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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№697 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.09.2019 г. с  Протокол № 48 

 

ОТНОСНО:  Избор на временно изпълняващ длъжността Управител на „Инфрастрой“ 

ЕООД град Брацигово, считано от 27.09.2019 год.  до назначаване на Управител, в 

следствие на провеждане на конкурс по реда на глава VІІІ от Наредбата за реда за 

осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската 

собственост и съгласно Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им. 

 

 Общински съвет град Брацигово след като се запозна с Предложението на 

Председателя на Постоянната комисия за Оперативен контрол на „Инфрастрой“ ЕООД 

и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 

за осъществяване на стопанска дейност на Община Брацигово по Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, 

становищата на постоянните комисии и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на „Инфрастрой“ 

ЕООД град Брацигово – Иван Атанасов Танев, считано от 27.09.2019 год. до 

назначаване на Управител, в следствие на провеждане на конкурс по реда на 

глава VІІІ от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от 

Община Брацигово по Закона за общинската собственост и съгласно Наредба за 

изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на 

персонала им. 

2. Възлага на кмета на Община Брацигово, да сключи договор за възлагане 

управлението на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово с лицето Иван Атанасов 

Танев, считано от 27.09.2019 год.  до назначаване на Управител, в следствие на 

провеждане на конкурс по реда на глава VІІІ от Наредбата за реда за 

осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за 

общинската собственост и съгласно Наредба за изискванията и критериите за 

ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, като определя месечно 

възнаграждение на управителя в размер на 1300 /хиляда и триста лв./ лева. 

3. Одобрява проект на Договор за възлагане управлението на „Инфрастрой“ ЕООД 

град Брацигово, неразделна част от настящото решение, който да бъде сключен 

съгласно т. 2 от това 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 *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   
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5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Не    

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: 12 12   

 

 

 

 
                                                                    

 

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


