
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№219 

 

взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 14.11.2016 г. с  Протокол № 15 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на стъпки за ел. стълбове в 

общински имоти в полза на „ЕСО“ ЕАД гр. София във връзка с трасето на 

електропровода на обект ВЛ 110кV ВЕЦ „ Въча -1“ –ВЕЦ „ Цанков камък“ 

 

Мотиви :  Със Заповед № РД-02-15-56 /06.04.2015год. на МРРБ е одобрен 

окончателния подробен устройствен план /парцеларен план за обект ВЛ 110кV ВЕЦ 

„Въча -1„ –ВЕЦ „Цанков камък“. С решение № 771 /21.10.2011год. на МС на РБ 

електропровода е обявен за национален обект. Съгласно предвижданията на ПУП /ПП е 

необходимо да се учреди право на строеж за изграждане на стълбове в имоти общинска 

собственост. 

В съответствие с чл.64,ал.4,т.2 и ал.6 от Закона за енергетиката и по реда на чл.210, 

ал.1-4 от ЗУТ със Заповед № РД-214/06.04.2016год.на кмета на община Брацигово е 

назначена комисия,която с протокол е определила размера на обезщетенията на  

засегнатите общински имоти, като за всичките 27бр. общински  имоти, в които ще се 

изгражда стъпка за ел. стълбове е определено обезщетение,съгласно изготвените 

оценки от лицензиран оценител – „ АМРИТА-консултантска къща„  

   

Общинският съвет в град Брацигово, след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков – Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет град Брацигово и на основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС  и чл.62, ал.2 и ал.6  от  Закона за енергетиката    

  

                                                                    Р Е Ш И : 

 

І.Учредява възмездно и безсрочно право на строеж на стъпки за ел. стълбове  в 

полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София върху част от имоти 

общинска собственост,според предвижданията на одобрения със заповед № РД-02-

15-5 /06.04.2015год. на министъра на РРБ подробен устройствен план / парцеларен 

план, за обект ВЛ 110кV ВЕЦ „Въча -1“ –ВЕЦ „Цанков камък“ както следва:   

 

В землището на  село Жребичко : 

 

1.В ПИ с идентификатор  29522.1.123 – с начин на трайно ползване – пасище, местност 

„Дълве Гюнето“ обща площ на имота 44.537 дка, актуван с акт № 233/03.04.2013 год. за 

публична общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж за 

изграждане на стъпка на ел. стълб № 22 върху 0.021 дка площ за сумата от 259 лева, 

определена от лицензиран оценител. 

 



 

 

2.В ПИ с идентификатор  29522.1.229 -  с начин на трайно ползване –нива, местност 

„Свети Иван”,обща площ на имота 30.457дка, актуван с акт № 205/17.05.2016год. за 

частна общинска собственост да се  учреди  безсрочно възмездно право на строеж на 

стъпка на ел. стълб № 26 върху 0.021 дка площ за сумата от 259 лева, определена от 

лицензиран оценител. 

 

3. В ПИ с идентификатор  29522.1.249 – с начин на трайно ползване -  пасище, местност 

„Свети Иван“, обща площ на имота 39.823 дка, актуван с акт № 248/03.04.2013год. за 

публична общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

стъпка на ел. стълб № 24 върху 0.022 дка площ за сумата от 271лева, определена от 

лицензиран оценител. 

 

4.В ПИ с идентификатор  29522.1.313 – с начин на трайно ползване – нива, местност 

„Шумака“, обща площ на имота 67.069 дка, актуван с акт № 228/12.10.2016год. за 

частна общинска собственост,да се  учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

стъпка за ел. стълб № 23 върху 0.035 дка площ за сумата от 431 лева, определена от 

лицензиран оценител. 

 

5.В ПИ с идентификатор  29522.1.321 -  с начин на трайно ползване – пасище, местност 

„Свети Иван“ обща площ на имота 87.390 дка, актуван с акт № 352/12.10.2016год. за 

публична общинска собственост да се учреди  безсрочно възмездно право на строеж на 

стъпка на ел. стълб № 25 върху 0.021 дка площ за сумата от 259 лева, определена от 

лицензиран оценител. 

 

6.В ПИ с идентификатор  29522.2.161 -  с начин на трайно ползване –пасище, местност 

„Посек“, обща площ на имота 20.422дка, актуван с акт № 53/22.02.2013год. за публична 

общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№16, върху 0.021дка площ за сумата от 259 лева, определена от лицензиран оценител. 

   

7. В ПИ с идентификатор  29522.2.290  - с начин на трайно ползване - пасище, местност 

„Синища/ Бабаджан“, обща площ на имота 3.325 дка, актуван с акт № 67/25.02.2013год. 

за публична общинска собственост да се  учреди  безсрочно възмездно право на строеж 

на стълб № 15 върху 0.022 дка  площ за сумата от 271 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 

8.ПИ с идентификатор  29522.2. 316 - с начин на трайно ползване –нива, местност 

„Малкото Бърдце“, обща площ на имота 13.094 дка, актуван с акт № 209 /17.05.2016год. 

