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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№575 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.12.2018 г. с  Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията 

на община Брацигово. 

 

Мотиви: С Решение №380/09.11.2017г. на Общински съвет гр.Брацигово е одобрен 

Общ устройствен план на Община Брацигово със съответните и неразделна част от него 

схеми, правила и нормативи за неговото прилагане. След влизането му в сила се 

появява и необходимост от частични изменения  на същия за отделни имоти, по искане 

на техните собственици. В раздел пети „Административно-технически услуги по 

„Устройство на територията” от Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община 

Брацигово  няма определена цена за услуги, свързани с изменение на Общия 

устройствен план на основание чл. 134, ал.1 от ЗУТ. 

Тъй като Община Брацигово започва да извършва цитираните в предложението  

нови услуга, е необходимо актуализиране на тарифата по чл. 3 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Брацигово. 

 

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  т.7 и ал.2  от 

ЗМСМА  и   чл.134, ал.1  от ЗУТ 

 

Р Е Ш И : 

  

Приема изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията 

на община Брацигово в раздел пети „Административно-технически услуги по 

„Устройство на територията” за следните услуги: 

- Разрешаване за изработване на изменение на Общия устройствен план на 

Община Брацигово за индивидуални имоти – 40.00 лв.; 

- Издаване на удостоверение относно предвиждането на ОУП за имоти във 

връзка с чл. 40, ал.2, т. 4 от ППЗОЗЗ – 50.00 лв. 

- Скица – извлечение от ОУП – 10.00 лв.  

 

 

№ 
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ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
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2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Не -   

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: 11 11   

                                                             

 

 

 

                                                                  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


