
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№686 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.01.2015 год. с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на   техническо задание и схеми за поставяне на 

преместваеми съоръжения /ПС/  за обект „Ремонт и реконструкция на съществуващ 

водопровод от РШ с.Розово до водоем Висока зона гр.Брацигово” за поставяне на три 

инсталации за производство на ел. енергия. 

 

 Мотиви: 1. Изтичане на съгласувателни и разрешителни по предишна изготвена 

документация. 

     2. Постигане на максимална енергийна мощност и икономически ефект за 

ситуиране на инсталации за производство на ел. енергия, съгласно хидротехническо 

обследване и проект.  

 

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

чл.56, ал. 1, 2 и 3  и чл.147, ал.1, т.14  от ЗУТ  

 
 

РЕШИ : 
 

Съгласува техническо задание и схеми за поставяне на преместваеми 

съоръжения /ПС/  за обект „Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от 

РШ с.Розово до водоем Висока зона гр.Брацигово” за поставяне на три инсталации за 

производство на ел. енергия в имоти с номера: 06207.5.43, м.”Гермите” по КК но 

гр.Брацигово, 06207.5.12 м.”Гермите” по КК но гр.Брацигово и 001495, м.”Саракиница” 

по КВС на с.Розово, като: 

1. За кабината се издаде разрешение за поставяне по чл. 56 ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ; 

2. За инсталациите за производство на ел. енергия се издаде разрешение за 

строеж по чл. 147, ал.1, т.14 от ЗУТ. 

 Техническото задание и схемите да се одобрят след съгласуване с контролните 

инстанции и експлоатационни дружества, а за държавния имат - след съгласуване със 

съответната централна администрация, която стопанисва имота.  

 

№ 

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  *   



 

 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

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 16 1  


