
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№552 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2022 г. с  Протокол № 40 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно 

със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част 

от улично пространство /тротоар/ по действащия регулационен план на гр.Брацигово.   

 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Казакова - Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.193, 

ал.4 и ал.8 от ЗУТ и  след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 
1.Дава съгласие да се учреди на „Братя Пашкулеви“ООД с ЕИК: 112069083 с 

адрес: град Брацигово, ул. „Иван Хрисчев“ №13, право на прокарване на отклонения от 

общата мрежа на техническата инфраструктура за присъединяване на инсталация за 

производство на електроенергия от възобновяеми източници ФвЕЦ с мощност 200 

kWp, което тръгва от  от табло ниско напрежение на ТП/БКТП ТП Стадиона, КЛ/ВЛ 

Емайл 1 п/сm Пещера, находящо се в УПИ XX-1779 в кв.120 върви по западния тротоар 

на ул.“Панагюрище“, пресича асфалтирана улица и продължава на север по 

селскостопански, горски, ведомствен път и достига до УПИ III-Складова база в кв.127 

по действащия план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, представляващ ПИ 06207.3.52 по 

КККР“.  

 

Общата дължина на сервитутната зона на преминаване на кабела е 478.00 кв.м. 

 

2.Приема еднократна цена в размер на 3 182.00 лева /три хиляди сто осемдесет и два 

лева/ определена от Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-

445/25.08.2022 г. на Кмета на Община Брацигово, за учредяване право на прокарване на 

подземно електрозахранване с изискуемите сервитути. 

 

3.Кметът на Община Брацигово да издаде Заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ, след 

заплащане на цената за учреденото право на прокарване. 

 

4.Заявителят да бъде задължен след полагане на кабела да възстанови частта от 

уличното пространство /тротоар/, след което да уведоми Община Брацигово 

Възстановяването да се извърши в едномесечен срок от приключване на СМР по 

полагане на кабела. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

   Гласували: 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

Присъствали 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Не    

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Не    

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 10 9 1  

 

     

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


