
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№804 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 17.09.2015 год. с Протокол № 49 

 

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

06207.4.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, 

местност „Просовето“. 

 

  Мотиви : Община Брацигово е изкупила имотите  с номера 094014; 094008; 094015 по 

картата на възстановена собственост на град Брацигово от физически лица с 

единствената цел да се ползват за разширение на съществуващият Гробищен парк .При 

отразяването им в кадастралната карта и кадастралните регистри са записани с начин 

на трайно ползване – нива. 

При извършената проверка от специалисти на общинска администрация град Брацигово  

в поземлен имот с идентификатор 06207.4.175 в местност „ Просовето „ се 

констатира,че представлява част от гробищен парк -Брацигово . След промяна на  НТП 

,общината  ще отрази същата в кадастралната карта и ще изготви ПУП като въпросният 

имот-публична общинска собственост с НТП –Гробищен парк  ще бъде обединен с 

имота представляващ  в момента Гробищен парк.  
 

 Общинският съвет град Брацигово,във връзка с Предложението на Васил 

Михайлов Гюлеметов – Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет  и на основание  чл.21,ал.1,т.8 ,във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА,  чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ,чл.6,ал.2 от ЗОС 
 

Р Е Ш И : 

 

І. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 06207.4.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово,местност „ Просовето „   целият с площ 5072.00 кв.м.и начин на трайно 

ползване – нива,трайно предназначение на територията – земеделска,стар 

идентификатор – 06207.4.273; 06207.4.274; 06207.4.297 при граници 06207.4.275; 

06207.4.258; 06207.4.259; .06207.4.261; 06207.4.272; 06207.4.298 ; 06207.4.474;  

06207.4.300 ; 06207.4.288; 06207.4.287 ; 06207.4.286; 06207.4.276., номер по предходен 

план  094014; 094008; 094015. 

при спазване изискванията на чл.78а ,ал.1 от ППЗСПЗЗ . 

      

ІІ. Променя собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор 06207.4.175 по КК и КР на гр. Брацигово,след промяната на НТП 

от нива в Гробищен парк . 

 



ІІІ. Упълномощава Кмета на община Брацигово да предприеме необходимите действия 

в изпълнение на чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ и отрази промяната в кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Брацигово. 

 

 

 

 

                                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

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 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Не -   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да  *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 16 16   


