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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№177 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.10.2020 г. с  Протокол № 15 
 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие по чл.21 ал.5 от ЗУТ за постройка- гараж на общата 

регулационна линия между УПИ ХII-581, кв.43 и имот общинска собственост УПИ I- 

Детска градина , кв.32 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово  

 

 

Мотиви:  Собствениците:  н-ци ……………………………. не могат да осъществят  

намерението си за извършване на сделки с гараж, находящ се в УПИ ХII-581, кв.43 по 

плана на с.Бяга без издадено удостоверение за търпимост. За издаването му е 

необходимо съгласие от общински съвет като собственик на УПИ I-Детска градина, 

кв.43 по плана на с.Бяга с допълващо застрояване- гараж, находящ се на общата 

регулацинна линия между горецитираните УПИ поради факта, че няма застроителен 

план, който да предвижда подобно застрояване. 

 

 

Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.21 ал.5 от ЗУТ, становищата на постоянните комисии към Общински съвет 

– Брацигово и след станалите разисквания 
 
 

Р Е Ш И : 
 

 

Дава съгласие по чл.21 ал.5 от ЗУТ  за това гаражът, построен и находящ се 

общата регулационна  линия между УПИ ХII-581, собственост на наследници на 

…………………….. и УПИ I- Детска градина, публична общинска собственост, кв.43 

по плана на с.Бяга, да остане и за в бъдеще на общата регулационна линия между 

горепосочените урегулирани поземлени имоти, с оглед издаване на удостоверение за 

търпим строеж по §16 от ПР на 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 *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
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10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Не    

                                     Общо: 12 12   

                                                                         

 

 

                                Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/                                                     