за частна общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

стълб № 12 върху  0.021 дка площ за сумата от 259 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

       

9.ПИ с идентификатор  29522.2.346 -  с начин на трайно ползване – лозе, местност 

„Нямча/Манолови мандри“, обща площ на имота 2.561 дка, актуван с акт № 

217/17.05.2016год. да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 10 

върху 0.025 дка площ за сумата от 308 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

10.В ПИ с идентификатор  29522.2.353  - с начин на трайно ползване – нива, местност 

Нямча/Манолови мандри“, обща площ на имота 11.961 дка, актуван с акт № 



220/17.05.2016год. за частна общинска собственост да се  учреди  безсрочно възмездно 

право на строеж на стълб № 10 върху  0.010 дка площ за сумата от 123 лева, 

определена от лицензиран оценител. 

      

11.ПИ с идентификатор  29522.2.471  -   с начин на трайно ползване –нива, местност 

„Синища/Бабаджан“, обща площ на имота 67.400 дка, актуван с акт 

№226/12.10.2016год. за частна общинска собственост, да се учреди безсрочно 

възмездно право на строеж на стълб № 14 върху 0.035 дка площ за сумата от 431 

лева, определена от лицензиран оценител. 

        

В землище  гр.Брацигово 

 

12. ПИ с идентификатор  06207.5.268 - с начин на трайно ползване – пасище, местност 

„Гачево блато“, обща площ на имота 6.001 дка, актуван с акт № 283 /09.01.2014год. за 

публична общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

стълб № 30 върху  0.005 дка площ за сумата от 62 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

          
13.ПИ с идентификатор  06207.4.1412   - с начин на трайно ползване –пасище, местност 

„Гачево блато“, обща площ на имота 5.085дка, актуван с акт № 431/17.05.2016год. за 

публична общинска собственост да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

стълб № 28 върху  0.021 дка площ за сумата от 259 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 

В землище  Розово: 

 

14.ПИ  номер 000822  - с начин на трайно ползване – нива,местност „ Добравата“,  обща 

площ на имота 3.983 дка, актуван с акт № 57/16.05.2016год. за частна общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 32, 

върху 0.012 дка площ за сумата от 148 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

15.ПИ  номер 002203  -  с начин на трайно ползване –пасище,местност „Върбата“, обща 

площ на имота 62.904 дка, актуван с акт № 233/09.11.2016год. за публична общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 38,39 

върху 0.052 дка площ за сумата от 640 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

16.ПИ  номер 002263  -  с начин на трайно ползване –пасище,местност „Добравата“, 

обща площ на имота 19.283 дка, актуван с акт № 232/09.11.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 34 върху 0.024 дка площ за сумата от 296 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 

17.ПИ  номер 002362  - с начин на трайно ползване – пасище,местност „Владовица“, 

обща площ на имота 3.570 дка, актуван с акт № 237/09.11.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на  безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 36 върху 0.024 дка площ за сумата от 296 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

   

 

 



 В землище  Равногор 

 

18.ПИ  номер  010010   -  с начин на трайно ползване –пасище, местност „ Порти“, обща 

площ на имота 16.753 дка, актуван с акт № 37/16.05.2016год. за публична общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 55,56 

върху 0.080 дка площ за сумата от 984 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

19.ПИ  номер  015035  - с начин на трайно ползване   -  ливада, местност „Усоето“,  

обща площ на имота 18.382 дка, актуван с акт № 26/16.05.2016год.за учредяване на 

безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 64 върху 0.058 дка площ за сумата 

от 714 лева, определена от лицензиран оценител. 

         

20.ПИ  номер  016030  - с начин на трайно ползване – пасище, местност „ Селчица“, 

обща площ на имота 3.609 дка,актуван с акт № 14 /16.05.2016год. за учредяване на 

безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 57 върху 0.024 дка площ за сумата 

от 296 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

21.ПИ  номер  016039 - с начин на трайно ползване – пасище, местност „ Селчица“, 

обща площ на имота 29.094 дка ,актуван с акт № 13/16.05.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 61 върху  0.022 дка площ за сумата от 271 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

        

22.ПИ  номер  016064 -  с начин на трайно ползване –пасище,местност „Селчица“, обща 

площ на имота  62.181 дка, актуван с акт № 12/16.05.2016год. за публична  общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 60 

върху  0.022 дка площ за сумата от 271 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

23.ПИ  номер  034050 -  с начин на трайно ползване – пасище,местност „ Ляовето“, 

обща площ на имота 4.541 дка, актуван с акт № 10/16.05.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 70 върху  0.024 дка площ за сумата от 296 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 

24.ПИ  номер  034055 - с начин на трайно ползване – пасище,местност „ Ляовето“, обща 

площ на имота 26.540 дка, актуван с акт № 8/16.05.2016год. за публична общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 71 

върху  0.043 дка площ за сумата от 529 лева, определена от лицензиран оценител. 

 

25.ПИ  номер  034057- с начин на трайно ползване – пасище,местност „ Ляовето“, обща 

площ на имота 7.403 дка, актуван с акт № 21/16.05.2016год. за публична общинска 

собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб № 69 

върху 0.022 дка площ за сумата от 271 лева, определена от лицензиран оценител. 

        

26.ПИ  номер  038043 -  с начин на трайно ползване – пасище,местност „ Форцово“, 

обща площ на имота 2.304 дка, актуван с акт № 18/16.05.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 75 върху 0.058 дка площ за сумата от 714 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 



27.ПИ  номер  040065 - с начин на трайно ползване – пасище,местност „Черешица“, 

обща площ на имота 77.571 дка, актуван с акт № 27/16.05.2016год. за публична 

общинска собственост за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на стълб 

№ 72 върху 0.043 дка  площ за сумата от 529 лева, определена от лицензиран 

оценител. 

 

ІІ . Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да  *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Не -   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12 0 0 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


