
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№135 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 27.05.2016 г. с  Протокол № 10 

 
ОТНОСНО: Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ VII-Болница по 
действащия регулационен план на град Брацигово. 
 

МОТИВИ: В Община Брацигово е получено писмо № 0400-87-27/09.03.2016г. 
на Областен управител – гр.Пазарджик с приложено към него писмо № 51-00-
93/26.02.2016г. на заместник-министъра на здравеопазването, относно искане за 
предприемане на действия от страна на кметовете на общини в област Пазарджик, с цел 
установяване на съответствие с изискванията Оперативна програма “Региони в растеж 
2014-2020“ по която конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването. 
Във връзка с указанията в писмата е необходимо Общинският съвет Брацигово да вземе  
решение за учредяване на ограничено вещно право на строеж в полза на 
Министерството на здравеопазването. Поради гореизложените причини е необходимо 
процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ, с който за сметка  на част  от УПИ   VIІ-
Болница в кв.31 по действащия регулационен план  на гр.Брацигово,  се обособи нов 
УПИ ХLV-За обществени дейности. ПУП-ПРЗ,  приет от ОбЕСУТ с решение № 10 от 
Протокол № 1/04.05.2016г. 
 В тази си част имотът не се използва по предназначение и не задоволява трайни 
обществени потребности от местно значение. Същото е предпоставка за промяна от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост. С промяната на ПУП 
се цели преустрояване и обновяване на тази част от имота с цел придобиването на нов 
облик. След  влизане в сила на изменението и учредяване право на строеж, ще се 
изградят модерни второстепенни сгради, които ще задоволяват особено значими 
обществени потребности на местното население. 
 

След станалите разисквания Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 
21, ал. 1,  т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и  във връзка с  чл.134, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ 

 
Р Е Ш И : 

 

Съгласува  ПУП-ПРЗ за част от кв.31 по регулационния план на гр.Брацигово, с 
който от УПИ   VIІ-Болница, с площ 2963 кв.м, се  образуват следните два нови 
урегулирани поземлени имота: УПИ VII-Болница, с площ 2348 кв.м и УПИ  XLV-За 
обществени дейности, с площ 615 кв.м, съгласно приложения проект за ПУП. 
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Гласували: 

 

 

  

 

 

 



                                                                                               
Гласували: 

 

Присъствали 

„За” „Против” „Въздържа 

ли се„ 

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 Да  *   

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: 13 13 0 0 

 
 
 

 

                                                         Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 


