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Информация за изпълнение на договорните отношения по действащи 

договори за общинско имущество, към месец октомври 2020 

 
Към  месец октомври 2020 год. в община Брацигово има общо  сключени 70 бр. 

действащи договори за наем и за безвъзмездно право на ползване от които:  

- Договори за наем за общински жилища – 2 бр. ;  

- Договори за наем за терени за монтиране на преместваеми  съоръжения –  10 бр.; 

- Договори за наем на земеделска земя  след проведени търгове  –15 бр.; 

- Договори за наем на земеделска земя /маломерни имоти за една стопанска година – 10 

бр.; 

- Договори за наем на общински помещения за търговски нужди /кафе-аператив, банки, 

аптеки, кабинети на лекари, стоматолози, лаборатории и др./ – 26 бр.;  

- Договори за безвъзмездно предоставени  общински имоти – 7 бр. 

  

І.  ДОГОВОРИ  ЗА НАЕМ  НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА 
1. Договор за наем № Д-50/02.04.2012 год. за временно и възмездно ползване под наем 

на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общинско жилище - 

ап. 7 ет.2 в жилищен блок на ул. „Слави Дишлянов“ № 25. 

 

2. Договор за наем № Д-42/25.06.2018 год.  за временно и възмездно ползване под наем 

на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общинско жилище - 

ап. 6 ет.2 в жилищен блок на ул. „Слави Дишлянов“ № 25. 

 

Договорите за наем са сключени със семейства, картотекирани в община Брацигово, 

отговарящи на  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти в община 

Брацигово. Наемателите са коректни, точно спазват определените им срокове за 

заплащане на месечния наем, ел.енергия и вода. Полагат грижи за поддържане на 

жилищата в много добро  състояние. За своя сметка извършват текущите ремонти. 

 

ІІ. ПРЕМЕСТВАЕМИ  СЪОРЪЖЕНИЯ  МОНТИРАНИ  ВЪРХУ 

ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл. 56, ал.1 от ЗУТ след 

издадено разрешение за поставяне и скица със ситуирано петно от гл. 

архитект на общината; 
1.Договор №Д-186/08.12.2016 год. за временно и възмездно ползване на терен частна 

общинска собственост, представляващ дворно място с площ 27 кв.м. от УПИ XII-

Магазин, в кв.29 по РП на село Исперихово за поставяне на преместваемо съоръжение 

„Метален павилион“ с площ 27 кв.м.  

 

2.Договор №Д-138/27.05.2016 год. за временно и възмездно ползване на терен, 

представляващ тротоарно пространство към улица с осови точки 118-119-133 по РП на 

село Бяга за поставяне на преместваемо съоръжение „Тото-павилион“ с площ 15 кв.м. 
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3.Договор №Д-17/14.02.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем на 2 кв.м. 

от площад централен, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 06207.503.2222 – по  КККР на град Брацигово  за  поставяне на 

преместваеми съоръжения „Електромеханични детски люлки“ съгласно разрешение за 

поставяне издадено от гл. архитект на община Брацигово. 

 

4. Договор №Д-37/16.04.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем, на част 

от тротоарна площ - 1кв.м., от имот с идентификатор 06207.502.334 по КККР на гр. 

Брацигово, публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект „КАФЕ-

АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект на община 

Брацигово.  

 

5. Договор №Д-38/16.04.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем, на част 

от тротоарна площ - 1кв.м. публична общинска собственост, намираща се  в УПИ ІІ – 

Паркинг в кв.11а  по действащия РП на град Брацигово, /поземлен имот с идентификатор 

06207.501.9524 по КККР на гр. Брацигово/ кв. Банята, за поставяне на преместваем обект 

„КАФЕ-АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект на 

община Брацигово.  

 

6. Договор №Д-55/04.06.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем, на част 

от вход с площ – 1 кв.м., публична общинска собственост, намиращ се в поземлен имот с 

идентификатор 06207.502.1191 по КККР на гр. Брацигово, за поставяне на преместваем 

обект „КАФЕ-АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект 

на община Брацигово.  

 

7. Договор №Д-56/12.06.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем на част от 

недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща  1 кв.м. от тротоарно 

платно- петно №1, намиращо се пред сградата на общинска администрация – Брацигово 

/поземлен имот 06207.502.335 по КККР/ за поставяне на преместваем обект „КАФЕ-

АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект на община 

Брацигово.  

