ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№503
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.07.2022 г. с Протокол № 38
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на поземлени имоти от земеделски в
горски територии на община Брацигово.
Общинският съвет град Брацигово, във връзка с Предложението на Кмета на
община Брацигово и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 81 от Закона за горите и
становищата на постоянните комисиите и станалите разисквания

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се промени предназначението на имотите в землището на село
Жребичко, община Брацигово от земеделски в горски територии на следните
поземлени имоти:
 Поземлен имот с идентификатор 29522.3.373, землище село Жребичко,
община Брацигово, област Пазарджик, местност „Власина“, площ 10774 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –
гори и храсти в земеделска земя, категория на земята – девета, при граници и
съседи: 29522.3.22, 29522.3.389. Номер по предходен план: 071005. Имотът е
актуван с Акт за частна общинска собственост № 113, том 2, рег. 423 от
26.02.2014г., издаден от Служба по вписвания град Пещера.
 Поземлен имот с идентификатор 29522.3.388, землище село Жребичко,
община Брацигово, област Пазарджик, местност „Власина“, площ 7815 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –
гори и храсти в земеделска земя, категория на земята – девета, при граници и
съседи: 29522.3.22. Номер по предходен план: 071004. Имотът е актуван с Акт за
частна общинска собственост № 111, том 2, рег. 421 от 26.02.2014г., издаден от
Служба по вписвания град Пещера.
2. Дава съгласие Кметът на община Брацигово да извърши всички необходими
действия във връзка с процедурата по промяна на предназначението на
гореописаните имоти от земеделски в горски територии, собственост на община
Брацигово, съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за горите.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик
чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му.
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Иван Георгиев Пенчев
Йордан Райчев Михайлов
Йорданка Георгиева Атанасова
Костадинка Димитрова Найденова
Мария Стоянова Мадарова
д-р Милка Иванова Кънчева
арх. Младен Димитров Китов
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Стоян Димитров Вълков
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Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/

