
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 11 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2011г. с  Протокол № 3 

 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот №036006- 

                    пасище,мера в землище Брацигово, местност „Грамадите” 

 

Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 

45и,ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  и след като се запозна със становищата на постоянните комисии и  

след станалите разисквания 

 

РЕШИ: 

 
 1. Променя  начина на трайно ползване на поземлен имот № 036006 от 

пасище,мера на храсти. Целият имот е с площ 6.410 в землището на 

Брацигово,местност „ Грамадите „при граници и съседи : имот № 000339, имот № 

036004, имот № 000245, имот № 000416, имот № 036013, имот № 036008.  

    2. Упълномощава Кмета на Община Брацигово след промяната на НТП да 

състави акт за частна  общинска собственост на имота и предприеме необходимите 

действия за отразяване на промяната в картата на възстановена собственост на землище 

Брацигово. 

          МОТИВИ за промяната : При изготвянето на картата за възстановена собственост 

имотът погрешно е записан  като пасище,мера, тъй като същият и тогава е бил 

необработваем. Никога този имот не е представлявал пасище и мера, а по скоро е бил 

пустееща необработваема земя която в момента е обрасло с храсти, заблатено почти 

непроходимо. Имотът е в непосредствена близост до водоем „Вриз „ и  след промяната 

на начина на трайно ползване ще можем да  предприемем мерки по укрепване дигата на 

водоем „Вриз „който е в непосредствена близост до този имот. 

 

 
Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

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 Илия Георгиев Калинов    да *   

9 Костадинка Димитрова Найденова да *   

10 д-р Милана Истилиянова 

Тодовичина 

да *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева да *   

12 арх. Младен Димитров Китов да *   

13 Надежда Борисова Казакова да *   

14 Рангел Тодоров Тасков да *   

15 Румяна Миткова Иванова да *   

16 Стефка Петрова Казакова да *   

17 Стоян Димитров Вълков да *   

 ОБЩО : 17 17   

 
 
 

                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


