
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№309 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.06.2017 г. с  Протокол № 22 

 

ОТНОСНО: Иницииране на процедура за изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Брацигово за сграда с идентификатор 06207.502.2014 за 

обособяване на  три самостоятелни обекта в сграда. 

 

 

            Общински съвет град Брацигово, след като се запозна с предложението на 

Веселина Дамова - председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на 

„Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово и съгласно изискванията на чл.21, ал.1, т.23 и във 

връзка с т.8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 и чл.9, ал.1 т.18 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственик на Община Брацигово в търговските дружества с 

общинско участие в капитала, взе в предвид становищата на постоянните комисии и 

след станалите разисквания Общински съвет-Брацигово,  

  

Р Е Ш И :  

 

Дава съгласие да бъде инициирана в СГКК – Пазарджик процедура относно 

понастоящем нанесената в КККР на гр. Брацигово СГРАДА с идентификатор 

06207.502.2014.1; застроена площ 262 кв.м.; брой етажи:1; предназначение: Сграда на 

транспорта, построена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.2014 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-

43/19.10.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; адрес на поземления имот: гр. 

Брацигово, п.к. 4579, ул. „Трети март“ №68; площ: 893 кв.м.; трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, 

складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: 22, 

парцел XIX; съседи: 06207.502.9641, 06207.502.9642, 06207.502.2013, за отразяване в 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово на обособените три 

самостоятелни обекта в сграда, както следва: 

 

1. Първи самостоятелен обект, който включва две гаражни помещения, с обща 

застроена площ 110 кв.м.; 

 

2. Втори самостоятелен обект, който включва три складови помещения, с обща 

площ 138.84 кв.м.; 

 

 



3. Трети самостоятелен обект, който включва трафопост, с обща застроена площ 

13.44 кв.м.; 

 

„Съгласно приложения към настоящото решение архитектурен проект за проект за 

обособяване на самостоятелни обекти в сграда, съгласно чл. 202 от ЗУТ от арх. Младен 

Китов, одобрени от гл. архитект на Община Брацигово на 10.05.2017 г.“. 

 

 

№ 

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

                                     Общо: 13 12 1  

 

 

 

 

                                                

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


