
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№218 

 

взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 14.11.2016 г. с  Протокол № 15 

 

ОТНОСНО: Учредяване на сервитут за общинските имоти, находящи се в землищата 

на с.Жребичко, гр. Брацигово, с.Розово, с .Равногор в полза на ЕСО ЕАД гр. София, 

бул. Гоце Делчев „ №105, през които преминава трасето на електропровода на обект ВЛ 

110кV ВЕЦ „Въча -1“ –ВЕЦ „Цанков камък“ 

 

Мотиви :  Със Заповед № РД-02-15-56 /06.04.2015год. на МРРБ е одобрен 

окончателния подробен устройствен план /парцеларен план за обект ВЛ 110кV ВЕЦ „ 

Въча -1“ – ВЕЦ „Цанков камък“. С решение № 771 /21.10.2011год. на МС на РБ 

електропровода е обявен за национален обект. Съгласно предвижданията на ПУП /ПП е 

необходимо да се учреди право на строеж за изграждане на стълбове и  ще възникнат 

сервитути в общинските имоти през които ще премине трасето на електропровода. 

В съответствие с чл.64, ал.4, т.2 и ал.6 от Закона за енергетиката и по реда на чл.210, 

ал.1-4 от ЗУТ със Заповед № РД-214/06.04.2016год. на кмета на община Брацигово е 

назначена комисия, която с протокол е определила размера на обезщетенията на  

засегнатите общински имоти, като за всичките 122 бр. общински  имоти, през които 

преминава електропровода е определено обезщетение, съгласно изготвените оценки от 

лицензиран оценител – „АМРИТА-консултантска къща“. По същество учредяването на 

сервитутите на този електропровод представлява еднократно действие, тъй като 

собствеността на земята се запазва . 
   
 

Общинският съвет в град Брацигово след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков  – Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет град Брацигово и на основание  чл.21 ,ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС и чл.64, ал.1, ал.4, т.2 и ал.6 от Закона за енергетиката   
  
                                                                    Р Е Ш И : 

 

І.Учредява възмездно и безсрочно сервитут в полза на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, гр. София върху част от имоти общинска собственост, според 

предвижданията на одобрения със Заповед № РД-02-15-56/06.04.2015г. на 

министъра на РРБ подробен устройствен план / парцеларен план, за обект ВЛ 110кV 

ВЕЦ „Въча -1“ –ВЕЦ „Цанков камък“, както следва:   
 
1.Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 4833 кв.м. в полза на „ЕСО“  ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.123 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко,местност „Дълве/Гюнето“, 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 



АГКК, целият с площ  44.537 дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 233/ 03.04.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 4413.00 / четири хиляди четиристотин и тринадесет /лева. 
 
2. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 191.00 кв.м. в полза на „ЕСО“  

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.131 с НТП –ливада по КККР на с. Жребичко, местност „Дълве/Гюнето“ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  3.301дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 204 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

171.00 /сто седемдесет и един /лева. 

 

3. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 251.00 кв.м. в полза на „ЕСО“  

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.132 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Дълве/Гюнето“ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  0.749дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с 

Акт № 235 / 03.04.2013год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер 

на 220.00 / двеста и двадесет /лева. 

 

4. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1302.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.133 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Дълве/Гюнето“ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  13.390дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 236 / 03.04.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 1190.00 / хиляда сто и деветдесет /лева. 

 

5. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 571.00 кв.м. в полза на „ЕСО“  

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.205 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  5.149дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 203 / 

17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 516.00 / 

петстотин и шестнадесет /лева. 

 

6. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 2118.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.207 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  49.026дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 247/ 

03.04.2013г. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 1892.00 / 

хиляда осемстотин деветдесет и два/лева. 

 

7. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 4413.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.212 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „ Свети Иван „одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  60.448дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 246/ 



03.04.2013год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 3942.00 / 

три хиляди деветстотин четиридесет  два/ лева. 

 

8. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 2798.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.229 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  30.457дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 205 / 

17.05.2016год.за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 2499.00 /две 

хиляди четиристотин деветдесет и девет /лева. 

