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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№85 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.03.2020 г. с  Протокол № 8 

 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ 

XV-„ЖСК и магазин“, XVI-1779,1790, XVII-1790, XVIII-1779 „търговия и услуги“, и  

XX-1779 „трафопост“, с цел обособяването на УПИ XV-1842 „жилищно строителство“, 

УПИ XVI-1843 „жилищно строителство“, УПИ XVII-1843,1844 „жилищно 

строителство“, УПИ XVIII-1846 „жилищно строителство“ и XX-1845 „трафопост“, 

както и улица тупик с осови точки 613а и 613б., кв. 120 по регулационен план на гр. 

Брацигово. 

 

МОТИВИ: За описаните имоти в предходните години са изработвани два подробни 

устройствени плана , като първият е отменен от съда , след което се стига до 

изработването на втория. Имотите засегнати от него са както общински , така и 

частни.С разработката на плана са образувани нови урегулирани имоти , които 

обединяват общински с частни и влизане в съсобственост.Също така е оставена една 

голяма част от частен имот за отчуждаване за уширение на улицата.Проведени са  

разговори със собствениците на имотите, в които заявиха че искат да се върне старото 

им владеене по документи за собственост и излизане от съсобственост от общинските 

имоти.Поради гореописаните мотиви и неяснотата и не необходимостта на така 

изработения ПУП се предприема инициатива за промяната му с оглед всеки собственик 

да владее това което притежава по документ за собственост. 

 

След станалите разисквания Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Съгласува   допускане на проект за изработване на ПУП-ПРЗ за частично 

изменение на УПИ XV-„ЖСК и магазин“, XVI-1779,1790, XVII-1790, XVIII-1779 

„търговия и услуги“, и  XX-1779 „трафопост“, с цел обособяването на УПИ XV-1842 

„жилищно строителство“, УПИ XVI-1843 „жилищно строителство“, УПИ XVII-

1843,1844 „жилищно строителство“, УПИ XVIII-1846 „жилищно строителство“ и  XX-

1845 „трафопост“, както и улица тупик с осови точки 613а и 613б., кв. 120 по 

регулационен план на гр. Брацигово. 

2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

№ 

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 *   
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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/ 


