ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№165
взето на заседание Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.07.2016 г. с Протокол № 12
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с номер 055002 и

номер 061042 по картата на възстановена собственост в землището на Козарско.
Мотиви : При извършената проверка от специалисти на общинска администрация град
Брацигово в имот № 055002 и имот № 061042, находящ се в землището на с. Козарско
се констатира, че имотите не представляват нива, както са записани в КВС, а вече са
засадени с трайни насаждения и лозя; След промяна на НТП, общината ще
предприеме процедури по отдаване под наем или продажба след решение на Общински
съвет –Брацигово.
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,
чл.101, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество 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 Имот номер 055002 по КВС на землище с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705, местност
„Каменица“ целият с площ 13.001 дка; начин на трайно ползване –нива, категория
при неполивни условия –2.601дка – четвърта категория и 10.400дка – пета
категория, при граници –ПИ № 055001- нива; ПИ № 000047- ІVкл. Път; ПИ №
055003- ливада; ПИ № 000040 –ж.п.линия; Актуван с акт № 28/08.02.2005год. за
частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№ 598 /
05.05.2005год., акт 173, том І.
1.2 Имот номер 061042 по плана за земеразделяне на с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705,
местност „Батала“ с площ 54.696 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на
земята при неполивни условия - осма, при граници –имот № 061036 –нива ; имот №
000505 – водно течение; имот № 059033 – пасище,мера; имот № 062001-нива; имот
№ 062005 – нива ; имот № 061043 – нива ; имот № 000115 –полски път ; имот
№061041- нива ; имот № 061040 –нива ; имот № 061039 –нива ; имот №061038 –
нива ; имот № 061037 – нива.

Ограниченията при ползване на имота ,основания –електропровод 20кV. На 10м
от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода не
могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
Актуван с акт № 29/08.02.2005год.за частна общинска собственост, вписан в Службата
по вписванията с вх.рег.№718/27.05.2005год. акт № 51, том ІІІ ,стр.108
2.Кметът на община Брацигово да предприеме необходимите действия във връзка с
промяна на НТП на имотите и възложи отразяването им в КВС на землище Козарско.
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Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

