
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №483 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.01.2014 год. с Протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване върху част от недвижим имот – частна  

                      общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие” – Пазарджик  

 

Общински съвет град Брацигово след като разгледа предложението на Кмета на 

Община Брацигово - г-н Васил Гюлеметов,молба вх. № 24-06-7 / 05.12.2013год. от 

Областна дирекция „Земеделие „ гр.Пазарджик, 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 и чл.39 от 

Закона за общинската собственост и чл.58,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество  и  след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Дава съгласието си да бъде прекратен, считано от 01.02.2014год. Договор за 

наем №Д-33 /08.04.2010год. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

недвижим имот- частна общинска собственост,сключен между кмета на община 

Брацигово и Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик. 

ІІ.Упълномощава  Кмета на община Брацигово да сключи Договор за 

безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот –частна общинска 

собственост, представляваща помещения -3бр. с обща площ 70.00 кв.м. и 8.00кв.м. 

представляваща ½ ид.част от коридора и санитарен възел ,находящи се на втори етаж в 

ляво крило на триетажна масивна сграда ,находяща се в  УПИ І – Обществено и делово 

обслужване  в кв.66 по плана на град Брацигово,ул. „ Христо Гюлеметов „ № 1  с 

Областна дирекция „ Земеделие „ град Пазарджик. Предоставеният имот  да се ползва 

за извършване на  административни услуги на населението на община Брацигово от 

Общинска служба „ Земеделие „ гр. Велинград . Срок на договора- десет години . 

 

№ 

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         Не -   

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 : 15 15   

 

 

 

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


