
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№693 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.02.2015 год. с Протокол № 42 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

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

8,ал.2 от Закона за общинската собственост ,становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет-Брацигово   и  след станалите разисквания 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

Допълва чл.62  като създава 

нова ал.6  -  В случай на сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на 

оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското 

имущество,предмет на търга или конкурса.Оценката се одобрява от Общинския съвет 

при вземане на решение за разпоредителна сделка . 

 

нова ал.7    Когато Общинския съвет е одобрил цената на недвижим имот с който се 

разпорежда,след повторно провеждане на търг или конкурс за този имот,поради 

неявяване на участници, Общинският съвет може да намали  цената с  до 20%,но  да не 

бъде по-ниска от данъчната оценка на имота .  

 

чл.64 изменя ал.3    

било – Когато на търга не се яви кандидат,той се обявява за непроведен и кмета на 

общината насрочва нов търг в едномесечен срок . 

 

става   Когато за обявеният търг с явно наддаване са подадени тръжни документи само 

от един кандидат или не са подадени тръжни документи,търгът се обявява за 

непроведен,за което се съставя протокол и кметът на общината насрочва нов търг в 

едномесечен срок.    

 

чл.65  създава  
нова ал.1 : Председателят на комисията поканва всички участници допуснати до 

участие в търга да потвърдят устно обявената начална тръжна цена. В случай че 

участник откаже да потвърди началната тръжна цена,той не се допуска до участие в 

търга . Внесеният от него депозит не се възстановява.    

 



а текста на чл.65  става ал.2  

При търг с явно наддаване,председателят на комисията обявява първоначалната цена от 

която да започне наддаването и определя стъпката за наддаване. Тя не може да бъде по 

малка от 1 на сто и по голяма от 10 на сто  от началната цена . 

 

Приема се  

 

  

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Не -   

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 Не  -   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Не   -   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 14 14   


