
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №517 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.03.2014 год. с Протокол № 31 

 

ОТНОСНО –Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти, от „Пасища” в 

Гора и храсти в земеделска земя” находящи се в землището на град Брацигово.  

 
Общинският съвет град Брацигово,във връзка с предложение на Васил Михайлов 

Гюлеметов – 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.6,ал.1 от ЗОС, чл.25,ал.3,т.4 

от ЗСПЗЗ и чл.45и от ППЗСПЗЗ 

 

Р Е Ш И : 
 

І. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „ пасище „ в  „ Гора и 

храсти в земеделска земя „ при спазване изискванията на чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на 

описаните поземлени имоти ,както следват : 

 

               

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер    № 06207.5.250 в местност „Соуджак”, с начин на трайно 

ползване пасище ,  с площ на имота 435 кв.м , категория на земята при неполивни условия -  

девета категория , актуван с акт за публична общинска собственост номер  104 / 17.09.2013 

година. Номер на имота по предходен план  140002. 

 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.247 в местност  „Соуджак”, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 15918кв.м, категория на земята при неполивни условия - 

девета категория , актуван с акт за публична общинска собственост номер  105 / 17.09.2013 

година 

Номер на имота по предходен план 140003. 

 

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.249  в местност   „Соуджак”, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  6948 кв.м, категория на земята при неполивни условия 

– девета категория  , актуван с акт за публична общинска собственост номер106 / 17.09.2013 

година. Номер на имота по предходен план 140001 . 

 

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.1     в местност „Грамадите , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 3711 кв.м    , категория на земята при неполивни 

условия – девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  155 / 19.11.2013 

година 

Номер на имота по предходен план 020001. 

 

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.95    в местност „Грамадите”, с начин на трайно 

ползване пасище  с площ на имота  1038 кв.м   , категория на земята при неполивни условия 

-  девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  166 /19.11.2013 година. 

Номер на имота по предходен план 020017. 

 



6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.99 в местност „Грамадите”, с начин                                                                                           

на трайно ползване пасище,  с площ на 697кв.м   , категория на земята при неполивни 

условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 170 / 19.11.2013 

година. Номер на имота по предходен план 020020. 

 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.1.366   в местност „Брукчийниците„   с начин на трайно 

ползване пасище  с площ  на имота 1265 кв.м , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  183/ 20.11.2013 година. 

Номер на имота по предходен план 010048. 

 

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.1.362  в местност   „Брукчийниците„    „  , с начин на 

трайно ползване пасище,  с площ на имота   5012кв.м   , категория на земята при неполивни 

условия -  девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 194 / 20.11.2013 

година. Номер на имота по предходен план 010038 . 

 

9.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.1.363    в местност  „Брукчийниците„   ” , с начин на 

трайно ползване пасище,  с площ на имота   3164 кв.м. , категория на земята при неполивни 

условия - шеста , актуван с акт за публична общинска собственост номер  № 196 / 20.11.2013 

година. Номер на имота по предходен план 010046. 

 

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер    06207.3.313   в местност   „Грамадите „  , с начин на 

трайно ползване пасище , с площ на имота 326 кв.м , категория на земята при неполивни 

условия- девета , актуван с акт за общинска собственост с акт № 217 / 21.11.2013 година. Номер 

на имота по предходен план 020034. 

 

11.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.3.473   в местност  „ Грамадите „  , с начин на 

трайно ползване пасище ,  с площ на имота   3002кв.м  , категория на земята при неполивни 

условия -   девета   , актуван с акт за публична общинска собственост номер  225 / 21.11.2013 

година.  

Номер на имота по предходен план 036011. 

      

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207. 2.7    в местност” Клисурата”  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  1267 кв.м  , категория на земята при неполивни условия - 

пета    , актуван с акт за публична общинска собственост номер  240 / 25.11.2013 година 

Номер на имота по предходен план 040007 . 

 

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с номер 06207.5.236 в местност  „ Упи Глав „   , с начин на трайно 

ползванепасище,  с площ на имота   18357 кв.м , категория на земята при неполивни условия -

осма,актуван с акт за публична общинска собственост номер 273 / 11.12.2013 годинаНомер на 

имота по предходен план 139008. 

 

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер    06207.5.238   в местност   „Андрееви ливади„  , с начин на   

трайно ползване пасище,  с площ на имота 32139кв.м  , категория на земята при неполивни 

условия - девета  , актуван с акт за публична общинска собственост номер 274 / 11.12.2013 

година . Номер на имота по предходен план 138012. 

