
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№650 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.06.2011 г. с Протокол №51 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за променя начина на трайно ползване на   

                           поземлени имоти в землището на град Брацигово и село Козарско 

 

          Общински съвет – Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45И, 

ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи и след като се запозна с докладната записка на Изпълнителната власт  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Променя начина на трайно ползване от пасище,мера на нива на следните 

поземлени    имоти: 

 

1.1. Поземлен имот с номер 048053, находящ се в землището на град Брацигово, 

местността „Зорявци” , с начин на трайно ползване – пасище,мера, с площ от 5.842 

декара, категория на земята при неполивни условия-девета, при съседи: имоти с 

номера: 048050, 048054, 000167, 048052. 

1.2. Поземлен имот с номер 092002, находящ се в землището на град Брацигово, 

местността „Просовето”, с начин на трайно ползване – пасище,мера, с площ от 

2.622 декара, категория на земята при неполивни условия-пета, , при съседи: имоти 

с номера: 092003, 091007, 091006, 091005, 091004, 000225 

1.3. Поземлен имот с номер 092002, находящ се в землището на село Козарско, община 

Брацигово, местността „Маролец”, с начин на трайно ползване – пасище,мера, с 

площ от 8.919 декара, категория на земята при неполивни условия-осма, , при 

съседи: имоти с номера: 000174, 000154, 092001, 000155 

1.4. Поземлен имот с номер 092001, находящ се в землището на село Козарско, община 

Брацигово, местността „Маролец”, с начин на трайно ползване – пасище,мера, с 

площ от 8.912 декара, категория на земята при неполивни условия-осма, , при 

съседи: имоти с номера: 000153, 000155, 092002, 000154, 000002, 000448. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брацигово да предприеме необходимите 

действия за отразяване на промяната в Картата за възстановена собственост на 

землище Брацигово и землище Козарско. 

     

МОТИВИ: Имотите за които се иска промяна начина на трайно ползване, при 

изработването на картата за възстановена собственост са записани погрешно като 

пасища и мера, тъй като са били необработваеми. Същите никога не са 

представлявали пасища и мери. Към момента също не представляват пасища и 

мери, а пустеещи земи. В съседство до тях са възстановени зем.земи, които са 

обработваеми. Същите са собственост на частни лица, които желаят да закупят 

общинските земи с цел да ги обработват. 



Гласували Съветници 

Име, фамилия 

 

Присъст-

вали 
„За” „Против” „Въздър-

жали се” 

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 * *   

Илия Георгиев Калинов * *   

Илия Иванов Илиев * *   

Арх. Младен Димитров Китов * *   

Петър Асенов Величков * *   

Д-р. Пламен Василев Траянов - -   

              ОБЩО: 16 16   

 

                                 Председател на ОбС:  

                                     / арх. Денка Николова / 


