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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№572 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.12.2018 г. с  Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от кв. 123,   УПИ  

„Цех за пластмаси и нишкови материали”, улично пространство с НТП  За друг вид озеленени 

площи и улици с о.т.343 -64, по действащия регулационен план на гр.Брацигово. 

 
МОТИВИ: Възложителите са собственици на имот с идентификатор 06207.501.1511 и 

06207.501.5, които  участват в УПИ  „Цех за пластмаси и нишкови материали”. Същите имат 

намерение да реализират инвестиционно намерение, различно от предвижданията на плана за 

регулация и застрояване, а именно изграждане на два броя автосервизи, разположени само в 

техните имоти. Това налага изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ  „Цех за 

пластмаси и нишкови материали” в кв. 123 по плана на гр.Брацигово. 
 

След станалите разисквания Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал.1,  

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

Р Е Ш И : 
Съгласува искане  за изменение на ПУП-ПРЗ за част  от кв. 123,   УПИ  „Цех за 

пластмаси и нишкови материали”, улично пространство с НТП - За друг вид озеленени площи 

/представляващ  имот с  идентификатор 06207.501.2224 по КК на гр.Брацигово/ и улици с 

о.т.343 -64, по действащия регулационен план на гр.Брацигово, с  който същият УПИ се разделя 

на три  – УПИ  І-За автосервиз, УПИ  II- За автосервиз, и УПИ III – Цех за пластмаси и 

нишкови материали, изменя се уличната регулация на ул. с о.т. 343 -64 и се обособява нова  

улица с о.т.67- 67а за сметка на имот с  идентификатор 06207.501.2224, която осигурява достъп 

до новообразувания УПИ  І-За автосервиз, съгласно приложената скица-предложение. 
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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 Не -   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Не -   

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: 11 11   

                                                            

                                                                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


