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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№695 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2019 г. с  Протокол № 47 

 

ОТНОСНО: Разрешение за определяне на общински обект с първостепенно значение, 

разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на задание за смяна 

предназначението на част от имот с идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, 

общ.Брацигово, обл.Пазарджик. 

 

МОТИВИ: Поради деформации и  спукване на съществуващ напорен резервоар  

/Водоем/ на летовище „Васил Петлешков“ /„Атолука“/, гр. Брацигово, обл. Пазарджик е 

неотложна необходимостта  аварийно да се предприемат действия за  ремонт  и 

реконструкция на водоема. Същият поема напорното водното количество чрез 

довеждащи водопроводи и събирателни шахти №1,№2 и №3 от каптажи /извори/ 

„Такев връх“, „Пейкови мандри“, “Смоларника“, „Мангашли“. Има изготвен 

хидрогеоложки доклад за водоснабдяване на летовище „Атолука“ от каптирани извори/ 

„Такев връх“, „Пейкови мандри“, “Смоларника“, „Мангашли“ и има издадено 

Разрешително за водовземане №31510410/28.03.2013г. от Басейнова дирекция за 

управление на водите ИБР – Пловдив. 

      Форсмажорните обстоятелства налагат незабавно извършване на авариен ремонт и 

реконструкция на общински обект с първостепенно значение: "Ремонт и реконструкция 

на водоем 150 м3 в летовище “Васил Петлешков “ /Атолука/, Община Брацигово – 

допълнителн водоснабдяване от извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” – ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО ", за който са осигурени средства в годишната програма за капиталови 

разходи през 2019 година  в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация. 

        Към настоящият момент спукването на водоема налага незабавно аварийно 

извършване на ремонт и укрепване на съществуващия напорен резервоар /водоем/, тъй 

като разрушаването му под напора на водата ще застраши живота и здравето на хората 

и собствеността на вилните сгради, разположени непосредствено под водоема. 

Гореизброените обстоятелства налагат определянето на обект: "Ремонт и 

реконструкция на водоем 150 м3 в летовище “Васил Петлешков “ /Атолука/,Община 

Брацигово – допълнителн водоснабдяване от извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” 

– ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", като общински обект от първостепенно значение. Това 

налага и изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от имот с 

идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, от който да бъде отреден УПИ за 

водоема, като съществуваща охранителна зона за съоръжението. 
 

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.11,т.12,т.23 и във 

връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), на основание чл.8,ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл. 73, 

ал.5 от Закона за горите /ЗГ/ и  чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя обект: "Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище 

“Васил Петлешков “ /Атолука/,Община Брацигово – допълнителн водоснабдяване от 
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извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” – ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", като общински 

обект от първостепенно значение. 

          2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от 

имот с идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, собственост – държавна 

публична, с НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с.Равногор,  

попадаща в отдел 124, подотдел ”б” по  ГСП  от  2018 г. на  ТП ДГС- Пещера,   с който 

за тази част от имота с площ 1050 кв.м, се отрежда УПИ  І- Напорен резервоар / Водоем 

/ , съгласно приложената скица-предложение. 

3. Одобрява задание за изработване на ПУП. 

4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Не    

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

 

 

 

 

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


