
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№608 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.09.2014 год. с Протокол № 37 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на линеен обект „Далекосъобщителна 

мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и високоскоростен 

интернет“ от регулационната граница на с.Козарско до землищната граница на 

гр.Кричим.  

 

Мотиви: Изработването  на ПУП-ПП се налага, тъй като възложителят - ”Булсат” 

ЕООД не може  да осъществи инвестиционните си намерения – изграждане на 

горецитирания обект,  без  одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект.  

Трасето минава изцяло през поземлен имот номер 000157 – път ІV клас, землище на 

с.Козарско, който е общинска собственост. С решение № 691 от протокол 

№53/31.08.2011г. Общински съвет гр.Брацигово е дал съгласие за преминаване на 

трасето през ПИ номер 000157 – път ІV клас. ПУП-ПП е приет с решение № 3 от 

протокол № 3/21.06.2012г. на ОбЕСУТ. 
   

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

ЗМСМА,   чл.129, ал.1 от ЗУТ ,   решение № 691 от протокол №53/31.08.2011г. и 

решение № 222 от протокол №15/25.10.2012г.  на  ОбС гр.Брацигово. 
 

РЕШИ : 
 

 Одобрява ПУП – Парцеларен план за определяне на  трасе на линеен обект 

„Далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и 

високоскоростен интернет” от регулационната граница на с.Козарско, общ.Брацигово, 

до землищната граница на гр.Кричим, минаващ  през поземлен имот  номер 000157 –

път ІV клас – общинска собственост, в землището на с.Козарско, съгласно  означенията 

на приложената скица-проект. 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Не  -   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   



 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                      / Илия Калинов/                                                                        

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 16 16   


