
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№27 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 18.12.2015 г. с  Протокол № 5 

 
Относно: Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.22, УПИ-Завод за 
домакински съдове и улица с о.т 343-344 по регулационен план на гр. Брацигово. 
 
Мотиви: При отреждането на УПИ – Завод за домакински съдове в кв.22 по регулационния  
плана на гр.Брацигово, е нарушен сервитута и тротоарното пространство на улица с о.т. 343-
344. При  трасиране границите на УПИ източната граница съвпада с края на асфалтовата 
настилка на улицата В тази част от УПИ с площ от 1951кв. м, представляваща ивица с ширина 
9.80м, успоредна на улицата, има съществуващ напорен водопровод, захранващ населеното 
място. Същият е необходимо да бъде разположен изцяло в улично пространство /тротоар/ – 
публична общинска собственост. Това налага изработване на проект за изменение на плана за 
регулация, с който да се измени уличната регулация на УПИ – Завод за домакински съдове. 
 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1, т.8 и 11 от ЗМСМА   и чл. 
134, ал.2, т.6 от ЗУТ   

Р Е Ш И : 

Съгласува  искане  за    изменение  на    ПУП – План за регулация, с който да бъде 
изменена уличната регулация, като  част от  УПИ – Завод за домакински съдове, с площ от 
1951кв. м, бъде присъединена към улица с о.т. 343-344 и се отреди нов УПИ ХХI – Завод за 
домакински съдове,   съгласно приложената скица-предложение.   
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Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„ 
                                                                                               
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Не  -   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12 0 0 

 
          Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


