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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№631 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.03.2019 г. с  Протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за 

промяна предназначението на част от имот с идентификатор 06207.5.311, м.“Гермите“ 

по КККР на землището на гр.Брацигово, обл.Пазарджик. 

 

Мотиви: Община Брацигово кандидатства, одобрена е  и получи финансиране за 

общински обект с първостепенно значение: „Изграждане на геозащитни съоръжения и 

водосток по ул. "Братя Попови" за отвеждане на поройните води в р. "Умишка", гр. 

Брацигово, обл. Пазарджик“  от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет на Република България, съгласно МПС 

125/29.6.2018 година. Представените от общината книжа, становища, както и подкрепа 

от Областния управител на Област Пазарджик, доказаха незабавната нужда от 

финансирането и изпълнението на обекта. Със съдействие на общината се извърши 

необходимото обследване и изготви техническа документация за спешно изпълнение на 

силови техникоукрепителни и повърхностно-отводнителни мероприятия. Бедствената 

обстановка, неотложните аварийно-възстановителни работи и финансирането от МКВП 

към МС наложи да се предприемат бързи и своевременни действия от страна на 

Община Брацигово за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и стартиране на 

строителството на обекта. 

            В следствие поройните дъждове  тази година бяха нанесени нови сериозни щети 

на сградите и имотите над ул. ,,Братя Попови”. Укрепителните мероприятия са 

неотложни, тъй като образувалия се голям свлачищен масив ще предизвика сериозни 

поражения на терена и прилежащата  инфраструктура. Същите ще доведат до 

застрашаване здравето и живота на хората. 

     Във връзка с неотложната необходимост от  изграждането на обекта и създалата се 

аварийна ситуация в контактната зона между регулацията на гр.Брацигово и горска 

територия /около 22 м./ се налага почистването на свлечените огромни валуни само в 

зоната на съществуващото дере и укрепване на брега, за предотвратяване на свлачище 

и по нататъшна ерозия. Гореизброените причини налагат изработване и одобряване на 

ПУП-ПР за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 06207.5.311, 

м.”Гермите” по КК на землището гр.Брацигово, обл.Пазарджик. 

 

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

21, ал. 1,  т.8 и т.11и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ,  чл. 73, ал.1, т.5 

от ЗГ по смисъла на ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. По повод финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет на Република България, съгласно МПС 

125/29.6.2018 година, на общински обект с първостепенно значение: „Изграждане на 
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геозащитни съоръжения и водосток по ул. "Братя Попови" за отвеждане на поройните 

води в р. "Умишка", гр. Брацигово, обл. Пазарджик“, разрешава изработване на ПУП-

ПР за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 06207.5.311, 

м.”Гермите” по КК на гр.Брацигово, собственост – държавна частна, с НТП – Друг вид 

дървопроизводствена гора, в землището на гр. Брацигово,  попадаща в отдел 307, 

подотдел ”л” по  ГСП  от  2018г. на  ТП ДГС- Пещера,   с който за тази част от имота с 

площ 132кв.м, се отрежда УПИ  І- За геозащитно и техникоукрепително съоръжение, 

съгласно приложената скица-предложение. 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП. 

3. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Не    

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: 12 12   

 

                                                                        

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