 

9. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 155.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.243 с НТП –ливада по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  11.025дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 125 / 

21.07.2014год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 139.00 /сто 

тридесет и девет /лева. 

 

10. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 397.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.246 с НТП –дере по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  4.029дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план и одобрява цена в размер 

на 223.00 /двеста двадесет и три / лева.  

 

11. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 3364.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.249 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „ Свети Иван „одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  39.823дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с акт № 248 / 

03.04.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 3004.00 

/три хиляди и четири / лева. 

 

12. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 0.074 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.256 с НТП –дере по КККР на с. Жребичко, местност „ Шумака„ одобрена със 

Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият с 

площ  8.569дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план ,актуван  и одобрява цена в 

размер на 43.00 /четиридесет и три / лева. 

 

13. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 319.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.309 с НТП –ливада по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  6.083дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 138 / 

23.07.2014год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 283.00 

/двеста осемдесет и три / лева. 

 



14. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 7260.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.313 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „ Шумака„ одобрена със 

Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият с 

площ  67.069дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

228/12.10.2016год. за частна общинска собственост и одобрява цена в размер на 6629.00 

/ шест хиляди шестстотин двадесет и девет / лева. 

 

15 . Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 5947.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.321 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  87.390дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 352 / 

12.10.2016год. за публична общинска собственост  и одобрява цена в размер на 5311.00 

/ пет хиляди триста и единадесет / лева. 

 

16.  Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1419.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.324 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Свети Иван„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  10.563дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 351 / 

12.10.2016год. за публична общинска собственост и одобрява цена в размер на 1268.00 / 

хиляда двеста шестдесет и осем / лева. 

 

17. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1864.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.76 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Дълве /Гюнето„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  48.799дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план ,актуван с акт № 19 / 

05.07.2013год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 1739.00 /  

хиляда седемстотин тридесет и девет / лева. 

 

18. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1012.00 кв.м. в полза на „ ЕСО „ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.103 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Турско гробе„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  44.731дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 54/ 25.02.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

925.00 / деветстотин двадесет и пет/ лева. 

 

19. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  594.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.107 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Турско Гробе„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  2.041дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план ,актуван с 

акт № 56/ 25.02.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

658.00 / шестстотин петдесет и осем / лева. 

 

20. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  679.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 



29522.2.141 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Турско Гробе„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  3.251дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 59/ 25.02.2013год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

770.00 / седемстотин и седемдесет/ лева. 

 

21. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  700.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.145 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „ Посек„ одобрена със 

Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият с 

площ  7.346дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 51/ 

22.02.2013год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 633.00 / 

шестстотин тридесет и три / лева. 

 

22. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  3046.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.161 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „ Посек„ одобрена със 

Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият с 

площ  20.422дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 53 / 

22.02.2013г. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 2782.00 / 

две  хиляди  седемстотин осемдесет и  два / лева. 

 

23. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 530.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.176 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „ Синища„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  11.713дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 83/ 

25.02.2013г за птублична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 484.00 / 

четиристотин осемдесет и четири/ лева. 

 

24. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1489.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.177 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „ Синища, одобрена със 

Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият с 

площ  27.259дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт №206 / 

17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 1360.00 / 

хиляда триста и шестдесет / лева. 

 

25. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  5121.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.267 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Синища/ Бабаджан„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  64.612дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 207 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

4676.00 / четири хиляди шестстотин седемдесет и шест /лева. 

 

26. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  802.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.268 с НТП –овощна градина  по КККР на с. Жребичко, местност „Синища/ 

Бабаджан„ одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния 



директор на АГКК , целият с площ  3.005дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 221 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 716.00 /седемстотин и шестнадесет / лева. 

 

27. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1587.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.287 с НТП –лозе по КККР на с. Жребичко, местност „Тикльовица„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  31.807дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 208 / 

17.05.2016год. за частна общинска собственост . Одобрява цена в размер на 1449.00 / 

хиляда четиристотин четиридесет и девет/ лева. 

 

28. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1619.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.290 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Синища/ Бабаджан„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  3.325дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 67 / 25.02.2013год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 1446.00 / хиляда четиристотин четиридесет и шест/ лева. 

