
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 237 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2012 г. с  Протокол № 16 

 

ОТНОСНО: Промяна собствеността от публична в частна общинска собственост 

наУПИІV-1462-Извор на минерална и СОЗ пояс І-ви, в кв.8 по плана на град Брацигово                          

                                                                   

 

  Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.6,ал.1 от  ЗОС и чл. 5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество   и  след станалите разисквания 

РЕШИ: 

 

1.Променя собствеността от публична в частна общинска собственост на 

урегулиран поземлен имот ІV – 1462 -Извор на минерална вода и СОЗ  пояс І-ви „ в кв 

8 по плана на град Брацигово, целият с площ  250 кв.м. при граници и съседи : УПИ І  – 

За озеленяване,физиотерапия,плувен басейн,спортни,атракционни,забавни и обекти на 

отдиха и улица. 

 

2.Упълномощава  Кмета на Община Брацигово да извърши последващи действия 

по съставяне на акт за частна общинска собственост на УПИ  ІV-1462  –Извор на 

минерална вода и СОЗ  пояс І-ви „ в кв.8 по плана на град Брацигово, целият с площ 

250кв.м  и  предостави необходимата документация за имота на Басейнова дирекция за 

управление на водите с център Пловдив за комплектоване на преписка за отчуждаване 

на имота. 

 

  

Мотиви : Чл.19,ал.1 т.5 определя че публична общинска собственост са земите от пояс 

І-ви на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения и съоръженията за 

водоснабдяване на населените места в общината, с изключение на тези по чл.15 от 

Закона за водите, какъвто е имота за който искаме промяна на собствеността , който 

представлява СОЗ на водоизточник    минерална вода, изключително държавна 

собственост –чл.14,т.2 от ЗВ- сондаж №5. 

 В земите заети от пояс І на санитарно охранителните зони има ограничения в правото 

на собственост и съгласно чл.33,ал.2 от Закона за водите, ако осъществяването на 

мероприятията по учредяване на СОЗ трайно лишава собственика от ползването на 

целият имот,същият се отчуждава принудително по реда на ЗДС. 

Актуването на имота,като частна общинска собственост ще позволи на Басейнова 

дирекция за управление на водите с център Пловдив да предприеме мерки за  

 

 

 



отчуждаване на имота и актуването му като публична държавна собственост, съгласно 

чл.15 от ЗВ . 

 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

 

 

 

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


