
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№220 

 

взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 14.11.2016 г. с  Протокол № 15 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне  на  право на управление  върху част от 

недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в  ПИ с идентификатор 

06207.501.291 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, с 

административен адрес гр.Брацигово, ул. „Трети Март“ №35  и право на строеж в ПИ с 

идентификатор 06207.501.290 по КККР на град Брацигово в полза  на Министерство на 

здравеопазването,  за нуждите и дейността на ЦСМП гр. Пазарджик, филиал на СМП 

град Брацигово. 

 

Общинският съвет в град Брацигово, след като обсъди предложението на 

Петко Валентинов Петков  – Кмет на Община Брацигово, становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет град Брацигово и на основание  

чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 и във връзка с чл.37, 

ал. 6, т.1 от ЗОС,  
 

Р Е Ш И: 

 

1.Отменя  Решение №808 от 17.09.2015 год. на Общински съвет град Брацигово, по 

протокол №49. 

 

2.Предоставя в полза на Министерството на здравеопазването, ЕИК 000695317, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, пл. „Св.Неделя“ №5, за нуждите на ЦСМП - 

Пазарджик, ФСМП гр.Брацигово, безвъзмездно право на управление върху част от 

недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:  

2.1 Физиотерапевтично отделение, състоящо се от стая №2 /канцелария/ със ЗП от 18.28 

кв.м., Стая №4 /душове и вани за физиотерапия/ със ЗП от 27.02 кв.м.,  Стая №5 - /стая 

за почивка /със ЗП от 17.28кв.м., Стая №6 /лекарски кабинет/ със ЗП от 17.28 кв.м. и  

Стая №7 /светло и електролечение/  със ЗП от 26.24 кв.м., (съгласно схема). 

2.2. Детска консултация, състоящо се от стая №2 /филтър/ със ЗП -19.66 кв.м.; стая №4 

–лекарски кабинет със ЗП-17.94 кв.м.;  и  идеални части от общите части – вход, 

чакални, тоалетни, коридор (съгласно схема). 

Описаните в пункт 2.1 и 2.2 от настоящото решение помещения и идеални части от 

общите части са с обща застроена площ  от 216.79 кв.м, находящи се в западната част 

на първия етаж от триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР 

на гр. Брацигово – публична общинска собственост, находяща се ПИ с идентификатор 

06207.501.291 по КККР на гр. Брацигово, ул. „Трети Март“ №35.  

 2.3 Стая №1 със ЗП от 27.37 кв.м., Стая №2 със ЗП от 18.02 кв.м., Стая №9 със ЗП от 

18.74 кв.м. и идеални части от общите части – вход /преход / баня, тоалетна, коридор  

(съгласно схема) или обща застроена площ от 116.99 кв.м., находящи се в западната  



част на приземния етаж от триетажна масивна сграда с идентификатор 06207.501.291 

по КККР на гр.Брацигово – публична общинска собственост, разположена в ПИ с 

идентификатор 06207.501.291 по КККР на гр. Брацигово, ул. „Трети Март“  №35.  

 

3.Терен   с площ от 270 кв.м., необходим за изграждане на козирка – 35 кв.м.; навес за 

линейки – 45 кв.м.; дизелов генератор -10 кв.м., рампа с площ от 100 кв.м. и за паркинг 

– 80 кв.м.  в ПИ с идентификатор 06207.501.290 по КККР на град Брацигово, актуван с 

Акт №336/09.11.2016 год. за частна общинска собственост, целият с площ от 615 кв.м. 

 

4.Учредява  в полза на Министерството на здравеопазването, ЕИК 000695317, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, пл. „Св. Неделя“ №5, за нуждите на ЦСМП 

- Пазарджик, ФСМП гр. Брацигово, безвъзмездно право на строеж в  ПИ 06207.501.290  

по КККР на гр. Брацигово, целият с площ от 615 кв.м., актуван с АЧОС 

№336/09.11.2016 год. за изграждане на козирка – 35 кв.м.; навес за линейки – 45 кв.м.; 

дизелов генератор -10 кв.м., рампа с площ от 100 кв.м. и за паркинг – 80 кв.м.  

 

5. Кметът на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на управление за срок 

от 10 /десет/ години, в който да са определени правата и задълженията при ползване на 

имота, като в договора се включат и следните клаузи: 

-Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с 

институции, свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота. 

- Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включваща и 

вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, 

свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата 

инфраструктура. 

- Ползвателят има право да използва прилежащите терени за изграждане/поставяне  на 

козирка; навес за линейки; дизелов генератор; паркинг и  рампа. 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                      
Гласували: 

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         Не -   
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: 12 12 0 0 

                                                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


