
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№648 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.11.2014 год. с Протокол № 39 

 

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

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

община Брацигово. 

 

Общинският съвет в град Брацигово, на основание предложение  на Васил 

Михайлов Гюлеметов - Кмет на Община Брацигово , становищата на постоянните 

комисии към ОбС - Брацигово , станалите разисквания и   на основание чл.21, ал.1,т.7  

и  ал.2    от ЗМСМА 

 
Р Е Ш И : 

 
Изменя  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: 

 

 В раздел V - Административно –технически услуги по „Устройство на 

територията „   

 точка 26.Приемане и заверяване на екзекутивна документация  се изменя така  

  30 % от размера на таксата  по т.12  

 

Точка 32 се изменя и допълва така : 

1. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти   от Общински 

експертен съвет по устройство на територията по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ –0.40 ст. на 

кв.м. разгърната застроена площ но не по малко от 40.00 лева . 

 

2. Процедиране и одобряване на ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП- 50.00 лева. 

 

Създава се точка  25  : 

Становище на главен архитект- 15.00 лева.: 

 

В раздел  Раздел VІ 

Такси за други административни услуги 

 

Такси за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне. 

Точка 1 За сключване на брак извън ритуалната зала  се изменя така  

100.00 лева. 

 

Точка 2.За издаване на удостоверение за наследници се изменя така  

 



За наследодател без ЕГН 

7.00 лева. 

 

Точка 14. За издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на 

граждански брак с чужденец в чужбина се изменя така  

10.00 лева 

 

Точка 28.За издаване на преписи  на удостоверение или на препис-извлечение 

от съставени  актове за гражданско състояние се изменя така  

2.00 лева на страница. 

 

 Точка 29 се изменя така :  

 1. За  комплектуване на документи  по  гражданско състояние  на български 

граждани, които имат съставени актове в чужбина 

 За акт за раждане-15.00 лева 

 За акт за сключен гр. брак-20.00 лева 

 За акт за смърт- безплатно 

 

 2.За  съставяне на  актове за гражданско състояние  на български граждани, 

които имат съставени актове в чужбина 

безплатно 

 

Точка 30 се изменя  така :  
1.Вписване в регистъра  на населението на чужденец,  с постоянно пребиваване или  

бежанец или лице без гражданство- 20.00 лева 

2. издаване на удостоверение- 5.00 лева. 

 

Точка 37 се изменя така  

1. За вписване в регистъра на населението на лице придобило българско 

гражданство- 10.00 лева. 

      2. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението на  

      български гражданин- 3.00 лева 

 

 Създава се точка 49. Издаване на удостоверение за правно ограничение- 5.00 лева. 

 

 Създава се точка 50.  Извършване на административни услуги по гражданското 

състояние чрез други общини – 5.00 лева. 

 

Създава се точка  51. Издаване на многоезичен акт по гражданско състояние -10.00 

лева 

 

Административни услуги- търговия, туризъм ,транспорт 

 

Създава се точка  17. Такса за разрешително за употреба на пиротехнически 

средства с увеселителна цел- 20.00 лева. 

 

Административно-технически услуги „Общинска собственост „. 

 

 Точка 15. За обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост се 

изменя така  : 



 

За обикновена услуга/ 7 дни /-5.00 лева. 

За бърза услуга / 3 дни / - 7.00 лева 

 

Точка 34 се изменя  и допълва  така   

1.За ползване на голяма зала в Младежки дом за мероприятия с обществен характер -10 

лева на час но не повече от 40 лева на ден. 

 

2. За ползване на спортна зала в село Бяга   и спортна зала „Олимп „ –град Брацигово   

2.1 за индивидуално ползване  до 1 час - 2.00 лева. 

2.2 за отборно ползване до 1 час - 30.00 лева 

2.3 За всеки следващ час - 10.00 лева 

2.4 Децата  от детските заведения на територията на Община Брацигово  и учебните 

заведения на територията на Община Брацигово  ползват залите безплатно по предварителна 

заявка, като си осигурят контрол по време на ползването и почистване на залите след 

ползването им. 

 2.5 Самодейните състави на територията на Община Брацигово и спортните отбори  на 

територията на Община Брацигово ползват залите безплатно. 

 

В Преходни и Заключителни разпоредби се създава се нов §11 - за извършените 

административни услуги , пощенските разходи да бъдат за сметка на клиента 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 17   


