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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№335 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.09.2021 г. с  Протокол № 28 
 

 

ОТНОСНО: Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за 

любителски риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на 

гр.Брацигово, местност „Грамадите“. 

 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на Община Брацигово, постъпило Заявление с вх. № 94И-356-

1/01.07.2021 г. от Иван Христов Джинев, председател на Управителния съвет на "ЛОВНО-

РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - ПЕЩЕРА", взе предвид становищата на постоянните комисии 

към Общински съвет гр. Брацигово и на основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.15а, ал4, и чл.23, ал.4, т.2 от 

Закона на рибарството и аквакултурите  и  след станалите разисквания 

 

 

Р  Е  Ш  И  :  

 

 

1.Възлага на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование  "ЛОВНО-

РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - ПЕЩЕРА" с ЕИК: 112500103, регистрирано с Решение №2309 

от 25.11.1999 год. на Пазарджишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление 

област Пазарджик, община Пещера,  град Пещера, ул. „Петър Раков” №17,  с председател 

на Управителния съвет Иван Христов Джинев, безвъзмездно управление на рибните 

ресурси и за любителски риболов в недвижим имот, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 06207.3.480 по КККР на гр. Брацигово, одобрени със Заповед РД-18-

43/19.10.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 37934.00 кв.м. /тридесет и 

седем хиляди деветстотин тридесет и четири кв.м. /, местност „Грамадите“,  трайно 

предназначение на територията – земеделска; начин на трайно ползване – водоем; номер по 

предходен план – 036008, актуван с акт за публична общинска собственост № 71/05.04.2013 

год., вписан в Служба по вписванията град Пещера с вх.рег. № 812/07.05.2013 год., акт № 

32, том ІV, стр.12926.  

 

2.Водата в язовира ще се ползва и за напояване на земеделските земи в землището 

на град Брацигово и управлението на водните ресурси ще са отговорност на Кмета на 

Община Брацигово.  

 

3.Кметът на Община Брацигово да сключи Договор със Сдружение с обществено 

полезна дейност "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - ПЕЩЕРА" с ЕИК: 112500103 за 

възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за любителски риболов във 

водоема описан в точка 1 от настоящото решение за срок от 1 /една/ година.  
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4. Кметът на община Брацигово да прекрати договора при възникване на 

необходимост от реализация на инвестиционни намерения. 

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *  

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Не    

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 9 2  

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


