
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№107 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.04.2016 г. с  Протокол № 9 

ОТНОСНО: Процедура за право на преминаване през общински имот с 

идентификатор 06207.503.319 по кадастралната карта на гр. Брацигово, по искане от 

Николай Георгиев Драгинов.    

Мотиви:  Николай Георгиев Драгинов е собственик на имот  с идентификатор 

06207.503.175 по кадастрална карта на гр.Брацигово, който имот няма излаз на улица. В 

този си вид имотът не може да се ползва, поради което е необходимо собственикът  да 

поиска право на преминаване през общински имот с идентификатор 06207.503.319, с 

цел достъп до улицата, поради липса на друга техническа възможност и тъй като друго 

техническо решение е нецелесъобразно. 

 

След станалите разисквания Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 

21, ал. 1, т.8, т.23 и ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл. 192, ал.3 и ал.5 от  ЗУТ 

Р Е Ш И : 

Дава съгласие Кметът на Община Брацигово да предприеме предвидените в 

закона действия по учредяване право на преминаване за срок от 1 година  през 

общински имот – с идентификатор 06207.503.319 по кадастрална карта на гр.Брацигово, 

на Николай Георгиев Драгинов,  с цел осъществяване на достъп до собствения му имот  

с идентификатор 06207.503.175. Правото на преминаване да се учреди върху ивица с 

размери 3/19м, с площ 57кв.м, находяща се в западната част на имота, непосредствено 

до имотната граница, защрихована в черно върху приложената скица-предложение. 
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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 13 0 0 

                                                         Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


