ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№157
взето на заседание Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.07.2016 г. с Протокол № 12
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост през 2016 година в Община Брацигово.
Общински съвет град Брацигово, на основание предложение на Петко
Валентинов Петков – Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните
комисии към ОбС-Брацигово, станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8
ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.49, ал.1 от Закона за физическото възпитание и
спорта, чл.71 от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и
спорта и чл.14, ал.7 от ЗОС
РЕШИ:
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 год. в община Брацигово за пряко отдаване под наем по
реда на чл.77 от ППЗФВС със следния имот – публична общинска собственост:
Сграда с идентификатор 06207.501.18.2 по КККР на град Брацигово, одобрена
със заповед номер РД-18-43 от 19.10.2012 година на Изпълнителния директор на
АГКК, със застроена площ 60 квадратни метра, брой етажи – 1, трайно
предназначение – спортна сграда, база, разположена в поземлен имот с
идентификатор 06207.501.18 по КККР на град Брацигово, трайно
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване на
имота – спортно игрище с площ 40313 квадратни метра.
2. Одобрява списък на спортните обекти и съоръжения, които е предвидено да
бъдат отдадени под наем през 2016 год. /приложение1/, както следва:
- Сграда с идентификатор 06207.501.18.2 по КККР на град Брацигово,
одобрена със заповед номер РД-18-43 от 19.10.2012 година на
Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 60 квадратни метра,
брой етажи – 1, трайно предназначение – спортна сграда, база, разположена
в поземлен имот с идентификатор 06207.501.18 по КККР на град Брацигово,
начин на трайно ползване на имота – спортно игрище с площ 40313
квадратни метра.
3. При пряко отдаване под наем на спортния обект-публична общинска
собственост по реда на чл.77 от ППЗФВС, наемната цена да бъде определена от
независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за
независимите оценители.

4. При липса на основания за пряко отдаване под наем по реда на чл.77 от
ППЗФВС, условията и реда за отдаване под наем на спортния обект-публична
общинска собственост чрез конкурс по реда на чл.78 и сл. от ППЗФВС ще се
определят с последващо решение на Общински съвет.
5. Кмета на Общината да обяви списъка, съдържащ определеният спортен обект,
който ще се отдава под наем през 2016 година на таблото на Общината, на
интернет-страницата на общината и на самите спортни обекти и да проведе
процедура за отдаване под наем на спорния обект по реда на ЗФВС и ППЗФВС .
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Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

