
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№721 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2015 год. с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на ПУП-ПР за част от кв.7, УПИ I-За индивидуално, 

комплексно вилно строителство и улица с о.т. 56-76-77 по плана на летовище 

„В.Петлешков“, община Брацигово.  

 

МОТИВИ: Застроително-регулационния план на лет. ”В.Петлешков” е одобрен със 

заповед №86/28.01.1988г. Съществуващия релеф на терена не позволява реализирането 

на улицата по предвиждането на плана и до настоящия момент  уличната регулация не 

е приложена. Същата част от улицата е престанала да изпълнява функцията на 

публична общинска собственост, което дава основание за изменение на ПР, с цел 

запазване на съществуващия сграден фонд, а именно вилна сграда 176 – собственост на 

Община Брацигово. Тъй като общината не може да осъществи  инвестиционните си 

намерения – реконструкция  на вилната  сграда при сега действащата регулация, е 

необходимо да се направи изменение на  ПУП. 

 

 
След станалите разисквания Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, 

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

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПР за част от кв. 7, УПИ І-За 

индивидуално, комплексно вилно строителство и улица с о.т.  75-76-77, с който се 

изменя регулацията на горецитираната улица, като част от нея – 175м2 се присъединява 

към УПИ І-За индивидуално, комплексно вилно строителство, а част от УПИ ІІ-За 

административен здравен пункт, пощенски клон, клуб, търговия, лятна естрада и 

параклис – 107м2  в кв. 8 се присъединява към улица с о.т. 75-76-77 по регулационния 

план на летовище „В.Петлешков” , община Брацигово. 

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

собственост на 175м2 от улица с о.т. 75-76-77  по плана на летовище „В.Петлешков”. 

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

собственост на 107м2 от УПИ ІІ-За административен здравен пункт, пощенски клон, 

клуб, търговия, лятна естрада и параклис  в кв.8 по регулационния план на летовище 

„В.Петлешков”.  

 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   



 

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

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 Не -   

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   


