
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№318 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.03.2013 г. с  Протокол №20 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласуване допускане за изменение на ПУП-ПРЗ 

за част от кв.64, УПИ І-Основно училище по плана на гр.Брацигово. 

 

Мотиви: Едноетажна масивна сграда с площ 257.38 кв.м, бивш киносалон, находящи 

се в УПИ І-Основно училище,  не се използват за учебни цели. Тази сградата е 

полуразрушена, престанала е да изпълнява предназначението си и крие опасности за 

здравето на децата. От построяването й до 1996г. сградата се е използвала от Българска 

кинематография. Бившия киносалон представлява функционално самостоятелна сграда 

с вход директно от улицата. Същата не попада под разпоредбите на чл. 45, ал.2 от 

Закона за народната просвета, тъй като от изграждането й до настоящия момент е била 

с предназначение -  киносалон, никога не е била част от основната сграда на началното 

училището и не се е използвала за училищни и образователни цели. Собственост е на 

Община Брацигово, поради което е заведена в активите на НУ „В.Петлешков”.  

При отделянето на бившия киносалон в отделен УПИ не се отнема от площта на 

УПИ  І-Основно училище, тъй като регулационните линии на новия  УПИ VІІ-

Обществено обслужване, търговия и услуги, минават по границите на самата сграда. 

За да може да се приложат разпоредбите на ЗОС и Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е необходимо за 

сградата на бившия киносалон да бъде обособен самостоятелен урегулиран поземлен 

имот. Гореизброените причини налагат изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Основно 

училище . 

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1, т.8 и 11 от ЗМСМА   

и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.7 от ЗУТ   

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Съгласува  допускане  за    изменение  на    ПУП – ПРЗ   за   част  от  кв. 64,  

УПИ  І-Основно училище по плана  на гр.Брацигово, с който за сметка на  УПИ І-

Основно училище бъде обособен  нов УПИ  VІІ-Обществено обслужване, търговия и 

услуги съгласно приложената скица-предложение. 

2. След получаване на писмено съгласие от Министъра на МОМН, да се 

пристъпи към изготвяне и процедиране на ПУП-ПРЗ. 

 

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/ 