 

8. Договор №Д-57/12.06.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем на част от 

недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща  1 кв.м. от тротоарно 

платно- петно №2, намиращо се пред сградата на общинска администрация – Брацигово 

/поземлен имот 06207.502.335 по КККР/ за поставяне на преместваем обект „КАФЕ-

АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект на община 

Брацигово.  

 

9. Договор №Д-58/12.06.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем на част от 

недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща  1 кв.м. от тротоарно 

платно, намиращо се пред поземлен имот 06207.501.268 по КККР за поставяне на 

преместваем обект „КАФЕ-АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от 

гл. архитект на община Брацигово.  
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10. Договор №Д-59/12.06.2020 год. за временно и възмездно ползване под наем на част 

от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща  1 кв.м. от 

площадката пред клуба на пенсионера, намиращ се в триетажна масивна сграда в град 

Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ №1 за поставяне на преместваем обект „КАФЕ-

АВТОМАТ“ съгласно разрешение за поставяне издадено от гл. архитект на община 

Брацигово.  

 

Договорите за наем са сключвани с физическите лица или фирмите след издадено 

разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение върху площ от 1кв.м. , без  

провеждане на търг по реда на чл.6, ал.3 от Наредбата за поставяне на преместваеми 

съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ. 

Месечната наемна цена е определена, съгласно Тарифа за определяне на минимални 

месечни наемни цени за кв.метър при отдаване под наем на общинско имущество и 

годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделска земя,приета с Решение № 

76/31.03.2016 год. на Общински съвет. 

За  преместваемите съоръжения, разположени върху по-голяма площ от 1 кв.м. са 

провеждани търгове в изпълнение на приети решения на ОбС –Брацигово. 

Наемателите са коректни, точно спазват определените им срокове за заплащане на 

месечния наем. 

 

ІІІ . ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 
1.Договор №Д-154/27.11.2012 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 118001, м. „Динките“, с площ 3.999 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  

 

2.Договор №Д-155/27.11.2012 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 025007, м. „Ямките“, с площ 20.010 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  

 

3.Договор №Д-156/27.11.2012 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 085011, м. „Горен Герен“, с площ 15.001 

декара, находяща се в землището на село Исперихово.  

 

4.Договор №Д-160/08.10.2014 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделски земи с НТП-ниви, с обща площ 52.796 декара, находящи се в 

землището на село Бяга.  

 

5.Договор №Д-32/24.04.2015 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 008001, м. „Манда Гьол“, с площ 368.354 

декара, находяща се в землището на село Исперихово.  

 

6.Договор №Д-33/24.04.2015 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 009001, м. „Бабата“, с площ 49.498 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  
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7.Договор №Д-34/24.04.2015 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 009002, м. „Бабата“, с площ 51.994 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  

 

8.Договор №Д-169/11.10.2016 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 010001, м. „Бабата“, с площ 64.993 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  

 

9.Договор №Д-99/02.10.2017 год. за временно и възмездно ползване за срок от 10 

години, земеделска земя с НТП-нива с номер 026002, м. „Ямките“, с площ 39.004 декара, 

находяща се в землището на село Исперихово.  

 

10.Договор №Д-100/12.12.2018 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 29522.3.180 по КККР на село 

Жребичко, м. „Свети Иван“, с площ 12.263 декара.  

 

11.Договор №Д-101/12.12.2018 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 29522.1.229 по КККР на село 

Жребичко, м. „Свети Иван“, с площ 30.457 декара.  

 

12.Договор №Д-46/21.06.2019 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 29522.1.318 по КККР на село 

Жребичко, м. „Свети Иван“, с площ 47.379 декара.  

 

13.Договор №Д-47/21.06.2019 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 29522.1.109 по КККР на село 

Жребичко, м. „Чиликовица“, с площ 48.831 декара.  

 

14.Договор №Д-92/15.10.2019 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 06207.1.27 по КККР на 

гр.Брацигово, м. „Клисурата 2“, с площ 3.697 декара.  

 

15.Договор №Д-107/02.12.2019 год. за временно и възмездно ползване за срок от 5 

години, земеделска земя с НТП-нива с идентификатор 61220.9.204 по КККР на село 

Равногор, м. „Сух Оджак“, с площ 10.782 декара.  

 

Наемателите са коректни и в срок заплащат годишните си наеми. 

