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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№650 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.04.2019 г. с  Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия и ПИ 

номер 000238 в м.“Перето“ , землището на с.Исперихово по искане от ЕТ „СЮМ – 

Стоян Младенов“.  

 

МОТИВИ: Със заповед № РД-729/04.12.2013г. на Кмета на Община Брацигово е 

одобрен ПУП-ПРЗ, с който за УПИ ХIV-31, Метален навес /ПИ номер 000525 по КВС/, 

м.“Перето“ по парцеларен пран на бивш стопански двор на с.Исперихово се променя 

отреждането и става УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия. Достъпът до този имот и 

на още два имота се осъществява чрез част от местен път ПИ с номер 000238, която 

част представлява тупик с дължина 82 м и уширение на края. Тъй като тупикът 

обслужва само 3 броя имоти и е с дължина по-малка от 100м, съгласно норматива не се 

изисква уширение. От графиката на скицата се вижда, че това уширение се врязва в 

УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия и не се използва от другите имоти, т.е. 

престанало е да изпълнява функцията на публична общинска собственост. Поради тази 

причина възложителят е внесъл проект за изменение на ПУП, с цел присъединяване на 

тази част от 364 кв.м от ПИ с номер 000238 – местен път, публична общинска 

собственост, към собствения му УПИ и закупуването му. След изменението пътят 

остава с ширина 6 м, което отговаря на нормативите и на предвиждането на 

парцеларния план на бивш стопански двор на с.Исперихово. Прието с Решение № 13 от  

Протокол № 1/10.04.2019г. на ОбЕСУТ. 

 

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 и  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ   

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Променя от публична общинска в частна общинска собственост част от  ПИ номер 

000238 – местен път, по КВС на с.Исперихово, която е с площ 364 кв.м. и се 

присъединява към УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия. 

2. Съгласува ПУП-ПР за  УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия /ПИ номер 

000525 по КВС/ и ПИ номер 000238 в м.“Перето“ , землището на с.Исперихово, с който 

част от 364 кв.м от ПИ номер 000238 – местен път, общинска собственост, се 

присъединява към УПИ  I-525,За цех за бетонови изделия, съгласно приложената 

скица-проект. 

 
 

   Гласували: 
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№ 

по 

ред 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

Присъствали 

 

„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 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: 12 12   

 

                                                                        

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


