
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 1 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№685 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2019 г. с  Протокол № 47 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, 

намиращ се на трети етаж ляво крило, в триетажна масивна сграда с идентификатор 

06207.501.291.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр.Брацигово. 

 

          МОТИВИ: С отдаването му под наем ще осигури на населението бързи и качествени 

стоматологични услуги, а с получените средства ще се извършва текущ ремонт на 

сградата.  

 

   Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с 

ал.2  от ЗМСМА, чл.14, ал.7, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и след станалите  разисквани 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 /десет/ години, недвижим 

имот представляващ, части от недвижим имот, публична общинска собственост, а именно - 

кабинет с площ 20.00 кв.м. находящ се на трети етаж ляво крило, в триетажна масивна сграда 

с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр.Брацигово, актуван с акт за публична общинска 

собственост №439/16.11.2016 год., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера, с вх. рег.№ 

2736/16.11.2016 г., акт №152, том 10, начин на трайно ползване – За обект комплекс за 

здравеопазването, с административен адрес град Брацигово, бул. „Трети Март“ №35 А за 

кабинет по дентална медицина.  

2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36.00 лева без ДДС. 

3.Кметът  на Община Брацигово да организира и проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на кабинет за дентална медицина, описан в т.1 от настоящото 

решение.  

4.Определя в състава на комисията за провеждане на търга двама общински съветника 

и един резервен:  

1.Георги Апостолов;   2.инж.Веселина Дамова;   3.Георги Кабов 

 

 

№ 

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 *   
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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 Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

    

 

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                            

  /Надежда Казакова/ 


