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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№259 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 г. с  Протокол № 21 
 

ОТНОСНО:  Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  кв. 15,   

УПИ I-196 и улица с о.т. 34-35 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово   

МОТИВИ: Регулационният план на с.Козарско е одобрен със заповед № 

305/08.12.1993г. Съгласно чл.208, ал.1 от ЗУТ десетгодишният срок за започване на 

отчуждителните процедури е изтекъл и възложителят има право на изменение на 

регулацията по чл.134, ал.2, т.1 от  ЗУТ. Улица с о.т. 31-34-35, предмет на изменението, 

обслужва само три броя УПИ, два от които имат излаз и на две второстепенни улици. 

Предложеното изменение няма да възпрепятства достъпа до другите два УПИ. Това 

налага изработване и одобряване на ПУП- ПР за УПИ I- 196 и улица с осови точки 34-

35 в кв.15 по плана на с.Козарско.  

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

ал. 1,  т.8 и т.11и ал.2  от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Съгласува искане  за изменение на ПУП-ПР  за  част  от  кв. 15,   УПИ I- 196 и 

улица с о.т.34-35 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, с който се променя 

уличната регулация както следва улично-регулационната линия на УПИ I-196 да 

мине по имотната граница на имот пл. № 196 съгласно приложената скица-

предложение. 

2. Възлага на Кмета на общината да проучи и ако счете, че има правни основания да 

заведе гражданско дело целящо да бъде установено, че М. Н. не е собственик на 

частта от поземлен имот №196, попадаща в уличната регулация. 

 

№ 

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 *   

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/ 


