ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№471
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.05.2018 г. с Протокол № 32

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
06207.501.578 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Брацигово,
чрез изкупуване на общинската част, представляваща 163/1163 идеални части.
Общинският съвет град Брацигово,след като се запозна с предложението на Петко
Петков – Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии към
Общински съвет град Брацигово,заявление вх. № 94И-860-1#1/04.04.2018год. от Иглика
Славчева Миткова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
06207.501.578, чрез изкупуване на общинската част, представляваща 163/1163 идеални
части от имота и на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,
чл.34, ал.4 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.53, ал.1 ,т.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите
разисквания
Р Е Ш И :
1. Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 год. на община Брацигово в раздел X
„Прекратяване
на
съсобственост
върху имоти
между общината,
държавата,физически или юридически лица по чл.36 от ЗОС“ т.5 със следния
общински имот - 163/1163 идеални части от поземлен имот с идентификатор
06207.501.578, целият с площ 1163 кв.м.,трайно предназначение на територията
– урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по
предходен план – квартал 111, парцел II, при съседи -06207.501.579;
06207.501.1861; 06207.501.577; 06207.501.9501.
2. Дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Брацигово,
от една страна и Иглика Славчева Миткова от друга страна в недвижим имот,
находящ се в град Брацигово, ул. „Ген. Никола Генчев“ №6, представляващ
поземлен имот с идентификатор 06207.501.578 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Брацигово, одобрен със заповед № РД-18-43 /
19.10.2012год. на Изпълнителния директор на АГКК, чрез продажба на
общинската част от имота, представляваща 163/1163 идеални части на Иглика
Славчева Миткова, собственик на 1000 кв. м. от същия имот, съгласно нот.акт
№30, том9, дело 968 от 10.10.2016год. издаден от Службата по вписванията гр.
Пещера.
3. Одобрява
пазарната цена на общинската част от поземлен имот с
идентификатор 06207.501.578 в размер на 3260.00 / три хиляди двеста и
шестдесет / лева без ДДС.
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4. Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши последващи действия по
изпълнение на настоящото решение
МОТИВИ : Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС, чл.53, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Със същото
решение имота ще бъде включен в Годишната програма на община Брацигово за
управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2018год. , раздел X
„Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата,физически
или юридически лица по чл.36 от ЗО“ .
Съгласно чл.36 ал.1, т.2 общината може да прекрати съсобственост, чрез продажба на
частта, общинска собственост. В общинска администрация е постъпило заявление от
Иглика Славчева Миткова в качеството си на съсобственик в поземлен имот
06207.501.578 с което заявява, желанието си да изкупи общинската част в имота в който
тя притежава 1000 кв.м. съгласно нот. Акт №30/2016год.
С изкупуване на общинската част и прекратяване на съсобствеността,г-жа Миткова ще
може да осъществи инвестиционните си намерения. Считаме, че настоящото решение е
целесъобразно и законосъобразно.
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Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
Общо: 13
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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