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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№686 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2019 г. с  Протокол № 47 
 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение с ФК „ХЕБЪР 1918“ за безвъзмездно срочно 

ползване на Стадион „Христо Гюлеметов- Бонбона“ за провеждане на футболни срещи 

за спортно състезателната 2019/2020 г. на Втора професионална лига и срещи за Купа 

България до 30.06.2020г. 
 

Общинският съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков - Кмет на община Брацигово, становищата на постоянните комисии 

към Общински съвет гр. Брацигово и на основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от 

ЗМСМА, чл.1от Закона за общинската собственост,  чл.103, ал.1, т.1 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и  след станалите разисквания 
 

Р Е Ш И: 
  

1.Дава съгласието си да бъде предоставен за безвъзмездно срочно ползване поземлен 

имот с идентификатор 06207.501.18 с площ 40 313 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Трети Март“ № 67 с начин на трайно 

ползване – спортно игрище, съгласно Акт №424/16.09.2015 г. за публична общинска 

собственост, вписан в Служба по вписванията при РС гр.Пещера с вх. рег.№1658 от 

18.09.2015 год., акт №114, том.6, а именно Стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“ с 

трибуни и седящи места за  зрители на ФК „ХЕБЪР 1918“ за провеждане на футболни 

срещи за спортно състезателната 2019/2020 г. на Втора професионална лига и срещи за 

Купа България до 30.06.2020 г. 

                  

2. Задължава ФК „ХЕБЪР 1918“ да осъществява ползването на имота с грижата на 

добър стопанин. 

 

3. Одобрява проект на Споразумение за предоставяне на имота по т. 1 от настоящото 

решение, за безвъзмездно срочно ползване, което да бъде сключено между Община 

Брацигово като собственик и ФК „Хебър 1918“ като ползвател, който проект на 

Споразумение е неразделна част от настоящото решение. 

 

4. Кметът на Община Брацигово да сключи Споразумение за безвъзмездно срочно 

ползване на имота по т. 1 от настоящото решение с ФК „Хебър 1918“, съгласно 

одобрения проект на Споразумението, визиран в т. 3 от настоящото решение. 
          

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   
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4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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   

 

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


