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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№479 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им. 

 

Общински съвет град Брацигово, след като прецени всички материали заедно и 

поотделно, предоставени от Кмета на община Брацигово – господин Петко Петков и 

след станалите разисквания, становищата на постоянните комисии към Общински 

съвет – Брацигово и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о, ал. 1, т.1 и ал.4, т.1 и 

т.2 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишен план за паша, за мерите, пасищата и ливадите в община 

Брацигово за стопанската 2018/2019 година, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади от ОПФ за общо и 

индивидуално ползване, както следва: 

2.1 Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през 

стопанската 2018/2019 година на община Брацигово, съгласно списък 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4, неразделна 

част от това решение. 

2.2 Всички останали пасища, мери и ливади от ОПФ, включително тези по 

чл.19 от ЗСПЗЗ, невключени в списък по т.2.1, се определят за общо 

ползване през стопанската 2018/2019 година. 

2.3 Възлага на Кмета на община Брацигово изпълнението на процедурите, 

регламентирани в чл.37и от ЗСПП, както и сключването на договорите по 

пазарни, наемни цени със собствениците или ползвателите на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, за 5 стопански години, 

считано от започване на стопанската 2018-2019 година. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   
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4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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: 13 13   

 

 

 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


