ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№598
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 25.01.2019 г. с Протокол № 40
ОТНОСНО: Предоставяне на проектни имоти с № 018723, с площ 1,800 дка., НТП –
ливада, местност „Друма”, №018728, с площ 0,900 дка., НТП – ливада, местност
„Широкото ливаде”, № 020868, с площ 0,500 дка., НТП – нива, местност „Мезария”, №
022406, с площ 0,100 дка., НТП – пасище, мера, местност „Беглика”, № 021550, с площ
0,685 дка., НТП – нива, местност „Беглика, № 022408, с площ 1,000 дка., НТП – нива,
местност „Беглика”, землище село Равногор, община Брацигово на наследниците на
Тодор Георгиев Делев от село Равногор.
Общинският съвет – Брацигово, след като се запозна с искането на Общинска служба
„Земеделие” – Пещера, Предложението на Кмета на Община Брацигово – г-н Петко
Петков, становищата на постоянните комисии към Общински съвет – Брацигово и на
основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация , във връзка с чл. 45ж, ал.2 от Правилник за прилагане на закон за
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) /ЗВ бр.39 от 2011г./ и
параграф 27, ал.2, т.1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
/обн. ДВ бр.62/10.08.2010г./ и след станалите разисквания
РЕШИ:
Дава съгласието си да бъдат предоставени 6 броя проектни имоти на
наследниците на Тодор Георгиев Делев, както следва:
1. Проектен имот с № 018723, с площ 1,800 дка., НТП – ливада, местност „Друма”,
землище село Равногор, община Брацигово.
2. Проектен имот с №018728, с площ 0,900 дка., НТП – ливада, местност
„Широкото ливаде”, землище село Равногор, община Брацигово.
3. Проектен имот с № 020868, с площ 0,500 дка., НТП – нива, местност „Мезария”,
землище село Равногор, община Брацигово.
4. Проектен имот с № 022406, с площ 0,100 дка., НТП – пасище, мера, местност
„Беглика”, землище село Равногор, община Брацигово.
5. Проектен имот с № 021550, с площ 0,685 дка., НТП – нива, местност „Беглика”,
землище село Равногор, община Брацигово.
6. Проектен имот с № 022408, с площ 1,000 дка., НТП – нива, местност „Беглика”,
землище село Равногор, община Брацигово.
Гласували:
№
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Общински съветници:
Анета Георгиева Рашайкова

Присъствали
Да

„За”

„Против”

„Въздържали
се„
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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

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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