 

 

 Договори за наем на земеделска земя /маломерни имоти за една стопанска 

година – 10 бр.; 

Договорите за наем са за срок от една стопанска  година, считано от 01.10.2020 г. до 

30.09.2021 г., същите са сключени в изпълнение на Решение №99/29.05.2020 год. на 

Общински съвет град Брацигово. Преди сключване на договорите за наем са внесени 
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определените годишни наемни цени 
 

 

 

 

 

 

ІV.  ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ  на ПОМЕЩЕНИЯ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ за лаборатории , аптеки, кабинети на лекари, 

стоматолози, банки, кафе-аператив и др. 
Кабинети за лаборатории и аптеки 

1. Договор за наем № Д-63/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем за 

срок от 10 години на общински недвижим имот,  представляващ кабинет-зъботехническа 

лаборатория  с площ 12.60 кв.м.; помощно помещение с площ -12.00 кв.м., 8.40 кв.м. 

представляващи ¼ ид.част от общ коридор ; 0.75 кв.м. представляващи ¼ ид.част от 

санитарен възел, находящи се на втори етаж, ляво крило  в  триетажна масивна сграда- 

здравен дом, построена в УПИ VІІ-Здравен дом  в кв.31 по регулационния план на град 

Брацигово,  бул. „Трети Март“ № 35.  

 

2. Договор за наем № Д-126/19.04.2016 г. за временно и възмездно ползване под наем за 

лаборатория, за срок от 5 години на общински недвижим имот,   представляващ 

помещение с площ 16.00 кв.м. и идеални площи от общите площи представляващи 9.00 

кв.м. от общ коридор, находящи се на трети етаж, дясно крило в триетажна масивна 

сграда с идентификатор 06207.501.267.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

06207.501.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово и 

помещение с площ 14.00 кв.м., находящо се на трети етаж в дясно от стълбището, срещу  

– лаборатория.  

 

3. Договор за наем № Д-130/03.05.2016 г. за временно и възмездно ползване под наем за 

аптека, за срок от 5 години на общински недвижим имот, публична общинска 

собственост, представляващи помещения с площ 38.00 кв.м. обособени в самостоятелен 

обект със самостоятелен вход, намиращи се в западната част на първи етаж в две етажна 

масивна сграда, построена в УПИ I-804 Здравна служба, в кв.37 по РП на село Козарско. 

 

4. Договор за наем № Д-72/27.07.2020 г. за временно и възмездно ползване под наем за 

аптека, за срок от 5 години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

06207.502.1191.1.8 по КККР на гр.Брацигово с площ 98.41 кв.м. 

 

Кабинети за дентална медицина и първична извънболнична 

медицинска помощ: 
5. Договор за наем № Д-138/09.10.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  кабинет с площ 8.80кв.м , кабинет с площ 11.00кв.м. кабинет с площ 
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13.30кв.м.; манипулационна с площ 8.80 кв.м.; както и идеални части от общите части ½ 

ид. част от санитарен възел, целият с площ 6.50 кв.м.; ½ ид.част от общ коридор, целият 

с площ 4.90кв.м. и ½ ид.част от чакалня,цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи 

етаж в  двуетажна сграда- здравен дом построена в УПИ ІІ-Здравна служба и аптека” в 

кв.29 по регулационния план на село Исперихово. 

 

6. Договор за наем № Д-71/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, за 

срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  кабинет с площ 15.00 кв.м.; кабинет с площ 13.00 кв.м.; 12.00 кв.м. 

представляващи ½ ид.част от общ коридор и 1.50 кв.м. представляващи ½ ид.част от 

санитарен възел , находящи се на първи етаж  в  двуетажна масивна сграда- здравна 

служба, построена в УПИ І-Здравна служба в кв.37 по регулационния план на село 

Козарско. 

 

7. Договор за наем № Д-71/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, за 

срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ кабинет с площ-19.00кв.м.,  кабинет –манипулационна с площ -

11.50кв.м.; 3.00 кв.м. представляващи 1/2 ид.част от общ коридор; 1.00 кв.м. 

представляващи 1/2 ид.част от санитарен възел, находящи се на първи етаж, ляво крило  

в  двуетажна масивна сграда- здравен дом, построена в УПИ І-Здравен дом  в кв.21 по 

регулационния план на село Бяга. 

 

8. Договор за наем № Д-91/16.07.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, за 

срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващи лекарски кабинет  с площ  14.00 кв.м., коридор с площ 6.40 кв.м., 

санитарен възел с площ 6.40 и 13.20 кв.м. идеални части от общите части, находящи се  

на втори  етаж  в  триетажна масивна сграда – Здравна служба, построена в  УПИ ХХІІ –

Здравна служба, в кв. 22 по действащият регулационен план на село Розово. 

