ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ
№702
Взето на заседание на Общински съвет Брацигово,
проведено на 29.09.2011 г., Протокол № 55
ОТНОСНО: Вземане решение за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
по искане на Общинска служба „Земеделие” – Пещера на н-ци на Атанас Величков
Славов от село Равногор
Общински съвет - Брацигово, след като се запозна с искането на Общинска
служба „Земеделие”- Пещера , докладната записка на кмета на общината г-н Васил
Гюлеметов, становищата на постоянните комисии към Общински съвет
и на
основание
чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация ,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 / 10.08.2010год. / и след станалите разисквания
Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да бъде предоставен на наследниците на Атанас Величков
Славов от село Равногор, следният поземлен имот № 019683 – пасище,мера с площ
1.692 дка , местност „ Чемериката „ в землището на село Равногор, ЕКАТТЕ 61220 в
рeални граници, съгласно скицата – проект №04101/27.06.2011г. при граници и съседи :
имот №019460-пасище,мера, имот №019658-нива, имот №019459-пасище,мера, имот №
019684-пасище,мера, имот № 019659-пасище,мера;
Имотът е образуван от имот №019659.
2. Упълномощава Кмета на община Брацигово да издаде заповед за предоставяне
на въпросния имот на наследниците на Атанас Величков Славов от село Равногор.

Съветници
Име, фамилия
Абедин Ахмедов Гавазов
Али Нуриев Алиев
Анета Георгиева Рашайкова
д-р Асен Иванов Кънчев
Борис Пеев Малинов
Веселин Атанасов Христев
Груйчо Димитров Батачев
арх.Денка Станкова Николова
Дима Ангелова Пашкулева
Иван Георгиев Трендафилов
Иванка Ангелова Карамитева
Илия Костадинов Илиев
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Гласували
„Против” „Въздържал
и се”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО
Илия Георгиев Калинов
Илия Иванов Илиев
Арх. Младен Димитров Китов
Петър Асенов Величков
Д-р. Пламен Василев Траянов
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Председател на ОбС Брацигово:
/арх.Денка Николова/

