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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№555 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 22.11.2022 г. с  Протокол № 41 
 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление помещение по проект П18 

„Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на 

България“, включен в Компонент 7 „Дигитална свързаност“ на Националния план за 

възстановяване и устойчивост по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, 

чл.8, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите  

разисквания 

 
Р Е Ш И: 

1.Отменя Решение №268, взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.03.2021 г. с Протокол №23. 

2.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2022 год., приета с Решение №403, взето на заседание на Общински съвет-Брацигово, 

проведено на 25.02.2022  год. с нов  Раздел XVI „Безвъзмездно управление на имоти - 

общинска собственост“, със следния недвижим имот:  

„Помещение №1, находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 06207.502.335.1 

със застроена площ 337.00 кв.м., брой етажи – 3 с предназначение – Административна, 

делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.335 по КККР на 

град Брацигово с площ 443.00 кв.м., трайно предназначение на територията – 

урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с 

административен адрес – ул. „Атанас Кабов“ №6А, при съседи: 06207.502.9611, 

06207.502.336, 06207.502.9622, 06207.502.9605,  актуван с акт за публична общинска 

собственост №454/30.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр.Пещера с вх.рег. 

№215/18.02.2020 г., Акт №147, том.1.“ 

3.Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Министерството на 

електронното управление, подпомагано от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 

електронното управление“ за реализиране на проект П18 „Широкомащабно разгръщане на 

цифрова инфраструктура на територията на България“, включен в Компонент 7 

„Дигитална свързаност“ на Националния план за възстановяване и устойчивост по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г., на следния имот – публична общинска собственост, а именно: помещение №1, 
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находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 06207.502.335.1 със застроена площ 

337.00 кв.м., брой етажи – 3 с предназначение – Административна, делова сграда, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.335 по КККР на град Брацигово 

с площ 443.00 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на 

трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с административен адрес – ул. 

„Атанас Кабов“ №6А, при съседи: 06207.502.9611, 06207.502.336, 06207.502.9622, 

06207.502.9605,  актуван с акт за публична общинска собственост №454/30.01.2020 г., 

вписан в Служба по вписванията гр.Пещера с вх.рег. №215/18.02.2020 г., Акт №147, том.1, 

в което да бъдат монтирани крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и 

активното оборудване (рутери, комутатори) за срок от 10 /десет/ години. 

 

 

4.Дава съгласие кметът  на община Брацигово да подпише декларация за осигуряване на 

помещение описано в т.3 от настоящото решение. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Не    

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Не    

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Не    

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: 10 10   

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 