 

29. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1921.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.316 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото Бърдце„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  13.094дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 209 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

1755.00 / хиляда  седемстотин петдесет и пет / лева. 

 

30. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2646.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.318 с НТП –лозе по КККР на с. Жребичко, местност „Тикльовица„ одобрена 

със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК , целият 

с площ  14.548дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 210 / 

17.05.2016год. за частна общинска собственост . Одобрява цена в размер на 2417.00 / 

две хиляди четиристотин и седемнадесет / лева. 

 

31. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1643.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.319 с НТП –овощна градина по КККР на с. Жребичко, местност „Тикльовица„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ  23.565дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 211 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

1500.00 /  хиляда и петстотин / лева. 

 

32. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  0.002 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.328 с НТП –пасище по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото Бърдце„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 8.459дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 



акт № 99 / 26.02.2013год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

3.00 / три / лева. 

 

33. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2133.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.330 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото 

Бърдце„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ  6.977дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 212 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 1884.00 / хиляда осемстотин осемдесет и четири / лева. 

 

34. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1565.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.331 с НТП –овощна градина по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото 

Бърдце„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ  5.393дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 213 / 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 1382.00 / хиляда триста осемдесет и два / лева. 

 

35. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  59.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.335 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото 

Бърдце„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ  0.536дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 214 /17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 51.00 / петдесет и един /лева. 

 

36. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  22.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.340 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Мямча / Манолови 

Мандри „одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ 6.676дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 215 /17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 20.00 /двадесет /лева. 

 

37. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  596.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.344 с НТП –лозе по КККР на с. Жребичко, местност „Нямча / Манолови 

мандри„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ  8.512дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 216 /17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 138.00 /сто тридесет и осем/лева. 

 

38. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  285.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.346 с НТП –лозе по КККР на с. Жребичко, местност „Нямча / Манолови 

Мандри„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ 2.561дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 217 /17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 244.00 /двеста четиридесет и четири /лева. 



 

39. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.347 с НТП –овощна градина  по КККР на с. Жребичко, местност „Нямча 

/Манолови мандри„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на 

Изпълнителния директор на АГКК , целият с площ  1.871дка, съгласно одобрения ПУП 

/Парцеларен план, актуван с акт № 218 /17.05.2016год. за частна общинска собственост. 

Одобрява цена в размер на 2.00 / два/лева. 

 

40. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2003.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.348 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Нямча / Манолови 

мандри„одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ  4.478дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 219 /17.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в 

размер на 1749.00 / хиляда седемстотин четиридесет и девет /лева. 

 

41. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  272.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.353 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Нямча / Манолови 

мандри „одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор 

на АГКК , целият с площ 11.961дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 220 /17.05.2016год. за частна общинска собственост.  Одобрява цена в 

размер на 244.00 /двеста четиридесет и четири /лева. 

 

42. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1347.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.465 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Малкото Бърдце „ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 4.110дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 225/12.10.2016год. за частна общинска собственост  и одобрява цена в размер на 

1176.00 /хиляда сто седемдесет и шест  /лева. 

 

43. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  40.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.470 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Синища / Бабаджан„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 5.572дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с 

акт № 227 / 12.10.2016год. за частна общинска собственост и одобрява цена в размер на 

37.00 /тридесет и седем  /лева. 

 

44. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2867.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.471 с НТП –нива по КККР на с. Жребичко, местност „Синища / Бабаджан„ 

одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 67.400дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 226/ 12.10.2016год. за частна общинска собственост и одобрява цена в размер на 

2618.00 /две хиляди шестстотин и осемнадесет  /лева. 

 



45. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1753.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.125 с НТП –друг вид земеделска земя по КККР на с. Жребичко, местност 

„Дълве Гюнето” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 27.309дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 231 / 09.11.2016год за частна общинска собственост  и одобрява 

цена в размер на1601.00 / хиляда  шестстотин и един  /лева. 

