
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№659 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 22.12.2014 год. с Протокол № 40 

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.  

 

Мотиви :  Във връзка с изготвяне на Наредба за реда и условията за разрешаване на 

преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на територията на община Брацигово е 

необходимо изменение и допълнение на чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, за да се конкретизира отдаването 

под наем на общински площи –частна и публична общинска собственост за поставяне 

на преместваеми съоръжения по чл.57 от ЗУТ. 

    

  Общинският съвет град Брацигово,на основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал.2 от Закона за общинската собственост и  след станалите разисквания 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Изменя чл.19 както следва : 

 

Било : Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за 

търговска дейност,по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва 

след търг или конкурс,който се провежда при условията на Глава осма.:  

става : Отдаването под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 

съоръжения по чл.56 от ЗУТ се извършва по схема одобрена от главния архитект на 

общината и утвърдена от Кмета на община Брацигово ,след решение на Общинския 

съвет и провеждане на публичен търг или конкурс. 

 

създава нова ал.3    Отдаването под наем за срок по-кратък от един месец на общински 

площи за разполагане на преместваеми съоръжения –стрелбища,люлки,въртележки и 

съпровождащи ги съоръжения за търговия /палатки,колички,стелажи ,маси /да се 

извършва след получаване на разрешение за поставяне и схема със ситуирано петно от 

главния архитект на общината без да е необходимо провеждане на публичен търг. След 

издаване на схемата и разрешението за поставяне се сключва договор за наем с Кмета 

на Община Брацигово. 

 

създава нова ал.4    Отдаването под наем на общински площи за разполагане на 

машини за кафе и други преместваеми съоръжения заемащи площ по –малка от един 

квадратен метър,да се извършва след получаване на разрешение за поставяне и схема 

със ситуирано  петно ,издадени от главния архитект на общината, без да е необходимо 

провеждане на публичен търг . След издаване на схемата и разрешението за поставяне 



се сключва договор за наем с Кмета на Община Брацигово не по дълъг от 1/една/ 

година. 

 

 

 

                                                                 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   


