
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 244 
 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2012 г. с  Протокол № 16 

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение по искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.14, 

УПИ-Кино, търговия и улица с о.т 95-96 по плана на село Розово, община Брацигово. 

 

 

Мотиви: В УПИ VІІ-Кино, търговия в кв.14 по плана на с.Розово  участват два имота - имот пл. 

№ 172 и имот пл. № 173.  Имот пл. № 172, който включва търговската сграда,  е собственост на 

частно лице – Димитър Николов Велчев. Имот пл. № 173 представлява сграда на читалище, 

което е публична общинска собственост. Сградата на читалището има втори изход на южната 

фасада, която граничи с имот пл. №172, частна собственост. Това прави невъзможно 

използването на изхода. За осигуряване на самостоятелно обслужване на всяка от сградите, 

които са с различни функции, е необходимо към съсобствения УПИ да се присъедини  част от 

тротоара на улица с о.т. 95-96. Тази част има голяма денивелация спрямо останалия тротоар и е 

престанала да изпълнява функцията на публична общинска собственост. Същата част в 

момента се използва за обслужване на търговската сграда, поради което може да бъде 

присъединена към УПИ VІІ-Кино, търговия. Това налага изработването на ПУП-ПР за 

изменение на регулацията в тази част на регулационния план. 
 

 

След станалите разисквания Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1, 

т.8 и т.11 от ЗМСМА и  чл. 134, ал.2, т.6   от ЗУТ   

 

РЕШИ : 

 
Съгласува искане за изменение на  ПУП-ПР за част от кв. 14, УПИ VІІ-Кино, търговия и 

улици с о.т. 95-96 по плана на с. Розово, общ.Брацигово, с  който част от тротоарното 

пространство на същата улица се присъединява към УПИ VІІ-Кино, търговия, съгласно 

приложената скица-предложение.   

 

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 : 17 17   

 

 

 

 

                                            

 

                                       Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


