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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№372 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.11.2021 г. с  Протокол № 30 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно 

със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част 

от улично пространство /тротоар/ и част от второстепенна улица по действащия 

регулационен план на с. Бяга                     

   

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии 

към Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл.193, ал.4 и ал.8 от ЗУТ и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да се учреди на Й. У. с адрес: град              , ул. „              “ №      , право 

на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения за присъединяване на 

фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия към 

електроразпределителна мрежа, което започва от табло ФЕЦ в УПИ XIX-414, кв.36а по 

плана на село Бяга, достига улица с о.т 120-121, пресича улицата и достига западната й 

част – проектна точка 2, насочва се в южна посока като изминава около 22 метра – 

проектна точка 3, след което се насочва на запад по северния тротоар на главната улица 

в с. Бяга до ново електромерно табло /проектна точка 4/ на СБС №6, извод „В“ от ТП-3 

Бяга.“  

Общата дължина на сервитутната зона на преминаване на кабела е 70.00 кв.м. 

 

2.Приема еднократна цена в размер на 519.00 лева /петстотин и деветнадесет лева/ 

определена от Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-734/02.11.2021 

г. на Кмета на Община Брацигово, за учредяване право на прокарване на подземно 

електрозахранване с изискуемите сервитути. 

 

3.Кметът на Община Брацигово да издаде Заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ, след 

заплащане на цената за учреденото право на прокарване. 

 

4.Заявителят да бъде задължен след полагане на кабела да възстанови частта от 

уличното пространство /тротоар/ и частта от второстепенна улица. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

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

  

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   
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2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Не    

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: 12 12   

 
 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


