ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№394
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 20.12.2017 г. с Протокол № 27

ОТНОСНО: Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във водоем
„Гачево блато“ и „Бурово блато“ общинска собственост, находящи се в землището на
гр. Брацигово.
Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на кмета на
общината г-н Петко Валентинов Петков, взе предвид становищата на постоянните
комисии към Общинския съвет
и на основание чл.21,ал.1,т.8 ,във връзка с ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15а, ал 4, и чл.23,
ал.4,т.2 от Закона на рибарството и аквакултурите и след станалите разисквания
Р Е Ш И :
1.Възлага на Сдружение „Риболовен клуб Брацигово -2014“ БУЛСТАТ
176722419, регистрирано с Решение №59 от 01.07.2014 год.. на Пазарджишки окръжен
съд със седалище и адрес на управление град Брацигово, улица „Братя Златкови“ №7, с
председател Атанас Иванов Атанасов, ЕГН ***, безвъзмездно управление на рибните
ресурси в недвижими имоти, публична общинска собственост, както следват :
1.1 Поземлен имот с идентификатор 06207.4.1227 по КККР на гр. Брацигово,
местност „Бурово блато“ с площ 90036 кв.м. трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – водоем, номер по предходен план -000354.
Актуван с акт № 416/12.09.2014год. за публична общинска собственост, вписан в
Службата по вписванията с вх.рег. № 2218/16.09.2014год., акт № 186, том 9,.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 06207.4.1369 по КККР на гр. Брацигово,
местност „Гачево блато“ с площ 185346 кв.м. трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – водоем, номер по предходен план -000355.
Актуван с акт № 415/12.09.2014год. за публична общинска собственост, вписан в
Службата по вписванията с вх.рег. № 2219/16.09.2014год., акт № 187, том 9,.
2.Водата в язовира ще се ползва и за напояване на земеделските земи в
землището на град Брацигово и управлението на водните ресурси ще са отговорност на
кмета на община Брацигово.
3. Кметът на община Брацигово да сключи Договор за безвъзмездно управление
на рибните ресурси в описаните в т.1.1 и т.1.2 недвижими имоти със Сдружение
„Риболовен клуб Брацигово -2014“ вписано под № 20171016008 в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност за срок от три години.
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Присъствали

Общински съветници:
Анета Георгиева Рашайкова
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова

Общо: 13
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

