
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№675 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.01.2015 год. с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за поставяне на 

преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности в 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.2    от ЗМСМА 

 

                                                                РЕШИ : 

 

Изменя и допълва Наредбата  за поставяне на преместваеми съоръжения за 

търговски обекти и други обслужващи дейности в Община Брацигово  като следва : 

 

В чл.2  се правят следните изменения 

Чл.2, ал.2 се допълва както следва :  Схемите за централна градска част и за 

централните части на селата се съгласуват с Общински съвет. 

 

 В чл. 3 се правят следните изменения : 

  "Свободни площи” са части от тротоари, площади, пешеходни 

зони, паркинги, паркови алеи, поземлени имот и пазари 

върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия и 

услуги  непрепятстващи основното им предназначение, пешеходното и автомобилно 

движение и експлоатацията на подземните проводи и съоръжения. 

 

 В    чл. 6   се правят следните изменения : 

досегашния текст става ал.1 : За поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и 

услуги върху незастроени терени и свободни общински площи се прилагат 

разпоредбите на ЗОС и Наредба за придобиване, стопанисване, управление и 

разпореждане с общинското имущество 

 

 създават  се   ал. 2 ,  3 и 4  със следния текст 

(2) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемото съоръжение се 

разполага непосредствено до съществуващ търговски обект и е свързано с 

неговата дейност. В този случай Разрешение се издава на собственика, 

съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор за наем при 

цена, определена с решение на общ.съвет. 



(3) Отдаването под наем на общински площи за разполагане на машини за 

кафе и други автомати, заемащи площ по-малка от 1м2, да се извършва след 

получаване на разрешение за поставяне от гл.архитект на общината, одобрена 

схема по чл.2, съгласувана с Кмета и издаване на разрешение за извършване на 

търговия на открито. 

 (4)  Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения в поземлени имоти 

се издават от Кмета на Общината. 

 

В  чл. 7 се  правят следните изменения :  

   ал.1     Извън случаите по чл. 6 разрешения за поставяне на преместваеми 

съоръжения се издава на заявителя-собственик на п.и. или ползвателя въз 

основа на скица с виза и указан начин на разполагане одобрени проекти, 

съгласувателни писма от експлоатационните дружества и др. документи при 

необходимост. 

 

ал.2 се отменя 

 

ал.3 се отменя 

 

В чл. 8 се  правят следните изменения 

 ал.1 се изменя както следва : Отдаването под наем за срок по-кратък от един месец 

на общински площи за разполагане на спортно-атракционни съоръжения по време на 

празници и панаири – стрелбища, люлки, въртележки и съпровождащите ги 

съоръжения за търговия(палатки, колички, стелажи, маси), да се извършва след 

получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на 

разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на 

публичен търг. 

 

ал.2  се отменя  

 

 В  чл. 9 ал.1,т.1 се  правят следните изменения  

1.Договор за наем   

 

 В чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения : 

       Срокът за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения по чл.6, ал.1 от 

наредбата е до десет години,а за съоръженията по чл.6,ал.3-до една година. 

 

 В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения : 

 Собствениците на заведения за обществено хранене или техните наематели могат да 

поставят преместваеми съоръжения пред тях в съответствие с одобрените схеми, по 

реда на чл.6 , ал. 2 от наредбата,при следните изисквания: 

 

 В чл. 12  се правят следните изменения : 



ал.2 се отменя  

 

 В  чл. 14, ал. 3 се  правят следните изменения  

            При неспазване на срока за премахване на съоръжението собственика му 

заплаща такса или цена, равна на месечната такса или цена в троен размер до 

премахването му. 

 

 В  чл. 15 се правят следните изменения : 

 създава се ал. 1  със следния текст  : 

Преместваеми съоръжения за търговия и услуги се премахват по реда и в хипотезите на 

чл. 57а от ЗУТ. 

 

Създава се ал.2 със следния текст : 

Непремахнати преместваеми съоръжения в срока, определен в Заповедта по чл.57а, ал.3 

от ЗУТ се преманват от Общината за сметка на собствениците им.За премахнатите 

съоръжения Общината не дължи обезщетение за нанесени вреди.Собственикът на 

премахнатото съоръжение заплаща стойността на разноските по премахването, 

както и наем за съхранението на съоръжението,ако откаже да го получи в деня на 

неговото премахване. 

 

 чл.16 се отменя  

 

чл.17  се отменя  

 

 В чл. 19  се правят следните изменения :  

ал.1   Сезонното поставяне на маси, столове, бар-плотове, сенници пред заведенията за 

хранене и развлечения се разрешава по чл.6, ал.2 от тази наредба при следния ред: 

 ал. 4    Покрити с леки конструкции търговски площи в кварталните пространства 

се разрешават по реда на чл.6 от тази наредба и одобрен проект  от Главния архитект 

на общината.3а ползваните площи се събират такси по 3акона за местните данъци и такси 

и по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, и цени на 

услуги на територията на община Брацигово 

                              

ал.5  Разрешенията за поставяне по ал.З и ал.4 се издават от Главния архитект на 

общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на одобрена схема. 

 

№ 

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  *   



 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

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 Не -   

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 Не -   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 15 15   


