ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№511
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.07.2018 г. с Протокол № 35

ОТНОСНО: Предоставяне на проектен земеделски имот с №121121, с площ 1.293
дка. в землището на село Равногор, община Брацигово, местност „Конорника“, на
наследниците на Костадин Георгиев Кръстев от село Равногор.
В Общински съвет – Брацигово чрез кмета на община Брацигово е постъпило
мотивирано искане с вх. № 16-01-2/29.06.2018 г. от Общинска служба „Земеделие“ – гр.
Пещера по чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, на основание § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ
бр. 62/2010 г., с което се иска Общински съвет – Брацигово да предостави на
наследниците на Костадин Георгиев Кръстев ПИ № 121121 с площ 1.293 дка, НТП –
пасище, мера, в местност „Конарника“, земл. на с. Равногор, общ. Брацигово, обл.
Пазарджик – публична общинска собственост, придобит от Община Брацигово по чл.
19 от ЗСПЗЗ. Към мотивираното искане са представени документи, които според ОСЗ –
Пещера обосновават неговата основателност.
Видно от представените към горепосоченото мотивирано искане от ОСЗ –
Пещера документи, този орган, за да отправи искането си до Общински съвет –
Брацигово, се позовава на решение № 1317С/18.10.2007 г. на ОСЗГ – Пещера, с което се
възстановява правото на собственост на наследниците на Костадин Георгиев Кръстев в
съществуващи (възстановими) стари реални граници на НИВА от 1.280 дка, находяща
се в землището на село Равногор, в местността КОНАРНИКА (без да са посочени
граници и номер на имота), заявен с пореден № 1 от заявлението и установен със
Съдебен регистър № 68/10.09.2007 г., ГД 582/06. Очевидно е и от представеното към
преписката съдебно решение, че с фразата: „Съдебен регистър № 68/10.09.2007 г., ГД
582/06“ се има предвид съдебно решение № 68 от 10.09.2007 г. по гр. д. № 582/06 г. на
Районен съд – Пещера. Видно от това съдебно решение, по иск на наследниците на
Костадин Георгиев Кръстев по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, съдът е приел за установено, че
по отношение на ответниците ОСЗГ – Пещера и Община Брацигово, ищците имат
право да им бъде възстановена собствеността върху: ливада, представляваща имот №
057, в масив № 021 по плана на с. Равногор, общ. Брацигово, с площ от 1.283 дка в
местността „Конарника“.
Издадено е от ОСЗГ – Пещера и още едно решение, което е с № 06/08.11.2007 г.,
за реституция на ПИ № 021057, площ 1.283 дка, нтп – нива, местност КОНАРНИКА,
земл. на с. Равногор. В това решение изрично е посочено (в края), че РЕШЕНИЕ №
06/08.11.2007 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ допълва и изменя решение № 1317С от
18.10.2007 г., което от своя страна е било издадено въз основа на съдебното решение №
№ 68 от 10.09.2007 г. по гр. д. № 582/06 г. на Районен съд – Пещера, касаещо
реституция на горепосочения ПИ № 021057.
Към преписката са представени и решение № 491 от 30.12.2011 г. по гр. д. №
582/2006 г. на Районен съд – Пещера, с което е оставена без уважение молба на
Николинка Й. Денчева за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 68 от
10.09.2007 г. по гр. д. № 582/06 г. на Районен съд – Пещера. Молителката е искала от
съда да приеме, че грешно съдът е постановил, че ищците имат право на реституция на
горепосочения ПИ № 021057, а в действителност е трябвало това право да бъде
признато по отношение на ПИ 121121 в землището на с. Равногор. Съдът обаче е приел,
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че няма очевидна фактическа грешка в решение № 68 от 10.09.2007 г. по това съдебно
дело.
Впоследствие е постановено и съдебно решение № 176 от 07.03.2017 г. по гр. д.
№ 807/2017 г. на Районен съд – Пещера, с което е признато за установено, че
горепосоченият ПИ № 021057 е собственост не на насл. на Костадин Георгиев Кръстев,
а на други хора (а именно на: Николинка С. Анастасова от гр. Садово, Стоянка С.
