
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 61 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.01.2012 г. с  Протокол № 6 

 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на земеделски земи- публична  

                    общинска собственост в землището на град Брацигово, местности  

                    „Нерзето „ и „Гачево блато„. 

 

Мотиви : При изработване картата на възстановената собственост за землище град 

Брацигово гореописаните имоти  неправилно са записани като „пасище,мера„. Още към 

онзи момент  същите са представлявали необработваеми ерозирали земеделски 

терасирани земи, каквито са и към настоящия момент. 

Същите са негодни да бъдат използвани за земеделски нужди, но могат да бъдат 

залесени с цел укрепване на терена и предпазване от свличане на земни маси в  имотите 

в регулация,  които са в непосредствена близост. Средствата за залесяването ще бъдат 

осигурени по проект  „Първоначално залесяване на необработваеми земеделски земи„  

по мярка 223 ,  по която мярка Община Брацигово ще кандидатства с проект. 

 

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

чл.45и от ППЗСПЗЗ, докладна записка на Кмета на Община Брацигово и след станалите 

разисквания  

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване  от пасище, мера на 

силно наклонена ерозирала необработваема земя   за  следните  земеделлски имоти, 

находящи се в землището на град Брацигово, представляващи : 

 

1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123105 в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 32.404 дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 21 от 22.11.2010 

година 

 

1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123104 в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 13 . 505 дка, категория на земята при 

неполивни условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 22 

от 22.11.2010 година. 

 

1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123022 в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 70 . 150 дка, категория на земята при 

неполивни условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 23 

от 22.11.2010 година. 

 



1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123026 в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 70 . 963 дка, категория на земята при 

неполивни условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 24 

от 22.11.2010 година. 

 

1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123003 в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 28.883 дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма,актуван с акт за публична общинска собственост номер 25 от 22.11.2010 

година. 

 

1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123096  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 20.559 дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 26 от 22.11.2010 

година. 

 

1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123084  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 40.114 дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма,актуван с акт за публична общинска собственост номер 27 от 22.11.2010 

година. 

 

1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123087  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 6.261  дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма,актуван с акт за публична общинска собственост номер 28 от 14.03.2011 

година. 

 

1.9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123052  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 1 .025   дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 29 от 14.03.2011 

година. 

 

1.10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123059  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 0.316   дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 30 от 14.03.2011 

година. 

 

1.11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 123099  в местността „Нерзето„ ,с начин на трайно 

ползване пасище,мера, с площ на имота 57.759  дка, категория на земята при неполивни 

условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 31 от 22.03.2011 

година. 

 

1.12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121013  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 14.266 дка, категория на земята при 

неполивни условия - осма, актуван с акт за публична общинска собственост номер 32 

от 22.03.2011 година. 

 

1.13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121014  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 2.358 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета,актуван с акт за публична общинска собственост номер 33 

от 03.05.2011 година 

 



1.14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121016  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 9.970 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 34 

от 03.05.2011 година 

 

1.15.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121017  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 4.345 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 35 

от 03.05.2011 година 

 

1.16.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121018  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 48.301 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 36 

от 03.05.2011 година 

 

1.17.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121019  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 4.260 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 37 

от 03.05.2011 година 

 

1.18.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 121020  в местността „ Гачево блато„ ,с начин на 

трайно ползване пасище,мера, с площ на имота 17.793 дка, категория на земята при 

неполивни условия - девета, актуван с акт за публична общинска собственост номер 38 

от 03.05.2011 година 

 

2.Упълномощава Кмета на Община Брацигово да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на чл.78а от  ППЗСПЗЗ  и отрази промените в КВС- землище град 

Брацигово. 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          - -   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 16 16   

 

                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