   

15.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер № 06207.2.174  в местност „Клисурата„, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  18481 кв.м   , категория на земята при неполивни условия   

-пета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  280 / 11.12.2013 година.Номер на 

имота по предходен план 040018 . 

 

16.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер   06207.2.6  в местност   „Клисурата „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   59278 кв.м., категория на земята при неполивни условия - 

девета , актуван с акт за публична общинска собственост номер 281 / 11.12.2013 година. Номер 

на имота по предходен  план 040006. 



 

17.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.95  в местност   „Кацаров кайнак„, с начин на трайно 

ползване пасище , с площ на имота  1530 кв.м ,категория на земята – осма , акт за  публична 

общинска собственост 282 / 09.01.2014 година. Номер на имота по предходен план 130010. 

 

18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер   06207.5.268   в местност    „Гачево блато„, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 6001 кв.м, категория на земята при неполивни условия - 

осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 283/ 09.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 125013. 

 

19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер   06207.4.1452   в местност „Илчови ливади„ с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота    401 кв.м  , категория на земята при неполивни условия - 

седма, актуван с акт за публична общинска собственост номер  284 / 09.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 127025. 

 

20.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1450   в местност  „ Илчови ливади „ с начин на 

трайноползване пасище,  с площ на имота   3408 кв.м   , категория на земята при неполивни 

условия -седма , актуван с акт за публична общинска собственост номер 285 / 09.01.2014 

година.Номер на имота по предходен план 127027. 

 

21 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1434 в местност   „ Илчови ливади” , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  3165кв.м   , категория на земята при неполивни условия – 

седма, акт за общинска собственост 286 / 09.01.2014 година. Номер на имота по предходен план 

127061. 

 

22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.77  в местност  „Семейлика „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота    1251 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  

осма, актуван с акт за публична общиска собственост номер  292/ 13.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 129007. 

          

23.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.58  в местност  „Семейлика” , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   2111 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -

осма  , актуван с акт за публична общинска собственост номер 295 / 13.01.2014 година .Номер 

на имота по предходен план 129002. 

 

24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.176  в местност  „Семейлика „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  1647 кв.м , категория на земята при неполивни условия - 

девета , актуван с акт за публична общинска собственост номер 296 / 13.01.2014 година.Номер 

на имота по предходен план 129021. 

 

25.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.2.21  в местност    „Спукани поляни”, с начин на   

трайно ползване пасища,  с площ на имота 3116 кв.м      , категория на земята при неполивни 

условия -девета  , актуван с акт за публична общинска собственост номер  299 13.01.2014 

година. Номер на имота по предходен план 041005. 

 

26. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.1.462   в местност  „Брукчийниците „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  985 кв.м    , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 303 /   14.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 010044. 

 

27. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.84 в местност    „Грамадите” , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   950 кв.м   , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 304 / 14.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 021003. 

 



28. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.85   в местност   „Грамадите „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   653кв.м    , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  305 / 14.01.2014 година; Номер 

на имота по предходен план 021004. 

 

29. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.3.828  в местност   „Грамадите „, с начин на трайно 

ползване пасище,с площ на имота 1518кв.м , категория при неполивни условия -девета , 

актуван с акт за публична общинска собственост номер  306 / 14.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 036017. 

 

30.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.1.381   в местност „Пладнешката „ , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 1816кв.м    , категория на земята при неполивни условия - 

шеста, актуван с акт за публична общинска собственост номер  312 / 14.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 115013. 

 

31. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.219 в местност  „Вилата „  , с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота 5257кв.м   , категория на земята при неполивниусловия -девета, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 313/ 14.01.2013 година. Номер на имота 

по предходен план 137010. 

 

32.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1380 в местност  „Гачево блато  „    , с начин на трайно 

ползване пасище , с площ на имота   1795 кв.м, категория на земята при неполивни условия - 

седма, актуван с акт за публична общинска собственост 317 / 14.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 126012. 

 

33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1392   в местност „Гачево блато „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 816кв.м      , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 321 от 15.01.2014 година.  

Номер на имота по предходен план 126002. 

 

34. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1393 .в местност  „Гачево блато „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 1571кв.м   , категория на земята при неполивни условия - 

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 322 от 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 126001. 

 

35. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1413  в местност „Гачево блато„  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 6967кв.м    , категория на земята при неполивни условия -

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  323 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 126006. 

 

36. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1395  в местност „Гачево блато„, с начин на трайно 

ползване пасище ,  с площ на имота 2516 кв.м    , категория на земята при неполивни условия -

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 324 от  15.01.2014година. Номер 

на имота по предходен план 126003. 

