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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№392 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 17.12.2021 г. с  Протокол № 31 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им. 

 

    Общинският съвет - Брацигово, след като разгледа Предложението на Кмета на 

община Брацигово, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и 

т.2, ал.4 и чл. 37и, ал.3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, 

след становищата на постоянните комисии и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022-2023г. за мери, пасища и 

ливади на територията на община Брацигово, неразделна част от настоящото 

решение; 

2. Приема Правила за  ползване на мери, пасища и ливади на територията на община 

Брацигово по Приложение 1, неразделна част от годишния план; 

3. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване под наем пасища, мери 

и ливади от общинския поземлен фонд като: 

3.1  Определя пасища, мери, ливади от ОПФ, описани в Приложение 2, неразделна 

част от годишния план; 

3.2 Дава съгласие Кметът на община Брацигово да извърши действия по изпълнението 

на процедурите, регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и да сключи договори 

за наем по пазарни цени със собственици или ползватели на животновъдни обекти, 

регистрирани на територията на община Брацигово с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за пет 

стопански години, считано от стопанската 2022 – 2023г. 

 

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 *   
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6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Не    

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: 10 10   

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