 

46. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  3.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.128 с НТП –гори и храсти в  земеделска земя по КККР на с. Жребичко, 

местност „Дълве Гюнето” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на 

Изпълнителния директор на АГКК , целият с площ 2.417дка, съгласно одобрения ПУП 

/Парцеларен план ,актуван с акт № 232 / 09.11.2016год. за частна общинска собственост 

и одобрява цена в размер на3.00 / три  /лева. 

 

47. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  158.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.130 с НТП –гора и храсти в земеделска земя по КККР на с. Жребичко, местност 

„Дълве Гюнето” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 0.985дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 233/ 09.11.2016год. за частна общинска собственост и одобрява 

цена в размер на139.00 / сто тридесет и девет  /лева. 

 

48. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1032.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.1.158 с НТП –друг вид земеделска земя по КККР на с. Жребичко, местност 

„Дълве Гюнето” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 23.829дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 234 / 09.11.2016год. за частна общинска собственост и одобрява 

цена в размер на943.00 /деветстотин четиридесет и три /лева. 

 

49. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  206.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.104 с НТП –гори и храсти в  земеделска земя по КККР на с. Жребичко, 

местност „Турското Гробе” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на 

Изпълнителния директор на АГКК , целият с площ 2.070дка, съгласно одобрения ПУП 

/Парцеларен план,актуван с акт № 236 /09.11.2016год. за частна общинска собственост 

и одобрява цена в размер на229.00 / двеста двадесет и девет /лева. 

 

50. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1471.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

29522.2.294 с НТП –гори и храсти в земеделска земя по КККР на с. Жребичко, местност 

„Тикльовица” одобрена със Заповед № РД-18-66/ 26.11.2010год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 2.935дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план, актуван с акт № 235 / 09.11.2016год. за частна общинска собственост  и одобрява 

цена в размер на1284.00 / хиляда  двеста осемдесет и четири /лева. 

 

51. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  95.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 



06207.4.1386 с НТП –ливада  по КККР на гр. Брацигово, местност „Чиликовица” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 2.834дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 171/ 07.07.2014год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

82.00 / осемдесет и два /лева. 

 

52. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1333.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1395 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Гачево блато” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 2.516дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 324/ 15.01.2014год. за публична общинска собственост.  Одобрява цена в размер 

на 1380.00 /хиляда триста и осемдесет /лева. 

 

53.  Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  423.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1398 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Илчови ливади” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 3.065дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 290/ 09.01.2014год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 441.00 / четиристотин четиридесет и един /лева. 

 

54. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  109.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1399 с НТП –гори и храсти в зем.земя  по КККР на гр. Брацигово, местност 

„Илчови ливади” одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 1.590дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план, актуван с акт № 297/ 12.02.2015год. за частна общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 135.00 / сто тридесет и пет/лева. 

 

55. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  225.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.173 с НТП –ливада  по КККР на гр. Брацигово, местност „Чиликовица” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 3.958дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с 

акт № 323/ 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

197.00 / сто деветдесет и седем / лева. 

 

56. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1083.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1908 с НТП –деградирало трайно насаждение  по КККР на гр. Брацигово, 

местност „Гачево блато” одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на 

Изпълнителния директор на АГКК , целият с площ 13.266дка, съгласно одобрения ПУП 

/Парцеларен план, актуван с акт № 314/31.08.2015год. за частна общинска собственост. 

Одобрява цена в размер на 1229.00 / хиляда двеста двадесет и девет/ лева. 

 

57. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  407.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.5.267 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Гачево блато” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 



АГКК, целият с площ 9.709дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с 

акт № 325/ 15.01.2014год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 543.00 /петстотин четиридесет и три / лева. 

 

58. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  557.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.5.268 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Гачево блато” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 6.001дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 283/ 09.01.2014год. за публична общинска собственост.  Одобрява цена в размер 

на 753.00 /седемстотин петдесет и три/ лева. 

 

59. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  401.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1519 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Гачево блато” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 2.357дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван  с 

акт № 432/ 14.10.2016год. и одобрява цена в размер на 359.00 /триста петдесет и девет/ 

лева. 

 

60. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  511.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1397 с НТП –нива  по КККР на гр. Брацигово, местност „Илчови ливади” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 0.947дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 324/ 17.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

515.00 /петстотин и петнадесет / лева. 

