
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №455 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 28.11.2013 год. с Протокол № 27 

 

 

ОТНОСНО: Съгласуване допускане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ І 

– Основно училище, УПИ ІІІ – Озеленяване и УПИ V-общ по плана на град Брацигово 

 

Мотиви: Действащият застроително-регулационен план на гр.Брацигово е одобрен със 

заповед  № 389 от 19.02.1965г.  Имот   с идентификатор   06207.502.1028   попада   в      

УПИ    І-Основно училище и до настоящия момент не е отчужден.  Тъй като сроковете 

по чл. 208 от ЗУТ са изтекли, възложителят е внесъл настоящата разработка за 

изменение на плана за регулация и застрояване, с който се обособява самостоятелен 

УПИ за имота. Предвиденото мероприятие УПИ  ІІІ-Озеленяване  в кв. 64 не е 

приложено, поради което с ПУП е предвидено за част от същия да се обособи улица-

тупик с о.т. 333а-333б, с цел осигуряване достъп до новообразувания  УПИ. Съгласно 

чл. 62а ал. 4 от ЗУТ, в случаите, когато има предвидено озеленяване и същото не е 

реализирано за населени места с до 10 000 жители, процедурата по изменение на ПРЗ 

се извършва по реда на глава седма, раздел IV, съгласно чл. 134 от ЗУТ. 

 

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

чл.62а, ал. 4 и чл.134, ал.2,  т. 1  и  ал.7 от ЗУТ 
 

 

РЕШИ: 

 

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

действащия регулационен план на гр. Брацигово, с който за сметка на част от    УПИ  І-

Основно училище и УПИ  ІІІ-Озеленяване бъде обособен  нов УПИ  Х-1028 за имот с 

идентификатор 06207.502.1028,  за сметка на УПИ  ІІІ-Озеленяване се обособи улица-

тупик с о.т. 333а-333б, която да осигури достъп до новообразувания УПИ, и се измени 

границата между от    УПИ  І-Основно училище, УПИ  V-общ  и УПИ  ІІІ-Озеленяване, 

като границата на УПИ мине по имотната граница от Кадастралната карта на 

гр.Брацигово, съгласно приложената скица-предложение. 

 

2. При съгласуване на изготвения ПУП-ПРЗ с Общински съвет да се представи и 

писмено съгласие от Министъра на МОН. 

 
 

№ по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 

Гласували 

„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/ 


