
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 382 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.06.2013 год. с Протокол № 23 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Брацигово с проект „Изграждане и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и обществени зелени площи – ІІ градска част 

в гр. Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик по мярка 322 „Обновяване и развитие 

на населените места” от Програмата за развитие на населените места” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г., в който дейностите отговарят на 

приоритетите на общинския план за развитие. 

 

Мотиви: В качеството си на общински център гр.Брацигово задава облика и 

перспективите за развитие на цялата община. Реконструкцията и доизграждането на 

уличната мрежа ще позволи на администрацията и местния бизнес да развият и 

представят общината като привлекателно място за живот, което в същото време ще 

създаде благоприятни условия и перспективи за бизнес развитие. Подобряването на 

транспортната инфраструктура и прилежащите площи към сградите с местно 

историческо и културно значение е от ключова необходимост в тази насока. 

Достъпността на района е важна не само за постоянно пребиваващите но и за всички 

потенциални посетители – туристи, предприемачи, приходящи и др. В този смисъл 

изпълнението на проекта ще повлияе благоприятно върху развитието не само на 

община Брацигово, но и на околните общини, вече утвърдили се като туристически 

дестинации. С реализирането на проекта Брацигово ще се превърне в по привлекателно 

място не само за местните жители, но и за многобройните туристи. Изграждането на 

една безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда, ще затвърди 

тенденцията за туристическия облик на община Брацигово. 

 

Общински съвет гр.Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

общината Васил Гюлеметов, на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с ал.2 от 

ЗМСМА в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на общината и 

след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява участието на Община Брацигово с проект „Изграждане и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществени зелени площи – ІІ-

градска част в гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик по мярка 322 „Обновяване 

и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да извърши необходимите действия, 

свързани с кандидатстване на Община Брацигово с проект „Изграждане и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществени зелени площи – ІІ-



градска част в гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик по мярка 322 „Обновяване 

и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г.  

 

3. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за 

развитие на общината.  

 

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/ 