 

61. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1114.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.1412 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Гачево блато” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 5.085дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с 

акт № 431/ 17.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер 

на 984.00 /деветстотин осемдесет и четири / лева. 
 
62. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1291.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.4.263 с НТП –пасище  по КККР на гр. Брацигово, местност „Чиликовица” 

одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния директор на 

АГКК, целият с площ 6.603дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 438 / 09.11.2016год. за публична общинска собственост и одобрява цена в размер 

на 1140.00 / хиляда сто и четиридесет / лева. 

 

63. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1060.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 

06207.5.275 с НТП –гори и храсти в зем.земя  по КККР на гр. Брацигово, местност 

„Гачево блато” одобрена със Заповед № РД-18-43/ 19.10.2012год. на Изпълнителния 

директор на АГКК , целият с площ 5.029дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 



план, актуван с акт № 325/ 17.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 1188.00 /хиляда сто осемдесет и осем / лева. 

 

64. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  880.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000822  с 

НТП –нива  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност „Добравата”, 

целият с площ 3.983дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

57/ 16..05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 1140.00 

/хиляда сто и четиридесет / лева. 

 

65. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  636.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000842  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност „Умишка”, 

целият с площ 2.514дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 37 

/2014год.за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 805.00 / 

осемстотин и пет / лева. 

 

66. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  873.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000844  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност 

„Добравата”, целият с площ 2.110дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 90 /13.03.2014г за публична общинска собственост.Одобрява цена 

в размер на 1104.00 /хиляда сто и четири / лева. 

 

67. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  463.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ „ 

ЕСО „ ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 

000856  с НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност 

„Добравата”, целият с площ 3.459дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 93 /13.03.2014год.за публична общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 600.00 /шестстотин / лева. 

 

68. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1037.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000869  с 

НТП –нива  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност „Владовица”, 

целият с площ 24.546дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

73 / 12.03.2014год.за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

1374.00 /хиляда триста седемдесет и четири / лева. 

 

69. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1144.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001718  с 

НТП –нива  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност „Полене”, 

целият с площ 1.535дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 56 

/ 16.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена в размер на 1447.00 

/хиляда четиристотин четиридесет и седем / лева. 

 

70. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  251.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001769  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност 

„Владовица”, целият с площ 11.150дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 



план,актуван с акт № 158/ -04.04.2014год.за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 333.00 /триста тридесет  три / лева. 

 

71. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  348.00 кв.м. в полза на „ ЕСО „ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001788  с 

НТП –храсти  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност „Полене”, 

целият с площ 8.288дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

230 / 16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

456.00 /четиристотин петдесет и шест / лева. 

 

72. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  200.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001792  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност „Полене”, 

целият с площ 0.200дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

114 / 2014год.за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 253.00 

/двеста петдесет и три  / лева. 

 

73. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  516.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001798  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност „Борова 

кория”, целият с площ 3.697дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с 

акт № 124 / 04.04.2014год.за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 668.00 /шестстотин шестдесет и осем/ лева. 

 

74. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1252.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 001800  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност „Борова 

кория”, целият с площ 9.402дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план ,актуван с 

акт № 182 /07.04.2014год.за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер 

на 1640.00 /хиляда шестстотин и четиридесет / лева. 

 

75. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  25259.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002203  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност „Върбата”, 

целият с площ 62.904дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

233 / 09.11.2016год. и одобрява цена в размер на 33456.00 /тридесет и три хиляди 

четиристотин петдесет и шест / лева. 

 

76. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  5440.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002263  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност 

„Добравата”, целият с площ 19.283дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 232/09.11.2016год. и одобрява цена в размер на 7206.00 /седем хиляди 

двеста и шест  / лева 

 

77. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  675.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002320  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност 

„Владовица”, целият с площ 6.476дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 



план,актуван с акт № 234 / 09.11.2016год. за публична общинска собственост и 

одобрява цена в размер на 884.00 /осемстотин осемдесет и четири / лева 

 

78  Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  73.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002324  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност 

„Владовица”, целият с площ 3.950дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 235/09.11.2016год. и одобрява цена в размер на 95.00 /деветдесет и пет 

/ лева 

 

79. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  11.00 кв.м. в полза на „ ЕСО „ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002326  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност 

„Владовица”, целият с площ 2.147дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 236 / 09.11.2016год. за публична общинска собственост  и 

одобрява цена в размер на 14.00 /четиринадесет / лева. 