 

37. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с номер 06207.2. 150   в местност  „Чалмата”  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  32915кв.м  , категория на земята при неполивни условия –

шеста, актуван с акт за публична общинска собственост номер  327 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 044041. 

 

38. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.2.152  в местност  „Чалмата „, с начин на трайно 

ползване пасище ,  с площ на имота 72224 кв.м. , категория на земята при неполивни условия - 

пета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 328 / 15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 044016. 

 



39. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.2.156  в местност  „Чалмата”  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  11005 кв.м   , категория на земята при неполивни условия -  

пета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 329 / 15.01.2014година. Номер на 

имота по предходен план 044021. 

 

40.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.2.229 в местност  „Чалмата „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 753кв.м, категория на земята при неполивни условия – пета,     

актуван с акт за публична общинска собственост номер 330 / 15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 044057. 

 

41. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.2.52  в местност  „Чалмата „, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  3163кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  пета, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 331 / 15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 044008. 

 

42. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.2.47   в местност „Чалмата „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 4191кв.м   , категория на земята при неполивни условия - 

пета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 333 / 15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 044005. 

 

43. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207. 5. 106  в местност „Семейлика”     , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 29982 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -

девета  , актуван с акт за публична общинска собственост номер  334/ 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 129023. 

 

44.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.72  в местност „Семейлика” , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 11603 кв.м   , категория на земята при неполивни условия - 

осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер  335/15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 129008. 

 

45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.78  в местност „Семейлика”, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 12443 кв.м   , категория на земята при неполивни условия -

девета  , актуван с акт за публична общинска собственост номер 336 / 15.01.2014 година.   

Номер на имота по предходен план 128001. 

 

46. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.2.417   в местност   „Въртян камък„  с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  23155кв.м  , категория на земята при неполивни условия -

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 337 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 069007. 

          

47.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.2.391  в местност  „Въртян камък„, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   19860кв.м   , категория на земята при неполивни условия -  

девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер  338 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 068002. 

 

48. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1428 в местност  „Илчови ливади”, с начин на трайно 

ползване пасище, с площ на имота 20482 кв.м    , категория на земята при неполивни условия - 

седма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 339 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 127056. 

 

49. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1399  в местност „Илчови ливади „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 1590кв.м    , категория на земята при неполивни условия -  

седма, актуван с акт за публична общинска собственост  № 340 / 15.01.2014година. Номер на 

имота по предходен план 127014.   

 



50. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.113 в местност „Кацаров кайнак „, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 2897кв.м , категория на земята при неполивни условия -  

девета   , актуван с акт за публична общинска собственост номер 341 /15.01.2014година. Номер 

на имота по предходен план 130009. 

 

51. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.131 в местност „Бойчовица”, с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 383кв.м , категория на земята при неполивни условия - 

шеста, актуван с акт за публична общинска собственост номер 342 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 063010.  

 

52. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.133  в местност  „Бойчовица” , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 5684кв.м   , категория на земята при неполивни условия - 

девета , актуван с акт за публична общинска собственост 343 / 15.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 063008. 

 

53. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1050  в местност  „Робско”   , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  8892кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  

осма   , актуван с акт за публична общинска собственост номер 344 / 15.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 102002. 

                  

54.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1049   в местност „Робско” , с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  990 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  осма   , 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 345 / 15.01.2014 година.  Номер на 

имота по предходен план 102001. 

 

55. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.195  в местност „ Улена „, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  3963кв.м , категория на земята при неполивни условия – девета, акт 

за публична общинска собственост 356 / 15.01.2014 година. Номер на имота по предходен план 

135003.  

 

56. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.98 в местност „Улена ” , с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота 380 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  осма, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 358 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 131001.  

                    

57. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.97  в местност   „Улена „, с начин на трайно ползване 

пасище, с площ на имота 1248кв.м , категория на земята при неполивни условия – осма, актуван 

с акт за публична общинска собственост номер 359/ 16.01.2014 година. Номер на имота по 

предходен план 131002. 

 

58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.99  в местност  „Улена „, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота 689 кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  осма, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 360 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 131003. 

 

59. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.102   в местност  „Улена” , с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  339кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  осма     

актуван с акт за публична общинска собственост номер 361 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 131017. 

   

60. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.100   в местност „ Улена „  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота 6071кв.м  , категория на земята при неполивни условия -  

осма , актуван с акт за публична общинска собственост номер 362 / 16.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 131004. 

 



61.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.168 в местност  „ Улена”, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота 4445 кв.м, категория на земята при неполивни условия -девета  , 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 363 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 132016.  