Топалова от с. Радилово, Теменужка Ап. Василева от гр. Пещера).
Всички горепосочени съдебни решения са влезли в законна сила.
На базата на документите, визирани дотук, следва изводът, че решение №
1317С/18.10.2007 г. и № 06/08.11.2007 г. (с което се изменя и допълва решение №
1317С/18.10.2007 г.) по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ОСЗГ – Пещера, издадени въз
основа на съдебно решение № 68 от 10.09.2007 г. по гр. д. № 582/06 г. на Районен съд –
Пещера, касаят признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на горепосочения ПИ №
021057, а не на ПИ № 121121 с площ 1.293 дка, НТП – пасище, мера, в местност
„Конарника“, земл. на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик (предмет на
мотивираното искане на ОСЗ – Пещера до Общински съвет – Брацигово по чл. 45ж, ал.
1 от ППЗСПЗЗ).
Следователно, по отношение на ПИ № 121121 няма издадено решение за
реституция нито от съд, нито от ОСЗ – Пещера, в полза на наследниците на Костадин
Георгиев Кръстев.
Според § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр. 62/2010 г. (във връзка с чл.
45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) обаче Общинските съвети предоставят земи от общинския
поземлен фонд включително пасища и мери по чл. 19 при наличие на едно от следните
условия:
1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена.
В случая, както бе посочено и по-горе, за ПИ № 121121 с площ 1.293 дка, НТП –
пасище, мера, в местност „Конарника“, земл. на с. Равногор, общ. Брацигово, обл.
Пазарджик няма издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими
стари реални граници, в полза на наследниците на Костадин Георгиев Кръстев; липсва
и съдебно решение за признато право на собственост на този имот; а не е налице и
хипотезата на чл. 10б от ЗСПЗЗ, тоест в настоящи случай няма имот, бивша
собственост на Костадин Георгиев Кръстев, който да е бил колективизиран и
впоследствие да не може да се реституира на негови наследници, поради това че е
застроен или че са проведени мероприятия, които препятстват възстановянето на
собствеността.
В допълнение, по аргумент от чл. 45ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ (по който ОСЗ – Пещера е
отправила до Общински съвет – Брацигово обсъжданото мотивирано искане), по
отношение на горепосочения ПИ № 121121 не е налице нито един от случаите по § 27,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), и няма признато право на
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възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по
чл. 18ж, ал. 1 на общинската служба по земеделие или със съдебно решение.
Ето защо следва Общински съвет – Брацигово да откаже да предостави на
наследниците на Костадин Георгиев Кръстев ПИ № 121121 с площ 1.293 дка, НТП –
пасище, мера, в местност „Конарника“, земл. на с. Равногор, общ. Брацигово, обл.
Пазарджик – публична общинска собственост, придобит от Община Брацигово по чл.
19 от ЗСПЗЗ.
Поради изложените съображения, на основание § 27, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, след станалите
разисквания по предложение до Общиниски съвет – Брацигово с вх. № 001-0091/10.07.2018 г. от кмета на община Брацигово, чрез извършено поименно гласуване,
Общински съвет – Брацигово
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА да предостави на наследниците на Костадин Георгиев Кръстев ПИ №
121121 с площ 1.293 дка, НТП – пасище, мера, находящ се в местност „Конарника“,
земл. на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик – публична общинска
собственост, придобит от Община Брацигово по чл. 19 от ЗСПЗЗ, и оставя без уважение
мотивираното искане с вх. № 16-01-2/29.06.2018 г. от Общинска служба „Земеделие“ –
гр. Пещера, като неоснователно.
Гласували:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да

Общо: 12

„За”

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12

Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

стр. 3

