
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№208 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2016 г. с  Протокол № 14 

 

ОТНОСНО: Промяна от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост на поземлен имот №002563, находящ се в землището на село Розово, 

местност „Марин“. 

 

Общинският съвет град Брацигово след като разгледа предложението на Петко 

Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, взе предвид становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет     и на основание  чл.21,ал.1,т.8, във връзка 

с ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от 

Закона за общинската собственост  и чл.5,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

І.Дава съгласието си да бъде променена собствеността от публична в частна 

общинска собственост на следния поземлен имот с номер 002563  по КВС на село 

Розово, местност „Марин” целият с площ 12.972 дка, начин на трайно ползване – гора в 

земеделски земи, категория на земята при не поливни условия –шеста, при граници – 

имот № 002564-храсти; имот № 001479 – ливада; имот № 001568 –храсти; имот № 

000066 –полски път; имот № 000121 –местен път; имот № 001480 –ливада; имот № 

000121 – местен път; актуван с акт № 231/05.10.2016год., вписан в Службата по 

вписванията град Пещера . 

 

ІІ.Кметът на община Брацигово да извърши всички последващи действия по 

съставяне на акт за частна общинска собственост за горе описания поземлен имот.  

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да  *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   



7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Не -   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12 0 0 

 

 

                                               

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