 

62. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.182   в местност „ Улена”, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  4468кв.м    , категория на земята при неполивни условия - девета, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер  365 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 132025. 

 

63.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.192   в местност  „ Улена”, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота 7569кв.м   , категория на земята при  неполивни условия - девета, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 366 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 135007. 

 

64. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.161  в местност  „ Улена”, с начин на трайно ползване 

пасище,  с площ на имота  2718 кв.м, категория на земята при неполивни условия -  девета, 

актуван с акт за публична общинска собственост номер 367 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 132003. 

 

65. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.5.142   в местност  „ Улена” , с начин на трайно ползване 

пасище, с площ на имота 16229кв.м    , категория на земята при неполивни условия - осма , 

актуван с акт за публична общинска собственост номер  368 / 16.01.2014 година. Номер на 

имота по предходен план 131009. 

 

66. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.152    в местност  „ Улена”    , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота   3651кв.м    , категория на земята при неполивни условия - 

осма , актуван с акт за публична общинска собственост номер 370 / 16.01.2014 година. Номер 

на имота по предходен план 131015.  

 

67. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207. 5.138  в местност  „ Улена „, с начин на трайно ползване 

пасище, с площ на имота  1455 кв.м, каегория на земята при неполивни условия – осма, актуван 

с акт за общинска собственост 371 / 16.01.2014 година. Номер на имота по предходен план 

131006. 

 

68. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.5.139  в местност  „ Улена”  , с начин на трайно 

ползване пасище, с площ на имота 805кв.м, категория на земята при неполивни условия – осма, 

актуван с акт за общинска собственост номер 372 / 16.01.2014 година. Номер на имота по 

предходен план 131005. 

 

69.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер  06207.4.1361 в местност „Чиликовица „  , с начин на трайно 

ползване пасище,  с площ на имота  4967 кв.м   , категория на земята при неполивни условия – 

девета , актуван с акт за общинска собственост номер 402/ 16.01.2014година. Номер на имота 

по предходен план 111084. 

      

70. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 06207.4.1200  в местност  „Чиликовица„, с начин на трайно 

ползване пасище, с площ на имота 3800кв.м  , категория на земята при неполивни условия - 

девета    , актуван с акт за публична общинска собственост номер  405 / 16.01.2014 год. Номер 

на имота по предходен план 111067. 

 

ІІ. Променя от публична в частна общинска собственост имотите, описани в т. І от настоящото 

решение, които са престанали да имат предназначението по чл.3,ал.2 от ЗОС и чл. 28,ал.2 от ЗГ. 

 

ІІІ. След влизане в сила на решението да бъде отразена промяната на НТП на описаните в т.1-

ва имоти в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово,след издаване на 



скици с НТП „ Гора и храсти в земеделска земя „ да се съставят актове за частна общинска 

собственост. 

 

Мотиви :При извършената проверка на място в описаните в т.1 от настоящото решение 

поземлени имоти се установи,че същите не представляват пасища, а с течение на времето са се 

самозалесили.Същите имоти се намират в близост до държавните горски територии и с летежа 

на семената от горските видове,имотите са се само залесили с дървесни видове –дъб, 

бук,габър,акация и трепетлика.Височината на само залесилите се дървета е достигнала от три 

до пет метра и същите са заели над 75% от площите.Съгласно Закона за горите,самозалесилите 

се земеделски земи,независимо от това ,че са с начин на трайно ползване –пасища,ще се 

ползват съгласно изискванията на ЗГ. Промяната на НТП на въпросните имоти е належаща и 

отразяването им в кадастралната карта е наложително. С промяната на НТП на пасищата в 

землището на Брацигово ще се гарантира използването на общинската земеделска земя по 

предназначение.Създадените нови гори от широколистни дървесни видове ще задоволят в 

бъдеще голямата нужда на местното население от дърва за отопление.Съществуващата 

общинска гора не позволява това, тъй като е иглолистна.   

 

 Съгласно чл.6,ал.1 от ЗОС,имотите които са престанали да имат предназначението по 

чл.3,ал.2 се обявяват  за частна общинска собственост. Имотите с НТП „ Гора и храсти в 

земеделска земя „ не представляват публична общинска собственост по смисъла на чл.28 от 

Закона за горите,поради което се налага промяната от публична в частна общинска 

собственост. След влизане в сила на решението ще бъдат отразени промените в КК и КР на гр. 

Брацигово и на база издадени скици ще бъдат съставени актове за частна общинска 

собственост. 

 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”  „Против” „Въздържа 

ли се„ 

 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Не -   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 16 16   

 

                                                                  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


