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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№571 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.12.2018 г. с  Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие Община Брацигово да продаде на Министерството на 

земеделието, храните и горите, гора частна общинска собственост, находящи се в 

землищата на община Брацигово. 

 

МОТИВИ: С получените средства от продажбата ще се увеличи общинският бюджет, 

което ще позволи общината да  финансира покупката на територии от Министерството 

на земеделието, храните и горите 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 35, ал. 4, т. 1, предложение първо от Закона за общинската собственост, във 

връзка с проявен интерес от Министерството на земеделието, храните и горите за 

придобиване от държавата на общински гори, находящи се в землищата на община 

Брацигово, Общински съвет – Брацигово 

Р Е Ш И : 

Дава съгласие кметът на общината да съгласува с Министерството на 

земеделието, храните и горите, общински гори по вид и точно местонахождение, 

находящи се землищата община Брацигово, с площ до 194 дка, които да бъдат 

продадени от Община Брацигово на държавата след последващо решение на Общински 

съвет – Брацигово по чл. 35, ал. 4, т. 1, предложение първо от ЗОС, без търг или 

конкурс, с което ще се финансира покупката на територии от Министерството на 

земеделието, храните и горите. 

 

№ 

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 Не -   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Не -   

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: 11 11   

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


