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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№131 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.07.2020 г. с  Протокол № 12 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, ал.3, ал. 5, ал. 6 и ал.7 и създаване 

на нови ал. 8 и ал. 9, изменение на чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брацигово и изменение и 

допълнение 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 в раздел III - Производство и 

услуги в точка 16. 

 

Общински съвет  град Брацигово, на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация чл.8, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, 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.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово,със следното 

съдържание: 

 

§ 1. Чл. 22, ал.1  се изменя и придобива следното съдържание: „Със заповед на кмета 

на общината без търг или конкурс се предоставят безвъзмездно помещения – частна 

общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“ 

 

ал.3 се изменя и придобива следното съдържание: „При   наличие     на     помещения,  

кметът     на     общината   издава    заповед     за настаняване,   въз   основа   на   която   се  

сключва  договор  за безвъзмездно ползване със  срок  до края  на мандата на съответното 

Народно събрание.“ 

 

ал.5 се изменя и придобива следното съдържание: „Предоставените помещения на 

политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за 

ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица 

само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се 

извършва стопанска дейност.“ 

 

ал. 6 се изменя и придобива следното съдържание: „Политическите партии, на които 

са предоставени помещения по ал.1 заплащат експлоатационните разходи, ако има 

такива. 
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ал. 7 се изменя и придобива следното съдържание: „Договорите с политическа 

партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия 

вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне 

на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от 

Закона за политическите партии.“ 

Създава се нова ал.8 със следния текст: „Правоотношенията с политическите партии 

се прекратяват поради не плащане на експлоатационните разходи за повече от три 

месеца“  

 

Създава се нова ал.9 със следния текст: „Правоотношенията се прекратяват със 

заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяване, 

събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един 

месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди 

друго.Решението на съда е окончателно.“ 

 

§ 2. Чл. 26 се изменя и придобива следното съдържание: „Общинският съвет 

определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, на общинските 

ръководства на синдикалните организации и на търговските дружества, наемащи имоти 

по чл. 21.“ 

 

2. Приема Тарифа за изменение и допълнение 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, 

със следното съдържание: 

№  Вид дейност Помещения в сгради – общинска собственост 

  І зона 

гр.Брацигово 

II зона 

гр.Брацигово 

 

За  

селата 

 

 
1 2 3 4 5 

16 Клубове на  синдикални 

организации, без упражняване 

на търговска дейност 

 

1.80 

 

1.60 

 

1.40 

 

3.Измененията влиза в сила от датата на влизане в законна сила на решението. 

 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   
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5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Не    

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