 

9. Договор за наем № Д-92/16.07.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, за 

срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващи лекарски кабинет  с площ  20.00 кв.м., 1/2 ид.част – представляваща 

12.00 кв.м. от чакалня и ½ ид.част –представляваща 2.50 кв.м. от санитарен възел, 

находящи се  на първи етаж  в  двуетажна масивна сграда – Здравна служба, построена в  

УПИ VІІІ –Здравна дом и аптека, в кв. 62 по действащият регулационен план на село 

Равногор. 

 

10. Договор за наем № Д-68/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  кабинет №1 –детска консултация с площ 4.70 кв.м.;  кабинет №2 –

лаборатория с площ 7.30 кв.м., кабинет № 4 – с площ 14.80 кв.м.; санитарен възел с площ 

2.40 кв.м. и 9.00 кв.м. представляващи ½ идеална част от общ коридор , находящи се на 

трети етаж дясно крило  в триетажна масивна сграда- здравен дом, построена в УПИ VІІ-

Здравен дом  в кв.31 по регулационния план на град Брацигово. 

 

http://www.bratsigovo.bg/
mailto:kmet@bratsigovo.bg


ИИннффооррммаацциияя  ккъъмм  РРеешшееннииее  №№117766//3300..1100..22002200  гг..  ннаа  ООббСС  ––  ггрр..ББррааццииггооввоо  

 

 

ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

4579 Брацигово ул. „Атанас Кабов” № 6А,  тел.(03552) 20-65, факс (03552) 21-05, www.bratsigovo.bg  

E-mail: kmet@bratsigovo.bg 

 

 

11. Договор за наем № Д-96/01.08.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  кабинети с номера 4,5,6  с обща площ 39.60 кв.м. и 8.40 кв.м. 

представляващи ¼ ид.част от общ коридор, 0.75 кв.м. представляващи ¼ ид.част от 

санитарен възел, находящи се на първи етаж ляво крило и кабинет с площ 19.75 кв.м. и 

7.00 кв.м. представляващи ½ ид.част от общ коридор, находящи се на първи етаж дясно 

крило в  триетажна масивна сграда - здравен дом построена в УПИ V ІІ-, кв.31 по рег. 

план на град Брацигово. 

 

12. Договор за наем № Д-67/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  кабинет с площ 12.00 кв.м.; кабинет – стерилизационна с площ 12.60 

кв.м.; 8.40 кв.м. представляващи 1/4 ид.част от общ коридор и 0.75 кв.м. представляващи 

1/4 ид.част от санитарен възел, находящи се на първи етаж ляво крило  в триетажна 

масивна сграда- здравен дом, построена в УПИ VІІ-Здравен дом  в кв.31 по 

регулационния план на град Брацигово. 

 

13. Договор за наем № Д-139/09.10.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  помещение с площ 12.50 кв.м, ½ ид.част от санитарен възел, целият с 

площ 6.50 кв.м. и ½ ид.част от общ коридор, целият с площ 4.90 кв.м. и ½ ид.част от 

чакалня, цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи етаж в  двуетажна сграда- 

здравен дом построена в УПИ ІІ-Здравна служба и аптека” в кв.29 по регулационния 

план на село Исперихово. 

 

14. Договор за наем № Д-54/10.04.2014 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  помещение с площ 12.00 кв.м. и 8.00 кв.м. от общ коридор, находящи се 

на първи етаж, източната част на двуетажна сграда- здравен дом построена в УПИ І-

Здравен дом в кв.21 по регулационния план на село Бяга. 

 

15. Договор за наем № Д-155/04.08.2016 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 5 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 19.80 кв.м. и идеални части от общите части, 

представляващи ½ ид.части от общ коридор, целият с площ 16.00 кв.м. и ½ ид.част от 

санитарен възел с площ 2.00 кв.м., находящи се на първи етаж, източната част от 

двуетажна полумасивна сграда, построена в урегулиран поземлен имот І-Здравен дом в 

кв.21 по регулационния план на село Бяга. 

 

16. Договор за наем № Д-73/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ стоматологичен кабинет  с площ 18.00 кв.м., находящ се на първи етаж в 

триетажна масивна сграда- СУ „Народни Будтели“ построена в УПИ І в кв.36  по 

действащия регулационен план на град Брацигово. 
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17. Договор за наем № Д-70/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост,  

представляващ стоматологичен кабинет с площ-15.00 кв.м., кабинет  с площ -14.00кв.м., 

12.00 кв.м. представляващи 1/2 ид.част от общ коридор; 1.50 кв.м. представляващи 1/2 

ид.част от санитарен възел, находящи се на първи етаж  в  двуетажна масивна сграда- 

здравна служба, построена в УПИ І-Здравна служба  в кв.37 по регулационния план на 

село Козарско. 

 

18. Договор за наем № Д-66/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ Кабинет №1 с площ 12.60 кв.м., ¼ ид.част от общ коридор – 8.40 кв.м. и 

¼ ид.част от санитарен възел – 0.75 кв.м. находящи се на втори етаж, ляво крило  в 

триетажна масивна сграда –Здравен дом с административен адрес град Брацигово, бул. 

„Трети Март“ №35. 

 

19. Договор за наем № Д-64/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ  Кабинет №3 с площ 15.60 кв.м., ¼ ид.част от общ коридор – 8.40 кв.м. и 

¼ ид.част от санитарен възел – 0.75 кв.м. находящи се на втори етаж, ляво крило  в 

триетажна масивна сграда –Здравен дом с административен адрес град Брацигово, бул. 

„Трети Март“  №35. 

 

20. Договор за наем № Д-65/01.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ кабинет с площ 15.60 кв.м. и ¼ ид.част - 8.40 кв.м. от общ коридор и ½ 

ид.част - 0.75 кв.м. от санитарен възел, находящи се на първи етаж, ляво крило в 

триетажна масивна сграда –Здравен дом в кв.31 по плана на гр. Брацигово, бул. „Трети 

март“ №35. 

 

21. Договор за наем № Д-95/18.10.2019 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 10 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 20.00 кв.м. и ¼ идеални части от общите части, а 

именно общ коридор с дължина 8.00 кв.м. и ширина 2.50 кв.м., находящи се на трети 

етаж ляво крило, в триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР 

на гр.Брацигово, начин на трайно ползване – За обект комплекс за здравеопазването, с 

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

 

22. Договор за наем № Д-98/05.10.2020 г. за временно и възмездно ползване под наем, 

за срок от 3 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ кабинет с площ  от 13.00 кв.м и  9.00 кв.м. представляващи  идеални 

части от общите части – санитарен възел и чакалня, находящи се на втори етаж в 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 81  кв.м с предназначение – здравно 

заведение, построена в УПИ ІІ-Здравна служба и аптека” в кв.29 по регулационния план 

на село Исперихово. 
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Помещения за търговска дейност и др. 
23. Договор за наем № Д-144/24.10.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем 

за срок от 10 години на части от недвижим имот, публична общинска собственост 

представляващи помещение с площ 40 кв.м. и 10 кв.м. идеални части от общите части 

/коридор и санитарен възел /, находящи се  на втори етаж, ляво крило в  триетажна 

масивна сграда – Здравен дом с административен адрес град Брацигово, бул. „Трети 

Март“ № 35.  

 

24. Договор за наем № Д-12-1/08.02.2016 г. за временно и възмездно ползване под наем 

за срок от 10 години на самостоятелно обособен обект частна общинска собственост с 

идентификатор 06207.501.263.5.2 находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.263.5, 

разположена в имот с идентификатор 06207.501.263 по КККР на град Брацигово, ул. 

„Никола Вапцаров“ № 2а. 

 

25. Договор за наем № Д-71/27.07.2020 г. за временно и възмездно ползване под наем за 

срок от 5 години на 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. Административен адрес на обекта град Брацигово, ул. 

„Христо Смирненски“ №. 

 

26.Договор за наем № Д-103/12.10.2020 г. за временно и възмездно ползване под наем 

за срок от 5 години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.3  

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

идентификатор 06207.501.60  по КККР на град Брацигово. Административен адрес на 

обекта град Брацигово, ул. „ Христо Смирненски“ №1. Площ на обособения обект – 

365.63  кв.м. 

 

Договорите за наем са сключени  в изпълнение на решения на Общинския съвет – 

Брацигово и след проведени търгове с явно наддаване. Месечните наемни цени са 

актуализирани, считано от 03.05.2016 год., съгласно приетата с Решение № 76/ 

31.03.2016 год. на Общински съвет-Брацигово, Тарифа за определяне на минимални 

месечни наемни цени за кв.метър при отдаване под наем на общинско имущество и 

годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделска земя. 

Договорените условия в договорите за наем се изпълняват от наемателите, спазват се 

определените срокове за заплащане на наема.  

 

V. Договори за безвъзмездно право на ползване  и управление на 

общински имоти : 
1. Договор за наем № Д-77/06.06.2012 г. за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване и стопанисване на УПИ XIV в кв.14 по ПУП на гр.Брацигово, целият с площ 

11880 кв.м., ведно с построената в него триетажна масивна сграда – Културен дом със 

застроена площ 1062 кв.м, сключен с НЧ „Васил Петлешков 1874“ гр.Брацигово . 

Правото на ползване и стопанисване се учредява за неопределен срок съгласно 
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разпоредбите на параграф 4 от Закона за народните читалища. 

 

2. Договор за наем № Д-149/03.09.2014 г. за временно и безвъзмездно ползване за срок 

от 10 години на помещение с площ 35.00 кв.м., намиращо се в гр.Брацигово, ул. „Васил 

Петлешков” №32, представляващо поземлен имот с идентификатор 06207.502.43 по 

КККР на град Брацигово. 

Във връзка с изменение и допълнение на Закон за политическите партии /Обн.-ДВ, бр. 60 

от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г./ и изменение и допълнение към Закон за общинската 

собственост /Обн.-ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г./ не се заплаща наем за 

ползване на помещения общинска собственост за нуждите на политическите партии. 

 

3. Договор за наем № Д-4-1/02.02.2015 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване 

за срок от 10 години , върху недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите 

на Областна дирекция Земеделие – Пазарджик, офис Брацигово три броя помещения с 

площ 70.00 кв.м. представляващи част от самостоятелно обособен обект с 

идентификатор 06207.502.1191.1.9  и прилежащи площи – стълбище 12.68 ид.части, 

който се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 

06207.502.1191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово. 

Административен адрес на обекта град Брацигово, ул. „ Христо Гюлеметов „ № 1 ет.2., 

сключен с Областна дирекция „Земеделие”- Пазарджик. 

 

4. Договор за наем № Д-23/13.03.2020 г. за безвъзмездно право на ползване за срок от 

10 години върху самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.7 по КККР на 

гр.Брацигово. 

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

идентификатор 06207.502.1191 по КККР на гр.Брацигово с площ 25.12 кв.м. и три стаи с 

обща площ 69.81 кв.метра, находящи се на втори етаж, ляво крило от самостоятелен 

обект с идентификатор 06207.502.1191.1.9 по КККР на гр.Брацигово 

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

идентификатор 06207.502.1191 по КККР на гр.Брацигово, сключен с Агенция за 

социално подпомагане – София в полза на Изнесено работно място – град Брацигово при 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера. 

 

5. Договор за наем № Д-76/05.08.2020 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване 

за срок от 3 години върху недвижим имот частна общинска собственост представляващо, 

Помещение №4 намиращо се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

06207.501.263.5.1 по КККР на гр.Брацигово с площ 193.18 кв.м., разположена в поземлен 

имот с идентификатор 06207.501.263 по КККР на град Брацигово с административен 

адрес град Брацигово, ул. „Никола Вапцаров“ №2-А. 

  

6. Договор за наем № Д-3/18.01.2018 г. за възлагане на безвъзмездно управление на 

рибните ресурси за срок от 3 години във водоемите „Гачево блато“ и  „Бурово блато“  

общинска собственост, находящи се в землището на гр. Брацигово сключен.  

 

7.Договор за наем № Д-83/03.09.2020 г. за възлагане на безвъзмездно управление на 

http://www.bratsigovo.bg/
mailto:kmet@bratsigovo.bg


ИИннффооррммаацциияя  ккъъмм  РРеешшееннииее  №№117766//3300..1100..22002200  гг..  ннаа  ООббСС  ––  ггрр..ББррааццииггооввоо  

 

 

ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

4579 Брацигово ул. „Атанас Кабов” № 6А,  тел.(03552) 20-65, факс (03552) 21-05, www.bratsigovo.bg  

E-mail: kmet@bratsigovo.bg 

 

 

рибните ресурси и за любителски риболов в недвижим имот, публична общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 06207.3.480 по КККР на гр. 

Брацигово, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване – водоем, местност „Грамадите“  с площ 37934 кв.м. 

 

Договорите за безвъзмездно право на ползване са сключени в изпълнение на приети от 

Общински съвет - Брацигово решения. 

 

 

 
Изготвил: 

Габриела Апостолова – мл.експерт общинска собственост  

http://www.bratsigovo.bg/
mailto:kmet@bratsigovo.bg

