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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№577 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 16.12.2022 г. с  Протокол № 42 
 

ОТНОСНО: Разрешение за промяна на начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор 06207.3.579 по КККР на гр. Брацигово. 

 

МОТИВИ: Имот с идентификатор 06207.3.579 по КККР на гр.Брацигово  е общинска 

собственост, вид територия – земеделска земя, НТП – Изоставена орна земя.  Във 

връзка със заявление вх.№ 94Д-124-3/29.11.2022г. от Д. А. Д. като управител на „ВАДА 

КОНСУЛТ“ ЕООД, собственик на имот с идентификатор 06207.3.337, м. „Шавариеви 

ливади“ по КККР на гр.Брацигово, същия не може да осъществи комуникационен 

достъп до имота си, тъй като имот с идентификатор 06207.3.579 м. „Шавариеви ливади“ 

по КККР на гр.Брацигово е записан в КККР с НТП Изоставена орна земя е необходимо 

да бъде сменен начина на трайно ползване на имот с идентификатор 06207.3.579 и да 

стане – За селскостопански, горски, ведомствен път. Необходимо е Общински съвет да 

разреши промяната, тъй като имот с идентификатор 06207.3.579 по КККР на 

гр.Брацигово е общинска собственост. 

 

След станалите разисквания Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  

т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.25 ал.1 и чл.51, ал.3 от ЗКИР 

 

Р Е Ш И: 

 
        Дава разрешение да се смени начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

06207.3.579 м. „Шавариеви ливади“ по КККР на гр.Брацигово като начина на трайно 

ползване на имота от „Изоставена орна земя“ да стане – „За селскостопански, горски, 

ведомствен път“. 

      

    Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Не    

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
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10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 
 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


