
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№808 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 17.09.2015 год. с Протокол № 49 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление  на ЦСМП – Пазарджик, 

филиал Брацигово на части от недвижим имот, публична общинска собственост 

 
Мотиви : Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването и писма на Областния 

управител на област Пазарджик, относно възможността  ЦСМП –Пазарджик, филиал Брацигово 

да бъде включен в реализиране на проект по Оперативна програма „ Региони в растеж „ 2014-

2020 г,свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на 

спешната помощ, е необходимо Общински съвет град Брацигово в правомощията си да приеме 

настоящото решение за предоставяне на безвъзмездно управление на частите от недвижимия 

имот на ЦСМП –Пазарджик за реализация на проекта. 

 
Общинският съвет град Брацигово,във връзка с Предложението на Васил Михайлов Гюлеметов 

– Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии към Общински съвет  и на 

основание  чл.21,ал.1,т.8 ,във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл.12,ал.3 от Закона за общинската 

собственост,във връзка с чл.5,ал.1 от Закона за лечебните заведения  и чл.14,ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Отменя Решение № 785/31.08.2015год.прието с Протокол № 48 на Общински съвет град 

Брацигово 

2.Отменя Решение № 637/31.05.2011год.прието с Протокол № 50 на Общински съвет град 

Брацигово 

3. Предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за спешна медицинска помощ град 

Пазарджик  ,филиал Брацигово, части от следния недвижим имот публична общинска 

собственост,  както следва : 

3.1 Помещения с  обща площ   199.70 / сто деветдесет и девет точка, седемдесет /кв.м. съгласно 

приложена схема –разпределение, които се намират на първи етаж, дясно крило със 

самостоятелен  вход от триетажна сграда с идентификатор 06207.501.267.1 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Брацигово,бул. „ Трети Март „ №35А с предназначение 

здравно заведение.                                                                                                                                                                                                                                       

 3.2  Сграда с идентификатор 06207.501.267.2  със застроена площ 54.00 кв.м. с предназначение 

– гараж . 

3.3   502 / 2963 ид.части от целият поземлен имот с идентификатор 06207.501.267 по КК и КР на 

гр. Брацигово  ,начин на трайно ползване – за обект комплекс за здравеопазване, номер по 

предходен план – квартал 31, парцел VІІ .   Идеалните части от дворното място да се ползват за 

паркинг за дейността на филиала . 

4. Упълномощава Кмета на община Брацигово да сключи Договор за безвъзмездно управление 

с ЦСМП -Пазарджик 

№ 

по 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 



                                                           

 

 

 

                                                               Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

ред Гласували: 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    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 Не -   

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: 16 16   


