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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№342 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.09.2021 г. с  Протокол № 28 
 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на промяна на ОУП на с. Равногор, общ. 

Брацигово и допускане на изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 

61220.19.685 по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ 

XLVII-194 – „Жилищно строителство“. Действащата устройствена зона на ОУП за 

имота е Ппс (устройствени зони и терени за предимно производствени и складови 

дейности), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за 

преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.). 

 

МОТИВИ: Собственикът – Д. М. не може да осъществи инвестиционните си 

намерения, а именно-жилищно строителство в имот с идентификатор 61220.19.685 по 

КККР на с.Равногор, общ.Брацигово без одобрен ПУП-ПРЗ и одобрено изменение на 

ОУП на с.Равногор. 

 

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

1,т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 62а, ал.5 от ЗУТ., чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

чл. 134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ 

 

 

Р Е Ш И : 

1. Дава разрешение за изработване на промяна на ОУП на с.Равногор, общ.Брацигово 

и одобрява задание за изработване на ОУП за имот с идентификатор 61220.19.685 по 

КККР на с.Равногор, общ.Брацигово, с цел обособяване на УПИ XLVII-194-

„Жилищно стройтелство“. Действащата устройствена зона  на ОУП за имота е Ппс 

(устройствени зони и терени за предимно производствени и складови дейности),  а 

предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за 

преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.) 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за изработване на 

ПУП- ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.685 по КККР на с.Равногор, 

общ.Брацигово, с цел обособяване на УПИ XLVII-194-„Жилищно стройтелство“.  

 

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 Василева Не    

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   
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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: 12 12   

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


