
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 111 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.04.2012г. с  Протокол № 10 

 

Относно: Вземане на решение за ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ ХХХХІV-249 по 

плана на град Брацигово.  

 

Мотиви: тази част от уличното пространство – предмет на изменението, представлява 

бетонов постамент с височина над нивото на прилежащия тротоар около 1 м, почти на 

нивото на пода на съществуващия магазин и не може да се използва като тротоар. В 

този смисъл горецитираната площ е престанала да изпълнява функциите на публична 

общинска собственост. С решение №677/28.07.2011г.  Общински съвет гр.Брацигово е 

съгласувал искане за изменение на ПУП –ПР за част от кв. 31. Внесеният за 

процедиране ПУП-ПР напълно съответства на приетото предложение от ОбС и е приет 

от ОбЕСУТ с решение №4 от Протокол №6/09.11.2011г.  

 

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

ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от ЗОС, чл. 134, ал.2, т.6   от ЗУТ  и решение 
№677//28.07.2011г. на Общински съвет Брацигово 

 

Р  Е  Ш  И: 
 

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

пространство - тротоар от 16 кв.м от улица с о.т. 91-92, която се присъединява към 

УПИ ХХХХІV-249 в кв. 31 по плана на гр.Брацигово, съгласно   ПУП-ПР приет от 

ОбЕСУТ с решение №4 от Протокол №6/09.11.2011г. 

2. Съгласува ПУП-ПР за част от кв. 31, УПИ ХХХХІV-249,  по плана на гр.Брацигово, с 

който се променя уличната регулационна линия от югоизток по кафявите и зелени 

линии, щрихи и зачерквания и част от уличното пространство на улица с о.т. 91-92 се 

присъединява към изменения УПИ ХLV-249, като се предвижда ширината на 

съществуващия тротоар да бъде 1.50м, съгласно приложената скица – проект и се 

заобли регулацията на ъгъла по съществуващата регулационна линия за осигуряване на 

плавно преминаване. 

 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   



7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

 

 

 

                                                                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                            /Илия Калинов/ 

                                          


