
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№307 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.04.2017 г. с  Протокол № 21 

 

ОТНОСНО: Отпускане на петдесет кубически метра иглолистни трупи от Общинска 

гора „Санджака“, безвъзмездно на Кметство Равногор, Кметство Исперихово,  

Кметство Бяга, Кметство Козарско, Кметство Розово и Волейболен клуб Брацигово за 

ремонт и направата на редица обекти в кметствата и Спортна зала в град Брацигово. 

 

Общински съвет – Брацигово, на основание предложение на Петко Валентинов 

Петков – кмет на община Брацигово и във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, становищата на комисиите и станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласието си да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ от 50 

/петдесет/ куб.м. иглолистни трупи от Общинска гора „Санджака“ за нуждите на селата 

и Спортна зала „Олимп“ град Брацигово, както следва: 

 

1. За кметство Равногор – 10 /десет/ куб.м., които да бъдат използвани за 

направата на покрив върху трибуната на центъра, изграждането на два броя 

навеси и направата на пейки. 

 

2. За кметство Исперихово – 10 /десет/ куб.м., които да бъдат използвани за 

ремонт на пейки, покрива на здравна служба, порива на кметството, 

направата на дървен навес за тенис маса, подмяна на дървени врат и 

прозорци на селска тоалетна. 

 

3. За кметство Бяга – 5 /пет/ куб.м., които да бъдат използвани за ремонт на 

пейки и съществуващи беседки и спирки. 

 

4. За кметства Козарско – 5 /пет/ куб.м. , които да бъдат използвани за ремонт 

на навесите и беседката на местността „Парка“ 

 

5. За кметство Розово – 5 /пет/ куб.м., които да бъдат използвани за направа на 

цена и навес на летовище „Розовски вриз“ 

 

6. За Волейболен клуб Брацигово – 15 /петнадесет/ куб.м., които да бъдат 

използвани за направа на дюшеме на спортна зала „Олимп“ 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

Гласували: 

 

 

  

 

 

 



                                                                                               
Гласували: 

 

Присъствали 

„За” „Против” „Въздържа 

ли се„ 

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 Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

                                                               

 

 

                                                             Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


