
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№652 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,  

проведено на 30.06.2011 г. с Протокол №51 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на водоем „ Вриз „ – публична общинска    

                            собственост находящ се в землището на град Брацигово  

   

  Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди докладната на кмета на 

общината г-н Васил Гюлеметов, взе предвид становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет     и на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,параграф 4,ал.1 от Закона за сдруженията за напояване ,  

чл.14,ал.7 от  Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

      1.Разрешава отдаване под наем за срок от  5 /пет / години,чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на водоем „Вриз „с площ 37.934 дка, съставляващ имот 

№ 036008 в землището на град Брацигово, местност „ Грамадите „ при граници и 

съседи : имот № 000248 –полски път, имот №036007 –насип, имот № 036003 – храсти, 

имот № 000339 –канал, имот № 036006 –пасище,мера, имот № 036013 –др.терен с 

нестоп., имот № 036012- храсти, имот № 036009 –пасище,мера, имот № 036001 –

пасище,мера, имот № 036002 –храсти . 

 2. Начална годишна наемна цена в размер на      1200.лева без ДДС. 

 3.Депозит за участие в търга  10 % от началната тръжна годишна наемна цена ; 

 4.Договорът със спечелилия участник ще се сключи след внасяне на гаранция за 

изпълнение на същия, представляваща парична сума в размер на 30% от достигнатата 

на търга годишна наемна цена. При отказ за внасяне на гаранцията,договор със 

спечелилия търга участник няма да бъде сключен, а ще бъде поканен класираният на 

второ място участник. Гаранцията се освобождава след изтичане срока на договора, без 

да се дължат лихви за периода,през който сумата законно е престояла при 

наемодателя.Годишната наемна цена ще се плаща на месечни вноски в касата на 

община Брацигово до  10-то число на месеца за предишният месец.Месечната вноска 

следва да бъде в размер на 1/12 част от достигнатата в деня на търга годишна наемна 

цена . Към месечния наем ще се начислява ДДС .При сключване на договора се внася 

един едномесечен наем в пълен размер.   

  

Основен предмет на договора за наем – управлението и поддържането със средства на 

наемателя, срещу правото му да експлоатира обекта, чрез рибовъдство и осъществяване 

на спортен риболов и отдих на гражданите. Наемателят се задължава  : 

- да не променя предназначението на отдадения под наем язовир ; 

- да не обременява с тежести язовира и да не го преотдава за ползване н друго 

лице; 

- да застрахова язовира за своя сметка ; 



- да поддържа дигата и съоръженията към язовира в добро техническо 

състояние,като извършва необходимите наблюдения за следене на 

сигурността им.-; 

- да извършва мероприятия свързани с ерозивни въздействия; 

- задоволяване на нарасналите нужди от активен спортен риболов и отдих на 

хората от общината. 

 

5. Кандидатите за участие в търга следва да представят следните документи : 

 

- юридически лица  и ЕТ  -  удостоверение за актуално състояние или 

документ, удостоверяващ ЕИК на участника съгласно Закона за търговския 

регистър; копие от регистрацията по Булстат ;. В случаите, когато 

участникът не е посочил ЕИК; документ за самоличност и ксерокопие от 

лична карта на представителя; нотариално заверено пълномощно, когато 

фирмата се представлява от трето лице; 

удостоверение за липса на задължения към общината; декларация за 

запознаване с тръжните условия и оглед на обекта ; документи за закупена 

тръжна документация и внесен депозит ; 

         

6. До участие в търга няма да бъдат допуснати кандидати, които имат парични 

задължения към община Брацигово, Липсата на задължения се доказва с 

удостоверение, което се издава от Общинска  администрация – звено 

„Местни данъци и такси „ 

7. В случай ,че в определения срок няма подадени заявления за участие в 

търга,, повторен търг да се проведе след петнадесет дни от първоначално 

обявения. 

 

8. Упълномощава кмета на община Брацигово да сключи Договор за наем със 

спечелилия търга.  

 9.  В състава на комисията за провеждане на публичен търг с явно наддаване да  

                бъдат включени следните общински съветници : 

    -  Иванка Карамитева – общински съветник 

               -  Груйчо Батачев – общински съветник  

 

Гласували Съветници 

Име, фамилия 

 

Присъст-

вали 
„За” „Против” „Въздър-

жали се” 

Абедин Ахмедов Гавазов * *   

Али Нуриев  Алиев * *   

Анета Георгиева Рашайкова *   * 

д-р Асен  Иванов Кънчев * *   

Борис Пеев Малинов * *   

Веселин Атанасов Христев * *   

Груйчо Димитров Батачев * *   

арх.Денка Станкова Николова * *   

Дима Ангелова Пашкулева * *   

Иван Георгиев Трендафилов * *   

Иванка Ангелова Карамитева * *   

Илия Костадинов Илиев * *   



Илия Георгиев Калинов * *   

Илия Иванов Илиев *   * 

Арх. Младен Димитров Китов * *   

Петър Асенов Величков * *   

Д-р. Пламен Василев Траянов - -   

              ОБЩО: 16 14  2 

                                                                           

 

                             

 

 

                                     Председател на ОбС: 

/ арх. Денка Николова / 


