
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№682 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.01.2015 год. с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Искане за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-Бензиностанция, кв.22 по 

регулационния план на гр. Брацигово и включване в регулационните граници на града 

поземлени имоти с идентификатори 06207.2.873, 06207.2.919, 06207.2.920 и 06207.2.922 

по КК на гр.Брацигово. 

 

 

Мотиви: Със заповед № 123/25.07.1978г. е одобрено регулационно изменение, с което 

е отреден УПИ  VІІ-Бензиностанция в кв. 22 по действащия регулационен план на 

гр.Брацигово. Изградена е бензиностанция на ДСО „Петрол” с одобрени проекти  от 

23.08.1975г. Съгласно проектите някои съоръженията на бензиностанцията са 

разположени извън отредения  УПИ VІІ-Бензиностанция и попадат извън 

регулационните граници на гр.Брацигово, попадащи сега в поземлени имоти с 

идентификатори 06207.2.837 - Акт за частна общинска собственост № 62/29.07.2014г,  

06207.2.919- Акт за частна общинска собственост № 188/22.07.2014г, 06207.2.920 - Акт 

за частна общинска собственост №55/29.07.2014г. и 06207.2.922 /част от имота/ - Акт за 

публична общинска собственост №13/03.11.2014г,  по КК на гр.Брацигово.  

Собственика на УПИ  VІІ-Бензиностанция към настоящия момент - Васил Ангелов 

Дамов, иска да реализира инвестиционни намерения – модернизация и разширение на 

бензиностанцията, поради което е необходимо изработването на проект за изменение 

на ПУП-ПР за този УПИ, като към него се присъединят и изброените имоти извън 

регулация, в които попадат съоръженията на бензиностанцията. Възложителя има 

намерение да изкупи тези имоти  от Община Брацигово след приключване на 

процедурата. 

 

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

21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл. 134, ал.1, т.6 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС  и 

във връзка с чл. 17а, ал. 2 и чл. 50, ал.1 от ППЗОЗЗ 

 

РЕШИ : 

 

1. Дава съгласие за промяна от публична общинска в частна общинска 

собственост на 9 м2 от имот с идентификатор 06207.2.922 по КК на гр.Брацигово. 

2. Дава съгласие за промяна от частна общинска в публична общинска 

собственост на 12 м2 от имот с идентификатор 06207.2.920 по КК на гр.Брацигово. 

3. Съгласува искане за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-Бензиностанция, кв. 

22 по регулационен план на гр.Брацигово и включване в регулационните граници на 

града на поземлени имоти с идентификатори 06207.2.837,  06207.2.919, 06207.2.920 и 

06207.2.922 /част/  по КК на гр.Брацигово, съгласно приложената скица-предложение.     



 

 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

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 *   

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: 17 17   