 

80. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1933.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 002362  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност 

„Владовица”, целият с площ 3.570дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 237 / 09.11.2016год за публична общинска собственост  и 

одобрява цена в размер на 2503.00 /две хиляди петстотин и три  / лева. 

 

81. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  172.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000852  с 

НТП –храсти  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973 , местност 

„Добравата”, целият с площ 9.155дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 59 /16.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 226.00 /двеста двадесет и шест  / лева. 

 

82. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  634.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 000859  с 

НТП –храсти  по КВС на землището на с. Розово ,ЕКАТТЕ 62973, местност 

„Добравата”, целият с площ 13.231дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 58 /16.05.2016год. за частна общинскасобственост . Одобрява 

цена в размер на 840.00 /осемстотин и четиридесет / лева. 

 

83. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2171.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 010010  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност „Порти”, 

целият с площ 16.753дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 

37/ 16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер на 

1590.00 / хиляда петстотин и деветдесет / лева. 

 

84. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  3647.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 015035  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност „Усоето”, 

целият с площ 18.382дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план,актуван с акт № 



26/16.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в размер на 2671.00 / 

две хиляди шестстотин седемдесет и един / лева. 

 

85. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1647.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016025  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 12.452дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 35/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 1207.00 /  хиляда двеста и седем / лева. 

 

86. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  440.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016026  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 2.392дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 34 /16.05.2016год.за публична общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 309.00 / триста и девет/ лева. 

 

87. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  293.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016030  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 3.609дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 14/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 211.00 /двеста и единадесет/ лева. 

 

88. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  4787.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016039  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 29.094дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт №13 /1.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 3506.00 / три хиляди петстотин и шест / лева. 

 

89. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  587.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016063  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 6.709дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт №30 /16.05.2016год. за частна общинска собственост. Одобрява цена 

в размер на 426.00 / четиристотин двадесет и шест / лева. 

 

90. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2761.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016064  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 61.181дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 12/16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява 

цена в размер на 2022.00 /две хиляди двадесет и два / лева. 

 

91. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  528.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034049  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 2.449дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 



план,актуван с акт №11/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 371.00 / триста седемдесет и един / лева. 

 

92. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  824.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034050  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 4.541дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен планактуван 

с акт № 10/16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер 

на 592.00 / петстотин деветдесет и два / лева. 

 

93. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  485.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034054  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 2.522дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 9 /16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 341.00 /триста четиридесет и един / лева. 

 

94. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  1690.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034055  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 26.540дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт №8/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 1238.00 / хиляда двеста тридесет и осем /лева. 

 

95. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  737.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034056  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 2.087дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 7/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 518.00 / петстотин и осемнадесет /лева. 

 

96. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  2256.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034057  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 7.403дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 21/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява 

цена в размер на 1636.00 / хиляда шестстотин тридесет и шест /лева. 

 

97. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  271.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 035022  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 0.893дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 20/16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в 

размер на 191.00 / сто деветдесет и един /лева. 

 

98. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  247.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 037013  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 35.677дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 



актуван с акт № 19/16.05.2016год. за публична общинска собственост.  Одобрява цена в 

размер на 181.00 /сто осемдесет и един/лева. 

 

99. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ  576.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 038043  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 2.304дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 18/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 405.00 /четиристотин и пет /лева. 

 

100. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 700.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 038051  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 34.503дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 55 /09.11.2016год за публична общинска собственост и одобрява 

цена в размер на 513.00/петстотин и тринадесет /лева. 

  

101. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 25.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 039048  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 2.035дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 27/16.05.2016год. за частна общинска собственост.  Одобрява цена в 

размер на 18.00/осемнадесет /лева. 

