
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№212 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2016 г. с  Протокол № 14 

 

ОТНОСНО: Съгласие за изменение на границите между имоти с идентификатор 

06207.501.51, 06207.501.9509 и 06207.501. 9505, по кадастралната карта на град 

Брацигово, по предложение на „ВИКТОРИЯ ХЕЛТ ФАРМ“ ЕООД. 

 

МОТИВИ: Предложението за изменение на кадастралната карта е направено от 

жалбоподателя въз основа на геодезическо заснемане на съществуващите на терена 

граници на имот с идентификатор 06207.501.51, собственост на „ВИКТОРИЯ ХЕЛТ 

ФАРМ” ЕООД, материализирана на място на основание  РС №13/04.03.2008г. и 

съвместяването им с кадастралната карта, направено от фирма „ДЕСПЛАН” ООД, 

инж.Светлана Карналова. От същото е видно, че има грешка в кадастралната карта и 

източната граница на имота попада  в улица по КК /имот 06207.501.9509/, като част с 

площ 70кв.м  от имота на жалбоподателя е отразен като улица, а  част от южната улица, 

обслужваща реката /имот 06207.501.9505/, с площ 70кв.м, е отразена като част от имота 

на„ВИКТОРИЯ ХЕЛТ ФАРМ” ЕООД. Имот 06207.501.51 има съществуваща ограда, 

изградена преди влизането в сила на кадастралната карта и тези площ винаги  се е 

ползвала и е била част от  този имот. Същата не се е използвали като  улица и не е 

изпълнявала предназначението на публична общинска собственост. Съгласно 

документите за собственост на „ВИКТОРИЯ ХЕЛТ ФАРМ” ЕООД – договори за 

продажба №098-00-43/30.05.2006г. и № Д-120 от 10.09.2013г. имот 06207.501.51 е с 

площ 8268кв.м. След изменението на границите на имота той запазва същата 

квадратура, видно от представените скици-проект. 
 

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

21, ал.1,  т.8 и т.11 и ал.2  от ЗМСМА , чл. 6, ал.1 от ЗОС и  във връзка с  чл.51, ал.1, т.2 

и ал.3  от ЗКИР 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Променя от публична общинска в частна общинска собственост 70кв.м от 

имот с идентификатор 06207.501.9509 – улица,  които са част от имот с идентификатор 

06207.501.51. 

 

2. Дава съгласие да бъдат измени  границите по кадастрална карта на 

гр.Брацигово между имот с идентификатор 06207.501.51, собственост на„ВИКТОРИЯ 

ХЕЛТ ФАРМ” ЕООД и имоти 06207.501.9509 и 06207.501.9505 – улици – публична 

общинска собственост, както следва: 

- 70 кв.м от имот с идентификатор 06207.501.9509 – улица, се присъедини към 

имот  06207.501.51; 



- 70 кв.м от имот с идентификатор 06207.501.51 се присъедини към имот  

06207.501.9505 - улица; 

съгласно приложената скица-проект. 

 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

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/ 


