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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№659 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.05.2019 г. с  Протокол № 45 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП- Парцелен план за трасе на оптична 

кабелна линия на „Нетгард“ ООД в землищата на с.Козарско и 

с.Исперихово. 

 

Мотиви: В Община Брацигово е постъпило  искане от „Нетгард“ ООД  за 

процедиране и одобряване на   ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия  

в землищата на с.Козарско и с.Исперихово. Това инвестиционно намерение 

е залегнало в инвестиционната програма на„Нетгард“ ООД. За да се 

изработи инвестиционен проект за обекта „Оптична кабелна линия от 

съществуваща шахта ШКС 02 през с.Козарско и с.Исперихово до нова 

шахта ШКС 02  на път III-375, Община Брацигово”, е необходимо да се 

одобри ПУП-ПП за трасето с решение на Общински съвет гр.Брацигово. 

ПУП – ПП е разгледан и приет от ОбЕСУТ с решение № 9/10.04.2019г. 

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 

и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.129, ал.1 от ЗУТ  и  решение № 

501/29.06.2018г.  на  ОбС гр.Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински 

имоти с номера по КВС: 000030 – полски път, 000072 – местен път, 000073 

– полски път и 000094 – полски път, в землището на с.Козарско и през 

имоти с номера 000085 – полски път, 000096 – полски път, 000097 – полски 

път, 000141 – полски път, 000145 – полски път, 000197 – полски път, 

000224 – полски път и 000550  - скали в землището на с.Исперихово 

2. Одобрява ПУП – Парцеларен план за определяне  на  трасе на 

линеен обект  „Оптична кабелна линия от съществуваща шахта ШКС 02 

през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на 

път III-375 в общ.Брацигово”, минаващо през имоти с номера 000030, 

000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001, 660002 в землището на 

с.Козарско и имоти с номера  000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 

000197, 000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с.Исперихово, 
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съгласно  означенията на приложената скица-проект и съобразно 

условията в писмо № 8/02.05.2019г. на „БУЛСАТ” ЕООД. 

Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването 

му в „Държавен вестник” чрез Община Брацигово пред Административен 

съд - гр.Пазарджик  на основание чл.215, ал.  4 от  ЗУТ. 

 
 

 

№ 

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         Не    

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/ 