 

102. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1595.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 039049  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 9.136дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , 

актуван с акт № 28/16.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена в 

размер на 1156.00/ хиляда сто петдесет и шест /лева. 

 

103. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1042.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 039056  с 

НТП –ливада  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 6.247дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 29/16.05.2016год. за частна общинска собственост.Одобрява цена 

в размер на 756.00/ седемстотин петдесет и шест /лева. 

 

104. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 872.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 040065  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Черешица”, целият с площ 77.571дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 27/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 639.00/ шестстотин тридесет и девет /лева. 

 

105. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 454.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 042038  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 1.645дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 



актуван с акт № 26/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 319.00/ триста и деветнадесет /лева. 

 

106. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 463.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот стопанисван от община Брацигово с номер 

010021  с НТП –нива  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Порти”, целият с площ 5.799дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план и 

одобрява цена в размер на 336.00/ триста тридесет и шест /лева. 

 

107. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 988.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 015031  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Усоето”, целият с площ 3.223дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван 

с акт № 15/16.05.2016год. за публична общинска собственост.Одобрява цена в размер 

на 709.00/ седемстотин и девет /лева. 

 

108. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 286.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016027  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 1.419дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 16/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 201.00/ двеста и един / лева. 

 

109. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 119.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016028  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 1.000дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 17/16.05.2016год. за публична общинска собственост.  Одобрява цена в 

размер на 84.00/ осемдесет и четири/ лева. 

 

110. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 206.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016029  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 2.229дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 36/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 145.00/сто четиридесет и пет / лева. 

 

111. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 2.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016032  с НТП –

пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност „Селчица”, 

целият с площ 11.659дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , актуван с акт № 

33/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

2.00/два / лева. 

 

112. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 735.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016036  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 21.962дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 32/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 539.00/ петстотин тридесет и девет / лева. 



 

113. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 7.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ ЕАД 

гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016037  с НТП –

пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност „Селчица”, 

целият с площ 14.571дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, актуван с акт № 

31/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в размер на 

6.00/шест / лева. 

 

114. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 911.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016038  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 2.043дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план , 

актуван с акт № 30/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 640.00/шестстотин и четиридесет /лева. 

 

115. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 910.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016055  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 5.084дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 29/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 660.00/шестстотин и шестдесет / лева. 

 

116. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 561.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 016074  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Селчица”, целият с площ 9.375дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 28/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 407.00/четиристотин и седем / лева. 

 

117. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 422.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 034048  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 12.550дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 22/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 310.00/ триста и десет /  лева. 

 

118. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 20.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 035017  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 18.070дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 23/16.05.2016год. за публична общинска собственост.  Одобрява цена в 

размер на 15.00/петнадесет /лева. 

 

119. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 969.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 035021  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Ляовето”, целият с площ 3.000дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 24/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 696.00/ шестстотин деветдесет и шест / лева. 

 



120. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 361.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 037011  с 

НТП –храсти  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 1.025дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 62 / 09.11.2016год. за частна общинска собственост  и одобрява цена в 

размер на 254.00/ двеста петдесет и четири / лева. 

 

121. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1728.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 037028  с 

НТП –пасище  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 10.531дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен план, 

актуван с акт № 25/16.05.2016год. за публична общинска собственост. Одобрява цена в 

размер на 1266.00/ хиляда двеста шестдесет и шест / лева. 

 

122. Учредява възмездно и безсрочно сервитут с площ 1282.00 кв.м. в полза на „ЕСО“ 

ЕАД гр. София върху част от поземлен имот общинска собственост с номер 039034  с 

НТП –храсти  по КВС на землището на с. Равногор,ЕКАТТЕ 61220, местност 

„Форцово”, целият с площ 11.074дка, съгласно одобрения ПУП /Парцеларен 

план,актуван с акт № 63 / 09.11.2016год. за частна общинска собственост и одобрява 

цена в размер на 939.00/деветстотин тридесет и девет /  лева. 

 

ІІ . Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да  *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Не -   
8. Йордан Райчев Михайлов 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: 12 12 0 0 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


