
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№255 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.01.2017 г. с  Протокол № 18 

 

ОТНОСНО: Съгласие за смяна начина на трайно ползване на имоти с 

идентификатори 06207.2.837, 06207.2.919 и  06207.2.920 и  06207.2.922 /част от имота/ 

по кадастралната карта на гр. Брацигово за бензиностанция. 

 

Мотиви: Със заповед № РД-429/10.07.2015г. е одобрен ПУП-ПР за УПИ VІІ-

Бензиностанция, кв. 22 по регулационния план на гр.Брацигово и включване в 

регулационните граници на града на поземлени имоти с идентификатори 06207.2.837,  

06207.2.919, 06207.2.920 и 06207.2.922 /част от имота/  по КК на гр.Брацигово. За 

бензиностанцията е изработен  и одобрен на 25.08.1975г. генплан, а през 1982г. е  

изготвен проект за същия терен, който съдържа ситуация, идентична с одобрения 

генплан. Бензиностанцията е изградена от ДСО„Петрол”, съгласно изготвените 

проекти, като част от съоръженията и прилежащите на бензиностанцията площи са 

разположени и извън обхвата на УПИ VІІ-Бензиностанция, кв. 22 по регулационния 

план на гр.Брацигово и попадат в горецитираните имоти с идентификатори 06207.2.837,  

06207.2.919, 06207.2.920 и 06207.2.922 /част от имота/  по КК на гр.Брацигово. С писмо 

№ХХІ-639/19.07.1978г. МЗХП дава съгласие за изграждане на бензиностанция в 

гр.Брацигово върху 3 дка неполивна необработваема земя, като точния размер на 

площадката да се докаже при отреждане на терена с генплан, заверен по отношение 

спазване нормативите за размера на необходимата земя за този вид строителство. При 

изготвяне на картата за възстановена собственост неправилно е отразен НТП на същите 

имоти  като: „Друг вид земеделска земя.“, „За друг поземлен имот за движение и 

транспорт.“ и „За селскостопански, горски, ведомствен път.“ Назначената комисия със 

заповед №РД-641 от 05.12.2016г. на Кмета на Община Брацигово  констатира, че в тези 

имоти попадат следните изградени съоръжения и прилежащи площи на 

бензиностанцията: цистерна за гориво,  кладенец за вода и бункер за кладенеца, 

автоканал, част от решетки за маслоуловител, част от северният и целият южен подход 

към бензиностанцията. Това налага смяна на НТП на тези имоти, с цел продължаване 

на процедурата за изменение на кадастралната карта. 

 

След станалите разисквания, Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 

21,   ал. 1, т.8 и т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.4 от Наредба № РД-02-20-

5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

 

Р Е Ш И : 

 

Дава съгласие за смяна на начина на трайно ползване на имоти с 

идентификатори 06207.2.837,  06207.2.919 и 06207.2.920 и 06207.2.922 /част от имота/   



по КК на гр.Брацигово за „Бензиностанция, газостанция, метанстанция”, съгласно код 

2250 от класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти към чл. 14, 

ал.4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 

 

№ 

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 Не -   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Не -   
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: 10 10   

 

 

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


