
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№580 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 16.12.2022 г. с  Протокол № 42 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №408 по Протокол №32/25.02.2022 г. на Общински 

съвет- Брацигово и Решение №512 по Протокол №38/29.07.2022 г. на Общински съвет- 

Брацигово, обнародвано в Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022 г. 

 

МОТИВИ: Във връзка с настъпили обстоятелства по изработване на нова  кадастрална 

карта и кадастрален регистър на л-ще „Васил Петлешков“ и възможни несъответствия с 

изработен ПУП-ПР на л-ще „Васил Петлешков, общ.Брацигово, както и във връзка с 

дело №980/2022г. , по което все още не е свикано първо съдебно заседание,  съгласно 

чл.156 ал.1 от АПК Кметът на Община Брацигово предлага да бъдат отменени решение 

№ 408 от Протокол № 32/25.02.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово за допускане 

изработване на ПУП-ПР на л-ще „Васил Петлешков и Решение № 512 от Протокол № 

38/ 29.07.2022г.на Общински съвет гр.Брацигово, обнародвано в Държавен вестник, 

брой 74 от 16.09.2022г. за одобряване на ПУП-ПР на л-ще „Васил Петлешков“, тъй като 

нов ПУП на л-ще „Васил Петлешков“ е необходимо да се изработи след влизане в сила 

на кадастралната карта на л-ще „Васил Петлешков“, общ.Брацигово. 

 

Общинският съвет гр.Брацигово, след като разгледа предложението на Надежда 

Казакова-Кмет на Община Брацигово и след станалите разисквания, на основание  чл. 

21, ал. 1, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.156 ал.1 от АПК 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Отменя Решение № 408 от Протокол № 32/25.02.2022г. на Общински съвет 

гр.Брацигово, с което се разрешава изработване на   изменение на ПУП-ПР на л-ще 

„Васил Петлешков“, общ.Брацигово, с което за сметка на имот с идентификатор 

61220.514.7, м. „Атолука“ по КККР на с.Равногор се обособява нов УПИ I-7, За 

индивидуално комплексно вилно строителство в кв.1/нов/ съгласно приложения ПУП-

ПР. 

 

2. Отменя Решение № 512 от Протокол № 38, проведено на 29.07.2022г.на 

Общински съвет Брацигово, обнародвано в Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022г, с 

което се одобрява изменение на ПУП-ПР на л-ще „Васил Петлешков“, общ.Брацигово, 

с което за сметка на имот с идентификатор 61220.514.7, м. „Атолука“ по КККР на 

с.Равногор се обособява нов УПИ I-7, За индивидуално комплексно вилно строителство 

в кв.1/нов/ съгласно приложения ПУП-ПР. 

 

         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 Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Не    

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 Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 9  2 

 

 

 

 
 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


