
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №465 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 20.12.2013 год. с Протокол № 28 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Брацигово 

 

                   Общинският съвет  град Брацигово, на основание  чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от 

ЗМСМА, предложение Кмета на Община Брацигово-Васил Гюлеметов ,становищата на 

комисиите и след станалите разисквания  

  

РЕШИ: 

 

1. Променя  размерите на следните такси   определени в тарифата по чл. 3,ал.1 от 

Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Брацигово  както следва :  

 

1.1.размера на таксата  за ползване на места върху които  са организирани панаири 

,събори и празници, определен в  точка 4 от  раздел ІІ на тарифата по чл.3,ал.1 от 

Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Брацигово    от 1 .00 лев на квадратен метър на ден се 

променя на 2.00 лева на квадратен метър на ден. 

 

1.2   размера на таксата за  ползване на места, върху които са организирани  панорами, 

стрелбища, моторни люлки  и други , определен в  точка 4 от  раздел ІІ на тарифата по 

чл.3,ал.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Брацигово      от  0.30 лева на квадратен метър на 

ден  се променя на 0.60 лева на квадратен метър на ден.  

 

1.3 размера на  таксата за ползване  на детски ясли  и детски градини    ,определен    

точка 1 от раздел ІІІ на тарифата по чл.3,ал.1 от Наредба за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Брацигово  се променя от 30.00 лева на 35.00 лева. 

 

1.4. размера на таксата  за Издаване на удостоверение за търпим строеж по  параграф 

16 и параграф 127,ал.1 от ЗУТ   ,определена в точка 60  от  раздел  V  административни 

услуги „Контрол по строителството „  на тарифата по чл.3,ал.1 от Наредба за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Брацигово  като за сгради  със застроена площ до 50кв.м. от 50.00 лева  се 

променя на 100 лева,   а  за сгради със застроена площ над 50кв.м. от 100 лева се 

променя на 200 лева. 

 



1.5 . размера на таксата  за продажба на тръжна документация:при отдаване под наем и 

при   продажба на имот   определена  в точка  32    от раздел VІ други административни 

услуги, административно-технически услуги „Общинска собственост „ се променя 

както следва: 

 

 Цената на тръжната документация при отдаване под наем  

 

 -За 1 имот  от 20 .00 лева се  променя на 30 лева. 

 -От 1 до 10 имота – 80 лева 

  -над 10 имота- 150 лева. 

 

Цената на тръжната документация при продажба на имоти  

 От 1 до 10 имота -100 лева. 

Над 10 имота-150  лева 

 
 

№ по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 

Гласували 

„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 : 17 17   

 

 

                                                               

                                                                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


