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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№487 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2022 г. с  Протокол № 37 
 

ОТНОСНО: Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“ 

върху терен публична общинска собственост – 1кв.м. върху терен публична общинска 

собственост – част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово. 

 

Мотиви: Възложителят „Каротрейс“, за да може да осъществи  инвестиционната си 

инициатива – поставяне на „Кафе-автомат“ 1кв.м. върху терен публична общинска 

собственост – част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово е 

необходимо Общински съвет град Брацигово да съгласува схемата за поставяне на 

преместваемото съоръжение. 

 

Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, 

ал.2 и чл.6, ал.1 от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски 

обекти и други обслужващи дейности в Община Брацигово, съгласно чл.56 ал.1 т.2 и 

ал.2 от ЗУТ и чл.19, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет – Брацигово и след станалите разисквания 
  

 

Р Е Ш И : 

 
 

Съгласува схема за поставяне на преместваемо  съоръжение „Кафе-автомат” върху 

терен публична общинска собственост – 1кв.м.– част от имот с идентификатор 

06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово – Приложение 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

         

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му.   

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Не     

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да  *   
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9. арх. Младен Димитров Китов Да  *    

10. Петър Георгиев Маринов Да  *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 12   

:  
 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


