
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 159 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.06.2012г. с  Протокол №12 

 

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно 

вещно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост – УПИ V 

– Хотел – ресторант и кафе – аперитив в кв.59 по плана на град Брацигово. 

 

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39,  

 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.58,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания 

 

І. Одобрява конкурсните условия за  учредяване на възмездно вещно право на ползване  

чрез провеждане на публично оповестен конкурс  на недвижим имот, частна общинска 

собственост,съгласно Акт за частна общинска собственост № 262 от  

27.01.2003год.,представляващ, урегулиран поземлен имот V- Хотел –ресторант и кафе-

аперитив,в кв.59 по плана на град Брацигово, целият с дворно място застроено и 

незастроено с площ от 1100кв.м.ведно с построените в него паянтова жилищна сграда 

със застроена площ 120 кв.м. състояща се от два надземни етажа и един полуподземен, 

едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 68 кв.м., навес, северно от 

масивната стопанска сграда – 12кв.м., едноетажна масивна стопанска сграда / бивша 

воденица / със застроена площ 150 кв.м., навес,северно от воденицата -39 кв.м., , навес, 

западно от жилищната сграда – 81кв.м. и навес до входа – 18 кв.м. 

 

1. Определя начална конкурсна цена за правото на ползване : 

1.1 За срок от една година от датата на сключване на договора за учредено право на 

ползване – месечната цена на право на ползване в размер на 400 / четиристотин / лева 

без ДДС. 

1.2  За останалия срок на договора, месечната цена на правото на ползване в размер на  

650 / шестотин и петдесет / лева без ДДС . 

 

2. Определя депозит за участие в конкурса – 1000 /хиляда / лева . 

 

3.Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на 

ползвател,както следва: 

3.1. Ползвателят се задължава да използва обекта като Хотел и заведение за обществено 

хранене и снек бар. 

3.2 Ползвателят се задължава да изпълни одобрения технически проект за обекта в срок 

до 3 / три / години от датата на сключване на договора . 



3.3 Ползвателят се задължава  ежегодно да извършва боядисване на дървената част на 

сградите с цел  запазването им като архитектурна ценност.  

3.4  При обзавеждане на хотелската част, ползвателят се задължава да се съобрази със 

спецификата на архитектурния стил на къщата. 

 

4.Община Брацигово по т.3.2., придобива правото на собственост върху всички 

подобрения, сгради и съоръжения. 

 

5. В случай на предсрочно прекратяване на Договора,поради виновно неизпълнение от 

страна на ползвателя, всички направени до момента подобрения ,остават в полза на 

община Брацигово,без да се заплащат на ползвателя. 

 

6. Класиране на предложенията ще се извърши на база комплексен коефицент,получен 

като сума от стойността на коефицентите от  К1 до К3  

 К комплексно = К1 + К2 +К3   

 

Където : К1 – срок за реализиране на инвестицията 

                К1 мах = 25точки 

- до 1год. – 25 точки 

- до 2год. – 15 точки 

- до 3 год. -   5 точки 

    

К2 – опит в ръководенето,поддържането и управлението на сходни на предлагания 

имот., доказуемо с референции  

К2 мах. – 3точки 

 до 5бр.  - 1т 

          от 5бр. до 10бр. – 2т 

          над 10бр. – 3т. 

      

К3 – Инвестиционни намерения с рекламна цел в срок до 3 години 

К3 – мах. 3т  - реклама в интернет, билбордове ,медии ; 

Всяко по отделно носи по 1точка 

 

6. Комисията класира на първо място участника,който е събрал най –много точки. При 

равен брой точки, за спечелил се обявява  този кандидат,който е предложил най- кратък 

срок за реализиране на инвестициите и получил повече точки по К3.  

 

ІІ.  Утвърждава проекто – договора,приложен към докладната на  

комисията, изготвила конкурсните условия . 

 

ІІІ .Упълномощава Кмета на Община Брацигово да организира и проведе  

публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно срочно право на ползване за 

срок от 10 / десет / години върху гореописаният  недвижим имот при спазване на 

определените конкурсни условия 

 

ІV. Упълномощава Кмета на община Брацигово да сключи договор за учредяване право 

на ползване със спечелилият конкурса,както и да осигури контрол по изпълнение на 

задълженията по договора. 

 



V. Определя двама общински съветника, които да бъдат включени в състава на 

комисията за провеждане на конкурса:  

инж.Мария Батаклиева – общински съветник 

арх.Денка Николова – общински съветник 

 

VІ. Прекратява дейността на временната комисия,съгласно чл.55,ал.4 от  

Правилника за дейността на Общински съвет –Брацигово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова - -   

14 Рангел Тодоров Тасков - -   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова - -   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 14 14   

                                                              

                 

 

                    

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


