
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№293 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.02.2013 г. с  Протокол №19 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение по искане за изработване на ПУП-ПР за част от кв.3, 

УПИ ХІV-63, За ПСОВ, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ И ХХ по плана на с.Козарско.   
 

Мотиви: Съгласно чл. 68, ал.1, т.3 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, когато няма 

обслужващ път при корекция на реки и предпазни диги, се осигурява сервитутна ивица 

от 3м, считано от петата на предпазната дига. При изработване на действащия 

Застроително регулационен план на с.Козарско, одобрен със заповед 

№305/03.01.1995год. не е спазен този норматив и при трасиране на УПИ западната 

граница стъпва на предпазната дига на реката. Това налага изработване на ПУП за 

изменение на тази регулационна  граница, с цел да се осигури изискуемия се сервитут.  
     

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

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА   и чл.134, ал.2, т.5 и т. 6  от ЗУТ и във връзка с чл. 68, ал.1, 

т.3 от Наредба №7/22.12.2003г. 

Р Е Ш И: 

Съгласува  искане за изменение  на ПУП-ПР за част от кв.3, УПИ  ХІV-63, За 

ПСОВ,  ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХ по плана на с.Козарско, с който  се изменя 

западната регулационна линия на гореизброените УПИ, като същата се измести с 3м на 

изток, съгласно приложената скица-предложние. 

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 : 16 16   

                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


