ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО ЗА
ПЕРИОДА 15.11.2019 – 30.06.2020 г.
Като орган на местното самоуправление на територията на община
Брацигово, Общинският съвет изпълнява своите правомощия съгласно
Конституцията на Република България, Европейската харта за местното
самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната
администрация, действащото национално законодателство и Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 27,
ал. 6 от ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, съгласно които Председателят на ОбС изготвя и
внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на Общински
съвет и неговите комисии.
Отчетът, който предоставям за разглеждане, обсъждане и приемане от
Общински съвет, съдържа информация за работата на ОбС – Брацигово и
неговите комисии за периода 15.11.2019– 30.06.2020 г.
През посочения отчетен период ОбС – Брацигово се ръководеше в
дейността си от принципите за законност, публичност, прозрачност,
колегиалност, защита и гарантиране на интересите на гражданите на
Община Брацигово.
Конституиране:
Общинският съвет – Брацигово, мандат 2019-2023 год. е конституиран
след провеждане на първото заседание, свикано със заповед на Областния
управител на Област Пазарджик – г-н Стефан Мирев, проведено на
15.11.2019 год. , на което избраните Общински съветници положиха клетва
съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. На същото заседание не бе избран
Председател на Общински съвет Брацигово. На 29.11.2019 год , на второто
заседание на Общински съвет – Брацигово, с Решение № 1 бе избран негов
Председател.
На 06.12.2019 год. с Решение №3, №4 и №5 бяха сформирани
Постоянните комисии към Общински съвет. Те са съответно: постоянна
комисия по Икономика, финанси, образование и култура; постоянна
комисия по Териториално развитие, комуникации и околна среда;
постоянна комисия по Законност и обществен ред; постоянна комисия по
Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово:
постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество. Общински съвет –
Брацигово се състои от 13 общински съветника.
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Постоянни комисии към Общински съвет Брацигово
Основната дейност на Общински съвет се извършва в постоянните
комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените
проекти за решения, след което се внасят в заседание на Общински съвет.
На заседанията на постоянните комисии винаги присъстват представители
на администрацията, както и вносители на съответните материали и
предложения и участват в изясняването на въпроси, свързани със
законността, целесъобразността и необходимостта на предложените от тях
управленски решения.
Комисиите по Икономика, финанси, образование и култура,
Териториално развитие, комуникации и околна среда и Законност и
обществен ред са провели 10 заседания за отчетния период. На тях са
дадени следния брой становища:
ПК по Икономика, финанси, образование и култура– 125
ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда – 127
ПК по Законност и обществен ред – 127
Общият брой отсъствия на общински съветници от заседание на трите
постоянни комисии към Общински съвет са 11 за посочения период, като
всички са по уважителни причини.
Комисията по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой“
ЕООД гр. Брацигово е провела 5 заседания за отчетния период и е внесла 7
предложение до Общински съвет – Брацигово относно дейността на
дружеството.
Комисията по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество е провела 2 заседания и е внесла 1
предложение до Общински съвет – Брацигово.
Заседания на Общински съвет- Брацигово:
Работата на Общински съвет се извършва в съответствие с приетия с
Решение №10 по Протокол №4/27.12.2020 год. План за работа на
Общински съвет – Брацигово за 2020 година.
Заседанията на Общински съвет – Брацигово за периода 15.11.2019–
30.06.2020 г. са проведени съгласно изискванията на ЗМСМА и
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. До
сега те са 11 на брой, от които 2 броя са извънредни заседания, свикани на
основание чл.23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация. От тях 4 броя
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са закрити, поради обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в
Република България, породено от разрастващата се пандемия от Covid-19 и
поради предприетите и препоръчани от Националния кризисен щаб и
Министерството на здравеопазването мерки против разпространението на
заразата и с цел недопускане на разпространението на болестта на
територията на Община Брацигово.
За този отчетен период има постъпили 137 предложения за
включване в дневния ред на заседание на Общински съвет – Брацигово,
описани както следва:
 Конституиране на общински съвет - 5 бр.
 от Кмета на Общината – 100 бр.
 от Председателя на Общински съвет – 11 бр.
 от Общински съветници – 12 бр.
 неприети предложения – 5 бр.
 оттеглени от Кмета – 4 бр.
Предложенията от общинска администрация са внасяни винаги на
време, съгласно чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация. Налагало се е да се внасят материали и в
последния срок, но винаги са били съобразени с чл. 57, ал. 1 от Правилника
на ОбС и Постоянните комисии към Общински съвет са се събирали, за да
разгледат предложенията и вземат становище по тях.
Пет дни преди провеждане на заседанието обществеността е
информирана чрез съобщение с обявен дневен ред, дата, час и място на
провеждане на заседанието на интернет страницата на Общината и на
информационното табло в сградата на общинска администрация.
Заседанията на Общински съвет се излъчват пряко по кабелната
телевизия на град Брацигово.
От месец декември 2019 год. Общински съвет има сключен договор
за текуща правна помощ с адвокат Димитър Спилков от град Пловдив.
Всички предложения внесени в Общински съвет се разглеждат от него и
получаваме писмени становища по тях. Това доста улеснява работата на
общинските съветници, тъй като те имат компетентно и законово
становище за всеки проект.
Присъствието на Общинските съветници на заседанията е редовно,
като отсъствия от заседания са правени, само по уважителни причини, като
затова е бил уведомяван Председателят на Общински съвет – Брацигово.
Общо отсъствията на Общинските съветници от заседание на ОбС за
разглежданият период са 3.
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Актове на Общински съвет – Брацигово
За разглеждания период Общински съвет проведе 11 заседания, на които
се гласуваха 133 решения. С положителен вот са 128, а с отрицателен вот
са 5 предложения.
Всички решения на Общински съвет – Брацигово са взети с
изискуемите от закона мнозинства и начин на гласуване.
Решенията на Общински съвет – Брацигово се изпращат на Кмета на
общината, на Областния управител на област Пазарджик и на Районна
прокуратура Пещера в срок, съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА и се
публикуват на интернет страницата на Община Брацигово.
Взетите решения от №110 до №128 с Протокол №11 от 26.06.2020 г.
ще влезнат в законна сила на 27.07.2020 г.
Към датата на изготвяне на отчета има върнат един акт на Общински
съвет Брацигово от Районна прокуратура Пещера във връзка с Решение №
128/26.06.2020 год. по Протокол №11, което ще бъде отменено на
следващо заседание на Общински съвет – Брацигово.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИСКИ СЪВЕТ –
БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 15.11.2019 – 30.06.2020 г.

Решение №1/ 29.11.2019 г.
Решение №2/ 29.11.2019 г.

Решение №3/ 06.12.2019 г.
Решение №4/ 06.12.2019 г.
Решение №5/ 06.12.2019 г.
Решение №6/ 06.12.2019 г.

Решение №7/ 27.12.2019 г.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.11.2019 година.
Избиране на Председател на Общински съвет град Брацигово
Избор на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 06.12.2019 година.
Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет град
Брацигово
Избор на Постоянна комисия по Оперативен контрол на дейността на
„Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово
Създаване на постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобитото имущество
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и създаване на
временна комисия за провеждане на процедурата по избора
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.12.2019 година.
Закупуване на дълготраен материален актив – Водомер/Разходомер за вход
населено място за Ниска зона гр.Брацигово за измерване на водното
количество и налягане и запис в база данни на всеки 15 минути за нуждите на
„Инфрастрой“ ЕООД гр.Брацигово
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Решение №8/ 27.12.2019 г.
Решение №9/ 27.12.2019 г.

Решение №10/ 27.12.2019 г.
Решение №11/ 27.12.2019 г.
Решение №12/ 27.12.2019 г.
Решение №13/ 27.12.2019 г.
Решение №14/ 27.12.2019 г.
Решение №15/ 27.12.2019 г.

Решение №16/ 27.12.2019 г.
Решение №17/ 27.12.2019 г.
Решение №18/ 27.12.2019 г.

Решение №19/ 27.12.2019 г.

Решение №20/ 27.12.2019 г.

Решение №21/ 27.12.2019 г.
Решение №22/ 27.12.2019 г.
Решение №23/ 27.12.2019 г.

Решение №24/ 27.12.2019 г.
Решение №25/ 27.12.2019 г.

Освобождаване от отговорност Атанас Петров Недялков - управител на
„Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово за периода от месец март 2016 година до
месец септември 2019 година и освобождаване на внесената от него гаранция
Определяне на лице, което ще приема, съхранява, обработва данни от
декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал.1, т.5 от
ДР на ЗПКОНПИ , унищожава информационните носители, въвежда и
обработва данни в регистъра, публикува информация в него
План за работа на Общински съвет за 2020 година
Определяне представител на Общински съвет- Брацигово в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/
Определяне на представител от Общински съвет – Брацигово в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия
Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66,ал.1 от Закона за местните
данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци
за 2020г. на територията на Община Брацигово
Определяне на основната работна заплата на Кмета на община Брацигово,
кметове на населени места, кметски наместник, както и възнаграждението на
председателя на Общински съвет гр.Брацигово и възнагражденията на
общинските съветници
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2019 година
Промяна в поименния списък на обектите за капиталово строителство и
основен ремонт на Община Брацигово за 2019г.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 “Обучения и
заетост за младите хора“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 “Обучения и
заетост“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 “Обучения и
заетост“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд
Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на
дървесина от общинска гора „Санджака“, землище село Равногор през 2020
година по дървесни видове, видове сечи и обем
Приемане годишен план за паша, определяне размера и местоположението на
мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за
предоставянето им
Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в
извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Определяне на представител на Общински съвет- Брацигово в общо събрание
на Асоциация общински гори
Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от общинската гора
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Решение №26/ 27.12.2019 г.

Решение №27/ 27.12.2019 г.

Решение №28/ 27.12.2019 г.
Решение №29/ 27.12.2019 г.
Решение №30/ 27.12.2019 г.
Решение №31/ 27.12.2019 г.

Решение №32/ 31.01.2020 г.
Решение №33/ 31.01.2020 г.
Решение №34/ 31.01.2020 г.
Решение №35/ 31.01.2020 г.
Решение №36/ 31.01.2020 г.
Решение №37/ 31.01.2020 г.
Решение №38/ 31.01.2020 г.

Решение №39/ 31.01.2020 г.

Решение №40/ 31.01.2020 г.
Решение №41/ 31.01.2020 г.
Решение №42/ 31.01.2020 г.

/безвъзмездно/ на Стоянка Крумова Костадинова от село Равногор за подмяна
на покрив на дома й, вследствие от възникнал пожар
Поставяне на „Соларно дърво- за соларно захранване на инвалидни колички и
други устройства зареждащи се с USB“ върху имот публична общинска
собственост, представляващ 1 кв.м. тротоарна площ в УПИ II- Училище, кв.45
по плана на с.Бяга, общ.Брацигово
Освобождаване от такса битови отпадъци Басейнова дирекция –
„Източнобеломорски район“ за поземлени имоти
с идентификатори
06207.503.121 и идентификатор 06207.503.159 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Брацигово
Определяне на представител на Община Брацигово в Общо събрание на
Асоциация на роодопските общини /АРО/
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление в община Брацигово за периода 01.01.2019г. –
31.12.2019г.
Намаляване на цени за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой“ ЕООД
град Брацигово, утвърдени с Решение № Ц-37/23.12.2019 г. на КЕВР
Отпускане на 20 /двадесет/ кубически метра иглолистни трупи от общинската
гора /безвъзмездно/ на Илия Георгиев Димитров от село Исперихово за
подмяна на дървена конструкция – сеновал, вследствие от възникнал пожар на
25.12.2019 г.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.01.2020 година.
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация.
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат
2019-2023 година.
Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития,
осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2020 година.
Приемане на Общински план за младежта в община Брацигово за 2020 година.
Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община
Брацигово, включени в календара за 2020 година
Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2020
година.
Приемане на нова общинска Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Брацигово и в
съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет №136 от
14.03.2019г. Национална програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета
Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в
извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Изменение на Решение №15 от 27.12.2019г. на ОбС гр.Брацигово.
Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в
Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр.Пазарджик.
Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на имот с
идентификатор 06207.3.350, м.“Грамадите“, землище гр.Брацигово,
общ.Брацигово и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на
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Решение №43/ 31.01.2020 г.

Решение №44/ 13.02.2020 г.
Решение №45/ 13.02.2020 г.
Решение №46/ 13.02.2020 г.

Решение №47/ 28.02.2020 г.
Решение №48/ 28.02.2020 г.
Решение №49/ 28.02.2020 г.

Решение №50/ 28.02.2020 г.
Решение №51/ 28.02.2020 г.
Решение №52/ 28.02.2020 г.

Решение №53/ 28.02.2020 г.

Решение №54/ 28.02.2020 г.

Решение №55/ 28.02.2020 г.

Решение №56/ 28.02.2020 г.
Решение №57/ 28.02.2020 г.

предназначението на имота в УПИ „За производство, търговия и услуги и
автосервиз“.
Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за
второто полугодие на 2019 год. и останали за изпълнение от първото
полугодие на 2019 год.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 13.02.2020 година.
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост в Община Брацигово през 2020 година.
Приемане Бюджета за 2020 година на Община Брацигово.
Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №40 на Общински съвет
град Брацигово, както и в Протокол №5 от 31.01.2020 г.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.02.2020 година.
Приемане на отчет за работата на Участък-гр.Брацигово към Районно
Управление град Пещера за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска собственост
и Списък на недвижими имоти, частна общинска собственост, които подлежат
на задължително застраховане за 2020 година.
Предоставяне на част от имот с идентификатор 06207.502.1191 по КККР на
гр.Брацигово, частна общинска собственост за безвъзмездно право на
ползване в полза на Агенция за социално подпомагане- София за нуждите на
Изнесено работно място- Брацигово при Дирекция “Социално подпомагане“Пещера.
Програма за управление на Община Брацигово за мандат 2019-2023 год.
Одобряване на обща численост и структура на общинска администрация и
звената към нея.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и
заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и
заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001“Обучения и
заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост.
Даване на съгласие по чл.21 ал.5 от ЗУТ за застрояване на общата
регулационна линия между УПИ ХI-256 /ПИ 06207.501.280/ и имот общинска
собственост УПИ ХVI- За паркинг /ПИ 06207.501.82/, кв.32 по РП на
гр.Брацигово.
Поставяне на „Декоративни висящи елементи“ върху имот с идентификатор
06207.502.9622 по КК на гр. Брацигово- публична общинска собственост.
Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в
извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
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Решение №58/ 28.02.2020 г.
Решение №59/ 28.02.2020 г.
Решение №60/ 28.02.2020 г.
Решение №61/ 28.02.2020 г.
Решение №62/ 28.02.2020 г.
Решение №63/ 28.02.2020 г.
Решение №64/ 28.02.2020 г.
Решение №65/ 28.02.2020 г.
Решение №66/ 28.02.2020 г.

Решение №67/ 27.03.2020 г.
Решение №68/ 27.03.2020 г.
Решение №69/ 27.03.2020 г.

Решение №70/ 27.03.2020 г.

Решение №71/ 27.03.2020 г.

Решение №72/ 27.03.2020 г.

на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Приемане на отчет за работата на общинска администрация Брацигово за 2019
година.
Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН в община Брацигово за 2019
година.
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие
на децата и учениците за периода 2020-2022 година.
Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в
общината и перспективите за подобряването им.
Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в
община Брацигово- 2019 г.
Разглеждане и приемане на Доклад на Временната комисия за избор на
съдебни заседатели, избрана с Решение №6 от 06.12.2019 г. на Общински
съвет град Брацигово по Протокол №3.
Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Брацигово,
съгласно чл.170, ал.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането
под стража.
Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и
контрол на „Инфрастрой“ ЕООД за 2019 год. и Въпросник за самооценка на
вътрешния контрол за 2019 год.
Определяне на водовземно съоръжение, места и количества минерална вода за
общо водовземане на населението от находище „Брацигово“,гр.Брацигово,
общ.Брацигово, обл.Пазарджик.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.03.2020 година.
Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово за 2019 год.
Закупуване на дълготраен материален актив- Волтманов Водомер DN 200 за
измерване количеството вода от Тръбни кладенци №1, 3 и 5 на гр. Брацигово.
Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
06207.501.60.1.1 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с
идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр. Брацигово, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с
административен адрес град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
06207.501.60.1.3 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с
идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр. Брацигово, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с
административен адрес град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
06207.502.1191.1.8 по КККР на гр.Брацигово, намиращ се в сграда №1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191 по КККР на
град Брацигово с административен адрес град Брацигово, ул. „Христо
Гюлеметов“ №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Освобождаване от заплащане на наем всички физически и юридически лица,
които ползват общински помещения и терени за поставяне на вендинг
автомати за кафе на територията на община Брацигово и не развиват дейност
заради обявеното извънредно положение в страната, свързана с
разпространението на COVID-19.
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Решение №73/ 27.03.2020 г.
Решение №74/ 27.03.2020 г.
Решение №75/ 27.03.2020 г.
Решение №76/ 27.03.2020 г.
Решение №77/ 27.03.2020 г.
Решение №78/ 27.03.2020 г.
Решение №79/ 27.03.2020 г.

Решение №80/ 27.03.2020 г.
Решение №81/ 27.03.2020 г.
Решение №82/ 27.03.2020 г.
Решение №83/ 27.03.2020 г.

Решение №84/ 27.03.2020 г.
Решение №85/ 27.03.2020 г.

Решение №86/ 27.03.2020 г.

Решение №87/ 27.03.2020 г.
Решение №88/ 27.03.2020 г.

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията
на община Брацигово за 2021 год.
Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община
Брацигово за 2019г. от Регионалната програма за управление на отпадъците
на регион Пазарджик.
Състояние на медицинското обслужване на населението
в
Община
Брацигово за 2019г.
Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на
144-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстанически пункт.
Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода 20212023 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.
Отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2019 година.
Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в
извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участие на Община Брацигово на общо събрание на Организация за
управление на Туристически район „Родопи”.
Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“ върху
терен публична общинска собственост – представляващ 1 кв.м. тротоарна
площ - част от имот с идентификатор 06207.502.9529 по КК на гр.Брацигово.
Разрешение за изработване на
ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор
32888.132.3, м.”Перето” по кадастрална карта на с.Исперихово,
общ.Брацигово, собственост на Анелия Михайлова Георгиева.
Разрешение за изработване на
ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор
61220.19.714, Стопански двор в землището на с.Равногор, общ.Брацигово,
собственост на наследници на Иван Ангелов Узунов и наследници на Асен
Петров Щърбев.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.5.1,
м.”Бараката-Умишка” по кадастрална карта на гр.Брацигово, собственост на
Веселин Георгиев Давчев.
Допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ XV„ЖСК и магазин“, XVI-1779,1790, XVII-1790, XVIII-1779 „търговия и услуги“,
и XX-1779 „трафопост“, с цел обособяването на УПИ XV-1842 „жилищно
строителство“, УПИ XVI-1843 „жилищно строителство“, УПИ XVII-1843,1844
„жилищно строителство“, УПИ XVIII-1846 „жилищно строителство“ и XX1845 „трафопост“, както и улица тупик с осови точки 613а и 613б., кв. 120 по
регулационен план на гр. Брацигово.
Допускане за изработване на промяна ОУП на гр. Брацигово и ПУП-ПРЗ за
частично изменение на УПИ XXXI-„Зеленина“, с цел обособяване на УПИ
XXXI-1891 „жилищно строителство, ботаническа градина“ в кв.111 по
регулационен план на гр. Брацигово.Действащата устройствена зона на ОУПа е Зп (терени за градски скверове,градини и озеленяване) , а предвиждането
за промяната е да стане Жм ( устройствена зона и терени за преобладаващо
ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.)
Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на сондаж №5 от
Находище за минерална вода „Брацигово“ в гр.Брацигово, общ.Брацигово,
обл.Пазарджик.
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие през 2019 година в община Брацигово.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №9
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Решение №89/ 24.04.2020 г.

Решение №90/ 24.04.2020 г
Решение №91/ 24.04.2020 г

Решение №92/ 29.05.2020 г

Решение №93/ 29.05.2020 г
Решение №94/ 29.05.2020 г

Решение №95/ 29.05.2020 г

Решение №96/ 29.05.2020 г

Решение №97/ 29.05.2020 г
Решение №98/ 29.05.2020 г

Решение №99/ 29.05.2020 г
Решение №100/ 29.05.2020г

от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 24.04.2020 година.
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3
„Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“,
Специфична цел № 2 към ИП 3 „Намаляване броя на възрастните и хората с
увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и
здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Вземане на решение за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен в обект № 1,включващ отдел 165 „б“ и обект №
2, включващ отдел 165 „ д“ в общинска гора ;;Санджака“, землище Равногор.
Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в
извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.05.2020 година.
Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска
програма за закрила на детето за 2019 год. и приемане на Общинска програма
за закрила на детето за 2020 год.
Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на
музейното дело в Общината.
Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на: „Нова физическа
инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в
землище с. Козарско, през с. Бяга до гр. Брацигово, Община Брацигово“.
Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - обслужваща
постройка в терен УПИ XV- Комбинат, детски ясли и детска градина, кв. 14
по РП на гр.Брацигово, съставляващо поземлен имот с идентификатор
06207.501.264 по КККР на гр.Брацигово.
Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - рампа за хора в
неравностойно положение в терен публична общинска собственост в УПИ IIЗдравна служба и аптека, кв.29 по РП на с. Исперихово, Община Брацигово
Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
"Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно
построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост.
Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване
под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2020-2021г.
Предложение направено до Кмета на Община Брацигово от Граждански
комитет „Памет“ за изработване и монтиране на информационен надпис върху
Паметен знак в района на историческите места „Широк път“ и „Плачикамен“.
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Решение №101/29.05.2020г
Решение №102/29.05.2020г
Решение №103/29.05.2020г
Решение №104/29.05.2020г
Решение №105/29.05.2020г
Решение №106/29.05.2020г

Решение №107/29.05.2020г

Решение №108/29.05.2020г

Решение №109/29.05.2020г

Решение №110/26.06.2020г

Решение №111/26.06.2020г
Решение №112/26.06.2020г
Решение №113/26.06.2020г

Решение №114/26.06.2020г

Решение №115/26.06.2020г

Решение №116/26.06.2020г

Приемане информация за използване на земеделската земя, структури и
работна сила в земеделието. Подкрепа доходите на земеделските стопани.
Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в
населените места и летовища в общината.
Приемане на отчета за поддържане на пътната мрежа в Община Брацигово
при зимни условия за сезон 2019-2020 година.
Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и
ВиК мрежи, улици и пътища.
Приемане на информация за готовността на курортните летовища в общината
за летен сезон 2020 година.
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и
заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на
2 010лв.
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 "Обучения и
заетост за младите хора“ финансиран от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост, в размер на 6015лв.
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и
заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на
4 020лв.
Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от общинската гора
/безвъзмездно/ за ремонт и възстановяване на съоръженията в летовище
„Васил Петлешков“ /Атолука/.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.06.2020 година.
Закупуване на дълготраен материален актив – Ултразвуков разходомер,
регистратор на данни със запис на налягане и дебит в база данни на всеки 15
минути и монтаж за вход Водоснабдителна системна група Бяга за нуждите
на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово./.
Приемане на годишен отчет за извършената дейност на Кметовете на кметства
от Община Брацигово.
Опрощаване.
Актуализиране на списък на спортните обекти, собственост на Община
Брацигово, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по
Закона за физическото възпитание и спорта.
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на Проект BG05M9OP001-2.101-0160-С01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 3”
Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и
водопровод до поземлен имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето“ по
КК на с. Исперихово, общ. Брацигово.
Вземане на решение за провеждане на търг за продажба на добита дървесина
от временен склад, находящ се в отдел 165, подотдел „д“ от общинска гора
„Санджака“, землище на село Равногор, общ. Брацигово.
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Решение №117/26.06.2020г

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

Решение №118/26.06.2020г

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива на Община Брацигово за периода
2020 – 2023 г.
Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива на Община Брацигово за периода
2020 – 2030 г.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 07586.607.915 по КККР на
с.Бяга, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.3.135 по КККР на гр.
Брацигово, местност „Шавариеви ливади“, чрез провеждане на публичен търг
с явно наддаване.
Продажба на Урегулиран поземлен имот VIII – Ветеринарна лечебница, в
кв.68 по регулационния план на село Равногор, одобрен със Заповед
№118/17.04.1992 г., целият с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м.,
ведно с построената в имота масивна сграда със застроена площ 120 / сто и
двадесет/ кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ кабинет с
площ от 13.00 кв.м. и 9.00 кв.м. представляващи идеални части от общите
части – санитарен възел и чакалня, находящи се на втори етаж в двуетажна
масивна сграда със застроена площ 81 кв.м. с предназначение – здравно
заведение, построена в УПИ II – Здравна служба и аптека в кв. 29 по
регулационния план на село Исперихово.
Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение №4 намиращо
се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.263.5.1 по
КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор
06207.501.263 по КККР на град Брацигово за нуждите на Сдружение с
нестопанска цел "Туристическо дружество - Брацигово".
Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година.
Отчет за направените разходи по случай честванията на 144-та годишнина от
Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.
Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и
младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавната дейност
от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца лишени от
родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със Заповед № РД01325/28.05.2020 год. от Министъра на труда и социалната политика.
Продължаване на договора за наем на наемателя на самостоятелно обособен
обект с идентификатор 06207.501.60.1.3, представляващ кафе-аператив в
сградата на Младежки дом – гр. