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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№307 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 г. с  Протокол № 26 
 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за пренасочване на средства в Бизнес плана на 

„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. Брацигово и за ремонт на сграда на ул. „Васил 

Петлешков“ № 33, гр. Брацигово, която е публична общинска собственост. 

 

Общински съвет град Брацигово, след като се запозна с предложението на 

Йорданка Атанасова - председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на 

„Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово, взе предвид становищата на постоянните 

комисии и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 17 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност 

от Община Брацигово по Закона за общинската собственост 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие предвидените в одобрения Бизнес план на „ИНФРАСТРОЙ“ 

ЕООД, гр. Брацигово за 2017 – 2021 г. 6000 лв. за закупуване на лек автомобил да бъдат 

пренасочени за извършване на вътрешен ремонт и външна топлоизолация на сградата, 

находяща се на ул. „Васил Петлешков“ № 33, гр. Брацигово (където е администрацията 

на дружеството), като определя максимален бюджет за извършването на ремонта в 

размер на 8000 лв. 

2. Дава съгласие „Инфрастрой” ЕООД, ЕИК 822104625, със седалище и адрес на 

управление: област Пазарджик, общ. Брацигово, гр. Брацигово 4579, ул. „Васил 

Петлешков“ № 33, да извърши при спазване на нормативните изисквания вътрешен 

ремонт и външна топлоизолация на следния недвижим имот – публична общинска 

собственост, който по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, 

общ. Брацигово, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, представлява: СГРАДА с идентификатор 

06207.502.1187.1; функционално предназначение: Друг вид сграда за обитаване; брой 

етажи: 2; застроена площ: 77 кв. м.; находяща се в Поземлен имот с идентификатор 

06207.502.1187, с административен адрес: област Пазарджик, община Брацигово, гр. 

Брацигово, п.к. 4579, ул. Васил Петлешков № 33;  вид територия: Урбанизирана; начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); площ на ПИ: 217 кв. м.; стар номер: 

1071, квартал 76, парцел ХIV, с обща стойност на ремонта: до 8000 лв. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му.                                 

 

№ 

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 Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да  *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 10 2  

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


