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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№481 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.8, зелена 

площ между улица с о.т 45-46 по плана на село Исперихово. 

 

МОТИВИ: Частта от кв.8, зелена площ между улица с о.т 45-46 по плана на село 

Исперихово, от около 40 години е асфалтирана, не се е използвала като зеленина и е 

компрометирана като такава. С одобрения Общ устройствен план на Община 

Брацигово тази площ попада в Устройствена зона за обществено обслужване и може да 

бъде преотредена за търговия и услуги. Това налага изработване на ПУП. 

 

След станалите разисквания Общински 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.6 и чл.62а, ал.4 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

1. Променя собствеността от публична общинска в частна общинска собственост 

на зелена площ между улица с о.т 45-46 в кв.8 по плана на село Исперихово, 

цялата с площ от 360 кв.м; 

2. Съгласува искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.8, зелена площ между 

улица с о.т 45-46 по плана на село Исперихово, с което за същата площ се 

отрежда УПИ XIV-Търговия и услуги, съгласно приложената скица-

предложение 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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/ 


