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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№480 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2022 г. с  Протокол № 37 
 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на части от имоти – общинска собственост за 

безвъзмездно право на ползване в полза на Агенция за социално подпомагане – 

София за нуждите на Изнесено работно място – Брацигово  при Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Пещера  

                                    

 

 Общински съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 и 

чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, § 35 и § 36 от Преходни и 

Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

социално подпомагане (ОБН. - ДВ, БР. 120 от 29.12. 2002 г., В СИЛА от 01.01.2003 г.), 

чл.14, ал.1 и чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като взе в предвид становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет  и  след станалите разисквания 

  

Р  Е  Ш  И  : 

 

I. Предоставя част от имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на гр.Брацигово, 

публична общинска собственост за безвъзмездно право на ползване в полза на Агенция 

за социално подпомагане – София за нуждите на Изнесено работно място – Брацигово  

при Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера за срок от 10 /десет/ години, 

следните обекти – публична общинска собственост: 

 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.1 с площ 30.39 кв.м., 

разположен в сграда с идентификатор 06207.501.60.1, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 06207.501.60  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово, одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012 год. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение със заповед №18-12993/16.10.2014 год. на 

Началника на СГКК град Пазарджик. 

Предназначение на самостоятелно обособения обект – за офис. 

Брой нива на обекта – 1 /първи/ етаж. 

Прилежащи части – припадащите се ид.части от общи части с площ 237.732 кв.м.  

/стълбища, санитарен възел, коридор, водно огледало/ 

Съседни самостоятелни обекти в сградата : 

На същия етаж – няма 

Под обекта – няма 

Над обекта – 06207.501.60.1.4 

Административен адрес на обекта град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1, етаж 
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Номер на имота по предходен план е УПИ ХІ –Младежки дом в кв.13, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 419/12.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията 

гр.Пещера с Вх.рег.№3005/22.12.2014 год., Акт №80, том 12. 

Самостоятелния обект да се използва за приемно и работно помещения за нуждите на 

отдел „Социална закрила“  и отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и 

социални услуги“ на Изнесено работно място – Брацигово при Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Пещера. 

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.7 с площ 15.97 кв.м., 

разположен в сграда с идентификатор 06207.501.60.1, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 06207.501.60  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово, одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012 год. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение със заповед №18-12993/16.10.2014 год. на 

Началника на СГКК град Пазарджик. 

Предназначение на самостоятелно обособения обект – за офис. 

Брой нива на обекта – 1. 

Прилежащи части – припадащите се ид.части от общи части с площ 164.45 кв.м.  

/стълбища, санитарен възел, коридор / 

Съседни самостоятелни обекти в сградата : 

На същия етаж – 06207.501.60.1.8,06207.501.60.1.6 

Под обекта – 06207.501.60.1.3 

Над обекта – няма 

Административен адрес на обекта град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1, етаж 

2   

Номер на имота по предходен план е УПИ ХІ –Младежки дом в кв.13, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 419/12.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията 

гр. Пещера с Вх.рег.№3005/22.12.2014 год., Акт №80, том 12. 

Самостоятелния обект да се използва за работно помещения за нуждите на отдел 

„Закрила на детето“  на Изнесено работно място – Брацигово при Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Пещера. 

 

II. Предоставя част от имот с идентификатор 06207.502.1191 по КККР на гр. Брацигово, 

частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване в полза на Агенция за 

социално подпомагане – София за нуждите на Изнесено работно място – Брацигово  

при Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера за срок от 10 /десет/ години, 

следните обекти – частна общинска собственост: 

Две помещения с обща площ 46.00 кв.метра, находящи се на втори етаж, ляво крило от 

самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.9 по КККР на гр.Брацигово 

Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1, ет.2; 

Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 06207.502.1191 по КККР на гр.Брацигово, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №245/27.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр.Пещера 

с Вх.рег.№81/28.01.2015 год., Акт №47, том 1. 

Предназначение на самостоятелния обект – За офис; 

Брой нива на обекта – 1;  

Посочена в документа площ – 299.76 кв.м;  

Прилежащи части : стълбище 12.68 кв.м ид.ч. 
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Помещенията да се използват за съхраняване архива  на Изнесено работно място – 

Брацигово при Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера. 

 

III. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя. 

 

IV. Кметът на Община Брацигово да сключи договор за безвъзмездно право на 

ползване с Агенция за социално подпомагане – София в полза на Изнесено работно 

място – град Брацигово при Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера за срок от 10 

/десет/ години. 

 

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 *   

2. Галина Василева Василева Да   * 

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да  *   

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: 13 11  2 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 


