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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№567 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.12.2018 г. с  Протокол № 39 

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на Община Брацигово от задължение да заплаща  такса 

битови отпадъци на нефункциониращото училище Професионална гимназия по 

строителство и архитектура град Брацигово 

 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като разгледа и обсъди внесеното 

предложение на  Кмета на община Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.7 и т.23 във 

връзка с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал.6 от ЗМДТ, и  чл. 8, ал.1 от Наредбата  за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на  община Брацигово и след станалите разисквания, 

 

Р Е Ш И: 

 

Освобождава Община Брацигово от задължение за заплащане на такса битови 

отпадъци, за години и в размери, подробно описани в Протокол за освобождаване от 

такса битови отпадъци на нефункциониращо учебно заведение с изх.№ 31-12-

1/29.11.2018 г. на територията на град Брацигово, изготвен от младши експерт Милица 

Петкова в звено „Местни приходи“ в Общинска администрация на община Брацигово и 

одобрен от кмета на общината, по отношение на неизползваните имоти, описани в 

посочените в протокола актове за публична общинска собственост, които до 28.06.2016 

г. са били предоставени за управление на преобразуваната със заповед № РД-14-

69/28.06.2016 г. на министъра на образованието и науката „Професионална гимназия по 

строителство и архитектура“ – гр. Брацигово, както и за следващи години, до започване 

на използването на тези имоти. 

Неразделна част от настоящото решение е Протокол за освобождаване от такса 

битови отпадъци на нефункциониращо учебно заведение с изх. № 31-12-1/29.11.2018 г. 

на територията на град Брацигово, изготвен от младши експерт Милица Петкова в 

звено „Местни приходи“ в Общинска администрация на община Брацигово и одобрен 

от кмета на общината.“ 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   
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5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Не -   

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   

 

 

 
                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


