
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№138 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2016 г. с  Протокол № 11 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на чл.56, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

Общински съвет – гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 
76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, след като взе предвид 
предложения с вх. № 015-00-15/08.06.2016 г. на г-жа Анета Рашайкова – общински съветник, 
становищата на постоянните комисии към общинския съвет, и постъпилите становища, 
предложения и възражения 

Р Е Ш И: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, със следното съдържание: 
 
§ 1. Член 56, ал. 3 се изменя така: 
„(3) При продажба или отдаване под наем на имоти – общинска собственост, находящи се на 
територията на кметствата, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата 
или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по местонахождението на 
съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от 
общинския съвет“. 
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Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Не  -   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12 0 0 
                                                                    
                                                                  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


