
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№429 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 15.04.2022 г. с  Протокол № 34 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени 

за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни 

наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя.  

 

Общински съвет  град Брацигово, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл.14, ал.8 от Закона за общинската 

собственост, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, чл.20 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   след като 

взе предвид предложението на кмета на общината Надежда Казакова и становищата на 

постоянните комисии към Общинския съвет и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

1.Отменя Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни 

цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение №76 по 

протокол №8 от 31.03.2016 г. на Общински съвет-Брацигово. 

 

2.Приема нова Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за 

един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни 

наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя, съгласно Приложение 

№1 неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали    

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Не    

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Не    

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   
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12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


