
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№714 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 26.03.2015 год. с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Прекратяване действието на Договор №Д-145/25.10.2012 год. за учредено 

право на ползване върху недвижим имот, общинска собственост. 

 

МОТИВИ : Съгласно Договор № Д-145 / 25.10.2012год. за учредено право на ползване 

върху недвижим имот ,общинска собственост ЕТ „ Емил Тарашев „ е задължен в 

едногодишен срок от сключването на договора, които срок бе удължен с още една 

година с Решение № 456 / 28.11.2013год на Общинския съвет град Брацигово да 

извърши инвестиции в размер на 161 000 лева подробно описани в чл.5 от 

договора,както и да заплаща в определеният му срок месечният наем. 

Мотивите за прекратяването на договора са неизпълнение на задълженията от страна на 

ЕТ „Емил Тарашев „и дължимият към 10.03.2015год. наем за три месеца в размер на 

2340 .00 лева плюс лихви за просрочие.Председателят  НА Общински съвет – г-н 

Калинов докладва постъпила молба от Емил Тарашев за прекратяване на договор Д-145 

от 25.10.2012 година по взаимно съгласие на страните. 

 

  Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди  писмо-предложение на Емил 

Тарашев за прекратяване на договор Д- 145 от 25.10.2012 година  по взаимно съгласие        

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

администрация и чл.14,ал.1, ал.2  от ЗОС  и чл.18,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

 

Р Е Ш И  : 

 

1.Прекратява по взаимно съгласие  действието на Договор № Д-145 / 25.10.2012год. за 

учредено право на ползване върху недвижим имот ,общинска собственост  по акт № 

262 / 27.01.2003 год. находящ се в град Брацигово, ул. „Братя Попови „ № 20, 

представляващ  УПИ V – Хотел,ресторант и кафе-аперитив в кв.59 по  подробния 

устройствен план на град Брацигово, целият с площ 1100 кв.м., при съседи : от север-

улица, юг- улица, изток УПИ Х-1237 и запад УПИ IV-1240 ведно с построените в него  

ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120 квадратни метра , 

състояща се от два надземни етажа и един полуподземен етаж, ЕДНОЕТАЖНА 

МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена  площ от 68 квадратни метра, 

НАВЕС северно от масивната стопанска сграда със застроена площ от 12 квадратни 

метра, ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА МАСИВНА СГРАДА-БИВША ВОДЕНИЦА със 

застроена площ от 150 квадратни метра  и НАВЕС, северно от воденицата със 

застроена площ от 39 квадратни метра , НАВЕС западно от жилищна сграда със 

застроена площ от 81 квадратни метра  , считано от  дата на влизане в законна сила на 

Решението, като задължава ползвателя да заплати дължимата сума за правото на 

ползване  до датата на прекратяване на договора, както и  сумите за изразходваната 



ел.енергия и вода към тази дата и представи фактури за тези плащания. Задължава 

ползвателя да освободи имота в едномесечен срок ,считано от датата на прекратяване 

на договора, като за този период  ползвателя също заплаща цената на правото на 

ползване и изразходените от него ел.енергия и вода. 

 

2.Упълномощава  Кмета на община Брацигово да  проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем за срок от  три години срещу заплащане на  начална  

тръжна месечна наемна цена в размер 650 / шестстотин и петдесет / лева без ДДС  на 

горепосочения недвижим имот, който по КК и КР на град Брацигово, одобрени със 

Заповед номер РД 18-43 от 19.10.2012 година, представлява : поземлен имот с 

идентификатор 06207.503.1469 с площ 1178 кв.м. , трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, 

номер по предходен план – 1238, кв.59, парцел V, при съседи – 06207.503.1468, 

06207.503.9602, 06207.503.1470 и 06207.503.9545, адрес на имота град Брацигово, ул. 

„Братя Попови“ №20, ведно с построените в него сгради: 

- сграда с  идентификатор 06207.503.14.69.1 със застроена площ 125 кв.м., брой етажи 3 

, предназначение – жилищна сграда еднофамилна: 

- сграда с идентификатор 06207.503.1469.2 със застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, 

предназначение – селскостопанска сграда 

-сграда с идентификатор 06207. 503.1469.3 със застроена площ 146 кв.м., брой етажи – 

1, предназначение – селскостопанска сграда 

 

3. Определя в състава на комисията по провеждане на търга двама общински 

съветници: 

- Мария Батаклиева  

- Анета Рашайкова 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

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    Да *   

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 гласували: 17 17   


