
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 27 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.11.2011г. с  Протокол № 3 

 

Относно: ПУП-ПР за част от кв.61, УПИ І – Гаражи и ІІ – Гаражи и улица с о.т.158- 

                    159-160 по плана на село Бяга, община Брацигово 

 

Мотиви: Южната част от уличното пространство с площ 180 кв.м, присъединяващо се към 

УПИ  ІІ-Гаражи, представлява стръмен силно затревен скат, с денивелация около 1.5м, 

неблагоустроен. В тази час улицата не е реализирана. Източната част от уличното 

пространство с площ 130 кв.м, присъединяващо се към УПИ  І-Гаражи, представлява 

стръмен силно затревен терен, нереализиран тротоар. Към настоящия момент тези 

части от улицата са престанали да изпълняват ролята на публична общинска 

собственост, поради което възложителят е внесъл настоящото предложение за 

изменение на ПУП. 

 

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

ал. 1, т.11 и т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС,   чл.134, ал.2,  т. 6  от ЗУТ и във връзка с 

Решение №681 от Протокол №52/28.07.2011г. 

 

РЕШИ: 
 

 

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

улично пространство с площ 310м2, представляващо нереализирана улица и тротоар на 

улица с о.т. 158-159-160 по плана на с.Бяга, което се присъединява съответно към УПИ 

І-Гаражи -130 м2  и към УПИ ІІ-Гаражи – 180м2. Към ликвидиране на съсобствеността  

в новообразуваните УПИ да се пристъпи след изпълнение на поетите задължения в 

договора от 03.08.2011г. от Димитър Пейчев. 

 2. Съгласува изменение  на ПУП-План за регулация за част от кв. 61 по плана на 

с.Бяга, с който се изменя регулацията на УПИ І-Гаражи и ІІ-Гаражи и улица с о.т.158-

159-160, като една част от нереализираната улица се присъединява към УПИ  ІІ-

Гаражи, а друга част от същата улица - нереализиран тротоар, се присъединява към 

УПИ І-Гаражи, съгласно приложената скица-предложение, приета с решение № 6 от 

протокол № 5/28.09.2011г. на ОЕСУТ. 

 

Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           да *   

2 Борис Пеев Малинов                    да *   



3 Веселин Атанасов Христев          да *   

4 Георги Василев Кабов да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    да   * 

6 Дима Ангелова Пашкулева         да *   

7 Димо Василев Милковски               да *   

8 Илия Георгиев Калинов    да *   

9 Костадинка Димитрова Найденова да *   

10 д-р Милана Истилиянова 

Тодовичина 

да *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева да *   

12 арх. Младен Димитров Китов да *   

13 Надежда Борисова Казакова да *   

14 Рангел Тодоров Тасков да *   

15 Румяна Миткова Иванова да *   

16 Стефка Петрова Казакова да *   

17 Стоян Димитров Вълков да *   

 ОБЩО : 17 16  1 

 
 
 
 

                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


