
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 19 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2011г. с  Протокол № 3 

 

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по искане на Общинска 

служба „Земеделие” – Пещера на н-ци на Димитър Атанасов Богданов в землището на 

с.Козарско. 

 

Общински съвет - Брацигово, след като се запозна с искането на Общинска 

служба „Земеделие”- Пещера , докладната записка  на кмета на общината г-н Васил 

Гюлеметов, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

,параграф 27, ал.2, т. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

/обн. ДВ бр.62 / 10.08.2010год. / и   след станалите разисквания 

 

РЕШИ: 

 
  1 Дава съгласието си да бъде предоставен на наследниците на Димитър Атанасов 

Богданов, следният поземлен имот № 093026 – ливада с площ 0.629дка , местност „ 

Реката „в землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705 в рeални граници, съгласно скица- 

проект  №00388 /08.09.2011г. заверена от Общинска служба „Земеделие „ град Пещера  

при граници и съседи : имот №000501-  храсти, имот № 093027 – ливада, имот № 

000179 –полски път. 

Имотът е образуван от имот № 093020 . 

 2. Упълномощава Кмета на община Брацигово да издаде заповед за предоставяне 

на въпросния  имот  на наследниците на Димитър Атанасов Богданов  от с. Козарско. 

 

Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           да *   

2 Борис Пеев Малинов                    да *   

3 Веселин Атанасов Христев          да *   

4 Георги Василев Кабов да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         да *   

7 Димо Василев Милковски               да *   

8 Илия Георгиев Калинов    да *   



9 Костадинка Димитрова Найденова да *   

10 д-р Милана Истилиянова 

Тодовичина 

да *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева да *   

12 арх. Младен Димитров Китов да *   

13 Надежда Борисова Казакова да *   

14 Рангел Тодоров Тасков да *   

15 Румяна Миткова Иванова да *   

16 Стефка Петрова Казакова да *   

17 Стоян Димитров Вълков да *   

 ОБЩО : 17 17   

 
 
 
 

                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


