
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№391 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.12.2017 г. с  Протокол № 27 

 

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

управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово. 

 

Общинският съвет  град 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 предложението на кмета на общината г-н Петко 

Валентинов Петков и становищата на постоянните комисии към Общинския съвет      и  

след станалите разисквания 

 

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. Създава нови алинеи към чл.16 от Глава трета „Управление на 

имоти,публична общинска собственост „ 

 

ал.5 Общинските недвижими имоти,предоставени за управление на общинските 

училища,детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие,са публична 

общинска собственост. 

 

Ал.6 От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за 

общинско имотите – публична държавна собственост,предоставени на училището 

преди обявяването му  за общинско,преминават в собственост на общината, на 

територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а 

вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща 

училището. 

 

Ал.7 Имотите и вещите по ал.6 се предоставят за управление на училището,което ги е 

управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на 

образователния процес, без да променят предназначението си . 

 

Ал.8 Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.6 е извън 

територията на общината,която ги придобива,след влизането в сила на акта за 

обявяване  на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за 

управление на финансирани от нея училища. 

 

Ал.9  От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за 

държавно имотите и вещите,предоставени на училището преди обявяването му за 



държавно,преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се 

ползват само за целите на образователния процес,без да  променят предназначението си 

. 

ал.10. Придобитите възмездно от  общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на 

частна  общинска собственост. 

 

ал.11.Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими 

вещи,както имотите и вещите,собствеността върху които им е възстановена, са 

собственост на училището,детската градина или центъра. 

 

ал.12. Имотите или части от тях и вещите,освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на  общински училища,детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие,се използват за образователни,здравни,социални или хуманитарни 

дейности по реда на  Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

 

ал.13 Имотите или части от тях и вещите,освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности  могат да се ползват и за 

други дейности при едновременно изпълнение на следните условия : 

т.1 в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването 

им за образователни,здравни,социални или хуманитарни дейности ; 

т.2 налице е положително становище на министъра на образованието и 

науката,изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 

т.3 населеното място е с население под 5 хиляди души. 
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Общински съветници: 

              

 
 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Веселина Любенова Дамова Да *   
3. Георги Василев Кабов Да *   
4. Георги Иванов Трендафилов Да *   
5. Георги Николаев Апостолов Да *   
6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
7. Йордан Райчев Михайлов Да *   
8. инж.Мария Григорова Батаклиева 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: 13 13   

 

                                                           

                                                         

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


