
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№319 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.06.2017 г. с  Протокол № 22 

 

 

ОТНОСНО: Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.18, УПИ - I 

Училище и имот пл. №414 по действащия регулационен план на с. Розово. 

 

МОТИВИ: Имот пл.№ 414 в кв. 18 по плана на с.Розово е собственост на Александра 

Петрова Радева с нот.акт № 138/27.09.1995г. Имотът е бил реституиран на н-ци Стефан 

Тодоров Босилин, видно от нот.акт № 48/19.10.1993г. и продаден от тях на Александра 

Петрова Радева. До настоящия момент имотът се ползва, но не е отразен в действащия 

план на селото, поради което собственикът е поискал попълването му в кадастралния 

план. Със заповед № РД-172/24.04.2017г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен 

Акт за непълноти в кадастралния план с нов имот с пл.№ 414. Във връзка с 

гореизложеното собственикът е внесъл искане за изменение на ПУП, с което да се 

отреди самостоятелен УПИ за имота, като е предложил към него да се включи и част от 

имот пл.№ 347 /за училище/, която част е с площ от около 259 кв.м. Училището на 

с.Розово не функционира като такова от 2007г. Тази част представлява тясна ивица от 

двора на училището, находяща се между новозаснетия имот и имот пл.№ 348 и е 

станала неизползваема. По този начин се обособява нов УПИ VIII-414 със 

съсобственици Община Брацигово и Александра Петрова Радева.      

  

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.2 и т.6 от ЗУТ. 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Съгласува  искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 18, УПИ  І-Училище 

по действащия регулационен план на с.Розово, с което за имот пл.№ 414 и част от имот 

пл.№ 347, попадащи в УПИ I-Училище, да се отреди нов УПИ VIII-414, да се променят 

границите между УПИ I-Училище, III-Зеленина и IV-348, като в тази част границите на 

УПИ да минат по имотните граници, съгласно приложената скица-предложение. 

 

2.Към изготвяне и процедиране на ПУП-ПР да се пристъпи, след получаване на 

писмено съгласие от Министъра на МОН. 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

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/ 


