ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№461
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.04.2018 г. с Протокол № 31

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.
Общински съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с 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 г-н Петко Валентинов Петков и
становищата на постоянните комисии към Общинския съвет и след станалите
разисквания
Р Е Ш И :
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. Член 4, ал.2 се изменя така :
„(2) В изпълнение на Стратегията общинският съвет приема план за действие за
общинските концесии в съответствие със закона за концесиите и годишна програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по предложение на
кмета на общината.Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за
съответната година и може да бъде актуализирана през годината,като при
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.Програмата съдържа
:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането на общинската собственост;
б/ описание на имотите, които се предвиждат да бъдат отдадени под наем, да
бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества
с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права, за предоставяне на
концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за
тяхното
придобиване;
д/ конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на
общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до
информацията за изпълнението на годишната програма.
е/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
ж/ обектите по буква „е” от първостепенно значение;
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Ал.4 се изменя така :
„ (4) Стратегията, плана за действие за общинските концесии и годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и промените в тях се
обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация на
Община Брацигово, и се публикуват и на интернет страницата на общината след
приемането им от общинския съвет „
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Общински съветници:
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Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

