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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№369 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.11.2021 г. с  Протокол № 30 
 

ОТНОСНО: Изграждане на довеждащ водопровод от разклона за с. Козарско до 

началото на с. Исперихово, община Брацигово по трасе, което ще се предвиди по 

парцеларен план. 

 

Общинският съвет след като изслуша предложението на Стоян Димитров Вълков – 

Общински съветник, взе предвид становището на Постоянните комисии и във връзка с 

разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 9, ал. 17 от 

Наредба за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по 

Закона за общинската собственост, както и Становище от Кмета на Община Брацигово 

с вх. № 001-00-196#2/24.11.2021 г. и  Становище от управителя на „Инфрастрой“ 

ЕООД, гр. Брацигово с вх. № 021-00-15/24.11.2021 г. и след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Възлага на Кмета на Община Брацигово в конкретно поетите срокове в негово 

Становище до Общински съвет – Брацигово с вх. № 001-00-196#2/24.11.2021 г., 

съгласно Закона за устройство на територията  (ЗУТ), във връзка с изграждане на 

довеждащ водопровод от разклона за с. Козарско до началото на с. Исперихово да 

извърши следните действия: 

1.1. Да възложи изработване на подробен устройствен план, който в конкретния случай 

е парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ; 

1.2. След влизане в сила на парцеларния план за трасето да възложи изработване на  

инвестиционен проект за водопровода, отговарящ на условията на чл. 142 от ЗУТ; 

1.3. Да възложи изготвянето на оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6,  т. 2 от ЗУТ; 

1.4. Да издаде разрешение за строеж при спазване на изискванията на чл. 148 от ЗУТ. 

2. Възлага на управителя на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово в поетия срок в негово 

Становище до Общински съвет – Брацигово с вх. № 021-00-15/24.11.2021 г. да изгради 

довеждащия водопровод след изпълнението на процедурите, визирани в т. 1 от 

настоящото решение. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 
                         

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За“- 12, „Против“- няма, „Въздържали се“- 1 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


