
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

№557 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.05.2014 год. с Протокол № 34 

 

 

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

06207.3.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, 

местност „Грамадите”. 

 

 

Общинският съвет град Брацигово, във връзка с Предложението на Васил Михайлов 

Гюлеметов – Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет и на основание чл.21,ал.1,т.8 ,във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.45 и, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.78 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ 

  

РЕШИ: 

  

І. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 06207.3.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово,  местност „Грамадите„ ,целият с площ 1780 кв.м. от пасище в друг вид 

земеделска земя при спазване изискванията на чл.78а ,ал.1 от ППЗСПЗЗ .  

  

 ІІ.Упълномощава Кмета на община Брацигово да предприеме необходимите действия 

в изпълнение на чл.78а ,ал.1 от ППЗСПЗЗ и отрази промяната в кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Брацигово. 

  

Мотиви : При извършената проверка на място в имот 06207.3.334 се установи, че 

същият не представлява пасище, а с обрасъл с храсти и натрупани камъни, което налага 

промяната на начина на трайно ползване . В съседство на този имот се намира имота на 

Петър Арнаудов, който няма излаз на път и за това му е учредено право на преминаване 

през общинския имот. След промяната на НТП и решение на Общинския съвет ще 

може да се извършат разпоредителни сделки. 

 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържа

ли се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   



 

 

 

                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да  *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Не -   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 16 16   


