
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№318 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.06.2017 г. с  Протокол № 22 

 

 

ОТНОСНО: Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ 

III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово. 

 

 

МОТИВИ: Застроително-регулационният план на гр.Брацигово е одобрен със заповед 

№389/16.02.1965г. До настоящия момент зеленината в УПИ  IІІ-Озеленяване в кв.64 не 

е реализирана. В обхвата на този УПИ попадат няколко частни имота, три общински и 

един път, чрез който се осъществява  връзка  между  улица  „Братя  Попови“  и  улица  

“Поп  Сокол“  /улица с о.т.280-334/.  Територията, включваща трите общински имота с 

идентификатори, 06207.502.34, 06207.502.9577 и 06207.502.2521, е престанала да 

изпълнява функцията на публична общинска собственост и сроковете по чл.208, ал.1 от 

ЗУТ са изтекли. Това дава основание за изменение на ПРЗ.   

  

 

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

21, ал.1,  т.8 и т.11 и ал.2  от ЗМСМА , чл. 6, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.1 и чл.62а, ал.4 

от ЗУТ 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Променя собствеността от публична общинска в частна общинска собственост 

на новообразуваните УПИ  ХІ-34 с площ 475 кв.м, УПИ  Х-222,2521 с площ 377кв.м и 

УПИ  ХІ- Трафопост с площ 60 кв.м. 

 

2. Съгласува  искане  за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 64, УПИ  IІІ-

Озеленяване по действащия регулационен план  на гр.Брацигово, с което се предвижда  

обособяване на нова улица с о.т. 334а-334б, вследствие на което кв. 64 се разделя на два 

– кв.64 и кв.64а,  за  сметка на част от УПИ  IІІ – Озеленяване да се обособят четири 

нови УПИ - ХІ-34 в кв. 64,  Х-222,2521, ХІ-Трафопост и III-Озеленяване, попадащи в 

новообразувания  кв. 64а, и се  изменя  регулацията на улици с о.т.280-334, 333а-333б, 

съгласно приложената скица-предложение. 
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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   

 

 

 

 

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


