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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№482 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 

№380 от 09.11.2017 г. на Общински съвет гр.Брацигово. 

 

Мотиви: Във връзка с инициатива на Кмета на Община Брацигово и докладна на Кмета 

на с.Исперихово са внесени в Общински съвет за съгласувате два броя искания за 

изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 86-93 и кв. 8, 

зелена площ м/у улица с о.т.45-46 по плана на с. Исперихово. При направената справка 

с ОУП бе констатирано, че в чертежа за с.Исперихово горецитираните площи бяха 

оцветени с цвета на зона „Оо”-Устройствена зона за обществено-обслужващи 

дейности,като върху едната нямаше поставен индекс, а върху другата беше поставен 

индекс „Зп” – Терен за градски скверове, градини и озеленяване. При направено 

запитване в ДЗЗД „ОУПО Брацигово 2035”, ни бе отговорено, че поправката на 

очевидната фактическа грешка следва да се извърши с решение на Общински съвет, 

прието на основание чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ по доклад на Кмета на Община Брацигово. 

 

 Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  т.11 и ал.2  от 

ЗМСМА,   чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И : 

 
Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение №380/09.11.2017г, с 

което се одобрява Общ устройствен план на Община Брацигово със съответните и 

неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане, като за 

зелена площ м/у улица с о.т. 86-93 до кв.15,  зелена площ м/у улица с о.т.45-46 до кв.8,  

зелена площ м/у улица с о.т.77-78-76 до кв.13, УПИ  III-Ресторант и магазин в кв.28 и 

площ извън регулацията м/у улица с о.т.18-19-20 по плана на с.Исперихово, допълва 

индекс „Оо” – Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности. 

 

 

 

Общ брой 

съветници 

присъствали                           гласували 

„За” „Против” „Въздържали се” 

13 13 12 0 1 

 

 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


