
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№43 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.01.2016 г. с  Протокол № 6 

 

Относно: Отдаване под наем на кабинет – манипулационна с площ 16.00 кв.м. 

находящ се на трети етаж, дясно крило в триетажна сграда – здравно заведение с 

идентификатор 06207.501.267.1 – публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Брацигово, бул. „Трети Март“ №35А  

 

Мотиви : В  предвид,че община Брацигово  се състои от седем населени места ,някои 

от които трудно достъпни,считаме че с откриване на лабораторията ще  се подобри 

медицинското обслужване на населението и  ще улесним пациентите за извършване на 

необходимите им лабораторни изследвания.  

 

  Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на Петко 

Петков – Кмет  на община Брацигово,запозна се със заявление с вх. № 30-1707-1/ 

12.01.2016г от ГБСМДЛ „ ЗИНВЕСТ-К „ ООД, взе предвид становищата на 

постоянните комисии към Общинския съвет     и на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7  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  : 

 

      1.Упълномощава Кмета на община Брацигово да подготви и проведе публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на помещение с 

площ 16.00кв.м. и идеални части от общите части, представляващи 9.00кв.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,ул. „ 

Трети Март „ №35А с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35.00лева без 

ДДС . Помещението да се ползва за извършване на  специализирани многопрофилни 

медицински изследвания. 

 2. В състава на комисията по провеждане на търга с явно наддаване да бъдат 

включени следните общински съветници : 

1.Веселина Дамова - общински съветник  

2.арх. Младен Китов - общински съветник 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

Гласували: 

 

 

  

 

 

 



                                                                                               
Гласували: 

 

Присъствали 

„За” „Против” „Въздържа 

ли се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13 0 0 

 

 

 

 

 

 
          Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


