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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№86 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.03.2020 г. с  Протокол № 8 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на промяна ОУП на гр. Брацигово и ПУП-ПРЗ за 

частично изменение на УПИ XXXI-„Зеленина“, с цел обособяване на УПИ XXXI-1891 

„жилищно строителство, ботаническа градина“ в кв.111 по регулационен план на гр. 

Брацигово.Действащата устройствена зона  на ОУП-а е Зп (терени за градски 

скверове,градини и озеленяване) , а предвиждането за промяната е да стане Жм ( 

устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 

10 м.)  

МОТИВИ: : С цел развитие на имота и факта, че не е реализирано на място озеленяването 

предвидено по общия устройствен план в изграден парк или зелена система , а терена а 

пустеещ, на основание чл. 62а, ал.5 от ЗУТ. 

 

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

1,т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 62а, ал.5 от ЗУТ., чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  чл. 

134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

1. Съгласува допускане за изработване на промяна ОУП на гр. Брацигово и ПУП-

ПРЗ за частично изменение на УПИ XXXI-„Зеленина“, с цел обособяване на УПИ XXXI-

1891 „жилищно стройтелство, ботаническа градина“ в кв.111 по регулационен план на гр. 

Брацигово.Действащата устройствена зона  на ОУП-а е Зп (терени за градски 

скверове,градини и озеленяване) , а предвиждането за промяната е да стане Жм ( 

устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 

10 м.) 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


