
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 1 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№250 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 г. с  Протокол № 21 
 

 

ОТНОСНО:  Освобождаване изцяло от заплащане на наемна цена наемателя „МИЦИ-68" 

ЕООД,  ЕИК/ПИК 206212268, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, 

община Брацигово, град Брацигово, ул. „                 “ № с управител Д .П. по Договор за 

наем №Д-103/12.10.2020 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

06207.501.60.1.3  по КККР на град Брацигово. 

 

На основание точка 11 от Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. за изм. и доп. на 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед РД-01-718 от 18.12.2020 г. и 

Заповед РД-01-20 от 15.01.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл.21, ал.1, т.8 и 

чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20а от 

Закон за задълженията и договорите, чл.6в от Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), 

Заявление за освобождаване от заплащане на наем от „МИЦИ-68" ЕООД с вх.№30-2213-

2/05.02.2021 г., Общински съвет – Брацигово:  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Освобождава изцяло от заплащане на наемна цена наемателя „МИЦИ-68" ЕООД,  

ЕИК/ПИК 206212268, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община 

Брацигово, град Брацигово, ул. „“ № с управител Д. П. по Договор за наем №Д-

103/12.10.2020 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.3, 

разположен в сграда с идентификатор 06207.501.60.1, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 06207.501.60  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Брацигово, одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012год на Изпълнителния директор на 

АГКК, последно изменение със заповед № 18-12993/16.10.2014 год. на Началника на СГКК 

град Пазарджик. Административен адрес на обекта град Брацигово, ул. „Христо 

Смирненски“ №1. Площ на обособения обект – 365.63 /триста шестдесет и пет точка 

шестдесет и три / квадратни метра. Предназначение на обособения обект – за обществено 

хранене /за кафе-аперитив и дискотека/ за периода от 28 ноември 2020 г. до 28 февруари 

2021 г. 

 

2. Кметът на Община Брацигово да предприеме необходимите действия за сключване на 

допълнително споразумение към Договор за наем №Д-103/12.10.2020 г.  

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   
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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 Не    

                                     Общо: 12 12   

                                     

 

 

 

 

 

 

  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


