
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№67 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 26.02.2016 г. с  Протокол № 7 

 
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 
от 10 /десет/ години на общински терен – публична общинска собственост за поставяне 
на временно преместваемо съоръжение – „Тото павилион“ с площ 15.00 кв.м. по ред на 
чл.56 от ЗУТ. 
 

Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.14,,ал.2 и ал.7  от ЗОС и чл.15,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество ,чл.6,ал.1 от Наредбата за поставяне на 
преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 
от ЗУТ, Решение № 13 / 27.11.2015год на Общински съвет гр. Брацигово  и  след 
станалите разисквания 
 

Р Е Ш И  : 

 

      1.Упълномощава  Кмета на Община Брацигово да организира и проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 / десет /години  на 
терен- публична общинска собственост,представляващ тротоарно пространство към 
улица с о.т. 118 -119 – 133 по регулационния план на село Бяга, община Брацигово за 
поставяне на преместваемо съоръжение – „ Тото павилион „ с площ 15кв.м.съгласно 
одобрената схема. 
Начална тръжна месечна наемна  цена определена ,съгласно приетите базисни наемни 
цени е в размер на 30.00 лева. 
 
 2. 50% от достигнатата на търга месечна наемна цена да се привежда на 
кметство Бяга.  
 
 3. В състава на комисията за провеждане на търга с явно наддаване да бъдат 
включени следните общински съветници : 
 -  Георги Трендафилов  
 -  Йордан Михайлов     
 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 



1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13 0 0 

 
 
 

          Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 


