
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №477 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.01.2014 год. с Протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в сградата на здравна  

                       служба село Бяга, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.  

 

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с 

изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване 

на населението,Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на 

Кмета на Общината - г-н Васил Гюлеметов, взе предвид становищата на постоянните 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с 

ал.2  от  Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите 

разисквания 

 

Р Е Ш И : 

 

І.Упълномощава Кмета на община Брацигово да организира  и проведе публичен  

търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинет с площ  12.00 кв.м. и 

8.00кв.м.представляващи  идеални части от общите части находящи се на първи етаж   

в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ І,в кв.21 по плана на 

село Бяга, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/1998год. с 

предназначение стоматологичен кабинет, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 20.00лева   без ДДС и  срок за отдаване под наем – 10 /десет / години . 

   ІІ.Определя общински съветници, които да бъдат включени в състава на 

комисията за провеждане на  публичния   търг  с  явно   наддаване  : 

      - д-р Милана Истилиянова Тодовичина 

                 - Рангел Тодоров Тасков   

 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”  „Против” „Въздържа 

ли се„ 

 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   



4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Не -   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


