
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№499 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.07.2022 г. с  Протокол № 38 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на Декларация в полза на „Военно 

формирование 28930“ гр. Брацигово. 

 

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

във връзка с чл. 60, ал. 6, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 152 от Наредба № 1 от 

10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, като взе предвид 

становищата на постоянните комисии към Общински съвет и  след станалите разисквания 

 
Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие Надежда Борисова Казакова в качеството си на Кмет на Община 

Брацигово да подпише Декларация за съгласие части от имоти частна общинска 

собственост да попаднат в пояси II и III от СОЗ около каптиран извор КЕИ1, намиращ се в 

имот с идентификатор 06207.3.19 по КККР на гр. Брацигово предназначен за 

самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, други цели и противопожарни нужди на 

„Военно формирование 28930“ гр. Брацигово, както следва: 

-0,333 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 06207.3.473, област Пазарджик, 

община Брацигово, гр. Брацигово, м. ГРАМАДИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид 

територия Земеделска, категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 3002 кв. 

м, стар номер 036011, попадащ в пояс II от СОЗ на каптиран извор КЕИ1; 

-1,300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 06207.3.473, област Пазарджик, 

община Брацигово, гр. Брацигово, м. ГРАМАДИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид 

територия Земеделска, категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 3002 кв. 

м, стар номер 036011, попадащ в пояс III от СОЗ на каптиран извор КЕИ1; 

-54,841 кв.м. от поземлен имот 06207.3.470, област Пазарджик, община Брацигово, гр. 

Брацигово, м. ГРАМАДИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 889825 кв. м, стар номер 36020, 

попадащ в пояс III от СОЗ на каптиран извор КЕИ1; 

-3,445 кв.м. от поземлен имот 06207.3.471, област Пазарджик, община Брацигово, гр. 

Брацигово, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 20879 кв. м, стар номер 271, попадащ в 

пояс III от СОЗ на каптиран извор КЕИ1; 

2. Дава съгласие кметът на община Брацигово да предприеме всички необходими 

действия по изпълнение на решението. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 
 

   Гласували: 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

Присъствали 

 

„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 *   

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 Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 


