
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 344 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.04.2013 г. с  Протокол № 21 

 

ОТНОСНО: Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за 

сума по голяма от 30000 лв. и срок по-голям от една година. 

 

Общинският съвет град Брацигово,  след като обсъди  предложението на Кмета 

на Общината Васил Гюлеметов, относно Разрешение за разсрочване на задължения за 

местни данъци и такси за сума по-голяма от 30000 лв. и срок по-голям от една година 

на „Каомет”ЕООД със седалище и адрес на управление град София ул. „Черковна”№ 21 

ет.1,ап.1,ЕИК 121210857 и на  основание чл.21, ал1.т.23 от ЗМСМА ,и чл.9а.ал.5 от 

ЗМДТ  и след станалите разисквания, 

 

Р Е Ш И: 

 

  1.Дава съгласие кметът на Община Брацигово да издаде разрешение,с което да 

допусне разсрочване на задълженията на „Каомет”ЕООД със седалище и адрес на 

управление град София ул. „Черковна”№ 21 ет.1,ап.1,ЕИК 121210857 в размер на 

43238.04 лева., за срок от 14 месеца, съгласно изготвен погасителен план, който да 

включва тринадесет равни месечни вноски и последната четиринадесета изравнителна 

погасителна вноска, считано от м.юни 2013г.и краен падеж м.юли 2014година. 

При неизпълнение на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми стават 

незабавно изискуеми заедно със законовата лихва от датата на даденото разрешение. 

    Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр.Пазарджик по реда на АПК. 

 

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 : 15 3 12  

 

Не се приема  

 

 

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 


