
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 1 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№327 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 г. с  Протокол № 27 
 

 

ОТНОСНО: Определяне на месечна наемна цена за ползване на спортен обект с 

идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр. Брацигово с адрес град Брацигово, ул. 

„Трети Март“ №67. 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на Община Брацигово, постъпила Молба с вх. № 30-

2091/08.07.2021 г. от ръководството на Сдружение "ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918", 

взе в предвид становищата на постоянните комисии към Общински съвет гр. Брацигово 

и на основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.9, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане  с общински 

спортни обекти в Община Брацигово и чл.108, ал.4 от Закон за физическото възпитание 

и спорта  и  след станалите разисквания 

 

 

Р  Е  Ш  И  :  

 

1. Определя месечна наемна цена в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ без 

ДДС за ползване на следният спортен обект: 

Поземлен имот с идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр.Брацигово, одобрени със 

Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ 

36500.00 кв.м.; Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно 

ползване: Спортно игрище; Предишен идентификатор: 06207.501.18; Номер по 

предходен план: квартал: 20, парцел: ХХIХ-44; Административен адрес: град 

Брацигово, ул. „Трети Март“ №67. 

Ведно с построените в имота сгради:  

1.Сграда с идентификатор 06207.501.94.1 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

17. 00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

2.Сграда с идентификатор 06207.501.94.2 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

60.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

3.Сграда с идентификатор 06207.501.94.5 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

482.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

4.Сграда с идентификатор 06207.501.94.6 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

171.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

5.Сграда с идентификатор 06207.501.94.7 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

218.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

6.Сграда с идентификатор 06207.501.94.8 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

171.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

7.Сграда с идентификатор 06207.501.94.9 по КККР на гр.Брацигово, със застроена площ 

26.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 
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8.Сграда с идентификатор 06207.501.94.10 по КККР на гр.Брацигово, със застроена 

площ 26.00 кв.м., с предназначение  - Спортна сграда, база; 

Актуван с Акт за публична общинска собственост №459/08.06.2021 г., вписан в служба 

по вписванията с вх.№1039/09.06.2021 г. ,Акт №176, том.4. 

 

2. Кметът на Община Брацигово да предприеме необходимите действия съгласно 

Наредба за управление и разпореждане  с общински спортни обекти в Община 

Брацигово и Закон за физическото възпитание и спорта. 

3. С 50 % от получената от Община Брацигово наемна цена да бъде актуализиран 

бюджета на Кметство Бяга, дейност 714 „СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ – 

за извършване на ремонтни дейности на следния имот – публична общинска 

собственост, а именно: сграда с идентификатор 07586.654.640.1, със застроена площ: 

254 кв. м., брой надземни етажи: 1, предназначение: спортна сграда, база, находяща се в 

стадион „ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ – БУНАРА“, заснет като ПИ с идентификатор 

07586.654.640 по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с площ: 20641 кв. 

м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

спортно игрище. 

 

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 Траянова Не    

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 Не    

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Не    

                                     Общо: 9 9   

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


