
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 46 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.01.2011г. с  Протокол № 6 

 

Относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на  

                    местните такси и цени на услугите на територията на община  

                    Брацигово. 

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от 

ЗМДТ, и внесена Докладна записка от Васил Михайлов Гюлеметов – Кмет на Община 

Брацигово, становищата на комисиите и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 

 
1.Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на Община Брацигово. 

В глава Втора „Местни такси” се създава нов раздел VІІІ „Други местни такси, 

определени със закон и нов член 39. 

Член 39 

 /1/ на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ при промяна на предназначението на земеделска 

земя на общинския поземлен фонд, включително в случаите на чл.29, ал.3 от с.з за 

земите от общинския поземлен фонд , се заплаща местна такса, в размер равен на 

размера на държавната такса, определена с тарифа, утвърдена от Министерския съвет, 

по чл.30, ал.1 от с.з. 

/2/ такса по предходната алинея не се заплаща за строителство, извършено при 

условията на чл.4, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

засаждане на горски дървесни видове, за земи, изключени от строителните граници на 

населените места, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен 

полигон, когато отново се иска включването им в същите граници за строителство, 

свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл.7 от с.з, както и за земи, 

предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори 

по приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението 

на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична 

общинска собственост.  

 

Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   



5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова - -   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

 

 
                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 

 
 


