
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№292 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.02.2013 г. с  Протокол №19 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане процедура по включване в 

регулационните граници на гр. Брацигово на поземлени имоти номера  06207.4.1511,  

06207.4.1512, 06207.4.1510 и 06207.4.1504 по кадастралната карта на гр.Брацигово. 

 

Мотиви: Със заповед № 202/03.08.1999год. на Кмета на Община Брацигово, се 

одобрява частично  изменение  на  ЗРП  за  част от кв. 22 по плана на гр. Брацигово,  с  

което  се изменят  границите  на  имот  пл. № 19   по   кадастрално   заснемане   и   от    

парцели    І-Хранително вкусов комбинат и фурна, ІІ- Професионален практически 

техникум и V-Общинско предприятие „Никола Мишев” се образуват нови парцели  ІХ-

Услуги, Х-Производствена  дейност,  І-Фурна,   ІІ- Професионален  практически  

техникум  и  V-Общинско предприятие „Никола Мишев”. Новите граници на имот пл. 

№ 19,  излизат частично извън регулационните граници на града. Частта от имот пл. № 

19, която е извън регулацията, е част от прилежащата обслужваща  площ към 

основните сгради на бившия парцел І-Хранително вкусов комбинат и фурна, в която са 

били построени и две обслужващи сгради. От това става ясно, че същите части извън 

регулация не са били земеделска земя преди 1973год. и се смятат с променено 

предназначение, съгласно чл. 37, ал.1 и чл.50, ал.6  на ППЗОЗЗ. Тези части попадат в 

УПИ  Х-Производствена  дейност и  І-Фурна след изменението от 1999г. След влизане 

в сила на заповед № 202/03.08.1999год. не е проведена процедура за включване в 

регулацията  и в новата  кадастралната карта на землището на гр.Брацигово, частите 

извън регулация са показани като 4 самостоятелни имота:  

- ПИ номер  06207.4.1511 с площ 189,04кв.м и НТП – друг вид производствен, 

складов обект, попадащ в УПИ І-Фурна, кв.22 по действащия РП на гр.Брацигово, 

собственост на Община Брацигово с договор №9/15.02.2012г.  

- ПИ номер  06207.4.1512 с площ 187,33кв.м и НТП – друг вид производствен, 

складов обект, попадащ в УПИ І-Фурна, кв.22, по действащия РП на гр.Брацигово, 

собственост на Община Брацигово с договор №9/15.02.2012г.   

-ПИ номер  06207.4.1510 с площ 117,28кв.м и НТП – друг вид производствен, 

складов обект, попадащ в УПИ  Х-Производствена дейност, кв.22  по действащия РП на 

гр.Брацигово, собственост на „Спектър Керамик” ООД с договор за продажба  

№.215/11.07.2005г. 

- ПИ номер  06207.4.1504 с площ 519,65кв.м и НТП – друг вид производствен, 

складов обект, попадащ в УПИ  Х-Производствена дейност, кв.22  по действащия РП на 

гр.Брацигово, собственост на „Спектър Керамик” ООД с договор за продажба  

№.1/04.03.2000г.  

Включването в регулацията на града на горе цитираните имоти ще позволи на 

Община Брацигово да предприеме разпоредителни сделки с УПИ І-Фурна, кв. 22 по 

регулационния план на гр.Брацигово, в който УПИ участват и двата общински имота. 



Това налага да се проведе процедурата за включване на тези имоти в регулационните 

граници на гр.Брацигово.  
 

 

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

21, ал. 1, т.8 и 11 от ЗМСМА   и във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 50, ал.6 от ППЗОЗЗ 
 

 

Р Е Ш И : 

 

Дава съгласие за провеждане процедура по включване в регулационните 

граници на гр. Брацигово на поземлени имоти номера  06207.4.1511,  06207.4.1512, 

06207.4.1510 и 06207.4.1504 по кадастралната карта на гр.Брацигово, съгласно 

приложената скица-приложние. 
 

 

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 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 : 16 16   

 

 
 

 

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


