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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№496 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.06.2018 г. с  Протокол № 34 

 

ОТНОСНО: Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска 

собственост на ПИ с номер 453004, м. „Исака“ по КВС на с.Исперихово, общ. 

Брацигово. 

 
МОТИВИ: В КВС на с.Исперихово имот номер  453004  е с НТП -  лека атлетика, футбол, 

собственост на Община Брацигово с АОС №27/06.06.2018г. Този  имот е извън регулацията  и  

до настоящия момент не се използва по предназначение. ПИ номер 453004 няма пряка 

функционална връзка със стадиона, тъй като изкуствено създаденото съоръжение /дига/ и пояс 

от тополи правят затруднен достъпа до него. Съседният имот /стадион/с  номер  453003 с НТП 

– лека атлетика, футбол,  с площ 18.896 дка е достатъчен да задоволява спортните потребности 

на с.Исперихово. В това състояние ПИ номер 453004  е престанал да изпълнява функцията си 

на спортен терен към стадиона. Промяната на собствеността на имот номер  453004   от 

публична общинска в частна общинска собственост  е необходимо, за да може Община 

Брацигово да  приложи разпоредбите на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

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

21, ал.1,  т.8 и ал.2  от ЗМСМА  и чл. 6, ал.1 от ЗОС 

Р Е Ш И : 

Променя собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на ПИ 

номер 453004, с площ 1 497кв.м,  НТП -  лека атлетика 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Не -   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


