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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№70 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.03.2020 г. с  Протокол № 8 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 06207.501.60.1.3 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в 

сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр. Брацигово, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на 

град Брацигово, с административен адрес град Брацигово, ул. „Христо 

Смирненски“ №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.   

 

Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на 

Надежда Казакова – Кмет  на община Брацигово, взе предвид становищата 

на постоянните комисии към Общински съвет и на основание  чл.21, ал.1, 

т.8 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.7 и във връзка с ал.2 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.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години, 

самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 06207.501.60.1.3 по КККР 

на град Брацигово, находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по 

КККР на гр. Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 

06207.501.60 по КККР на град Брацигово, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №419/12.12.2014 г., вписан в Служба по 

вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№3005/22.12.2014 год., Акт №80, том 12. 

Административен адрес: град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1, 

ет.1   

Предназначение на самостоятелния обект – за обществено хранене 

Брой нива на обекта:1 

Площ на обекта – 365.63 кв.м. 

 

2.Кметът  на Община Брацигово да организира и проведе публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда 

описан в т.1 от настоящото решение за кафе - аперитив и нощен бар. 
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3.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на  300,00 лева без ДДС. 

 

 

4.Определя в състава на комисията за провеждане на търга двама 

общински съветника и един резервен:  

 

1.Светослав Рашайков;    2.Йордан Михайлов;   3.Петър Павлов;     

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


