ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№549
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.10.2018 г. с Протокол № 37
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
06207.2.6 и 06207.1.516 по КК и КР на град Брацигово.
Мотиви : При извършената проверка от специалисти на общинска администрация град
Брацигово в поземлените имоти с идентификатор 06207.2.6 и 06207.1.516, находящи се
в землището на Брацигово, местност „Клисурата“ се констатира, че същите не
представляват пасище, както са записани в кадастралната карта. Необходимо е
Общинският съвет - Брацигово да приеме решение за промяна начина на трайно
ползване на ПИ 06207.2.6 и 06207.1.516 при спазване на реда по чл.78а, ал.1 от
ППЗСПЗЗ .
Общинският съвет град Брацигово,във връзка с предложението на Петко
Валентинов Петков - 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 и
чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ
РЕШИ :
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване при спазване
разпоредбите на чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ на следните поземлени имоти :
1.1

Поземлен имот с идентификатор 06207.1.516 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Брацигово, местност „Клисурата“ вид
територия - земеделска, площ 11333 кв.м. начин на трайно ползване пасище, стар номер 038004 , при съседи - 06207.1.146; 06207.1.15;
06207.1.514; 06207.1.515; 06207.1.517; 06207.1.518; 06207.1.519; 06207.1.520;
06207.1.521; 06207.1.522; 06207.1.523; 06207.1.528; 06207.1.533; 06207.1.534;
06207.1.577;. Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост
№278 от 11.12.201 З г. вписан в Службата по вписванията гр. Пещера с
вх.рег.№ 2347 /12.12.2013 г. , акт № 28, том 10.

1.2

Поземлен имот с идентификатор 06207.2.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Брацигово,местност „Клисурата“ вид
територия -земеделска, площ 59277 кв.м. начин на трайно ползване - пасище,
стар номер 040006, при съседи - 06207.1.577; 06207.2.11; 06207.2.12;
06207.2.13; 06207.2.14; 06207.2.15; 06207.2.16; 06207.2.168; 06207.2.172;
06207.2.173; 06207.2.174; 06207.2.185; 06207.2.186; 06207.2.187; 06207.2.3;
06207.2.4; 06207.2.5; 06207.2.7; 06207.2.8; 06207.2.9;. Имотът е актуван с акт
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
за публична общинска собственост № 281/11.12.2013год. вписан в Службата
по вписванията - Пещера вх.рег. №2350 /12.12.2013 г. , акт №31, том 10.
2. Кметът на община Брацигово да предприеме необходимите действия във връзка
с промяна на НТП на имотите и възложи отразяването им в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Брацигово.
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Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.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/
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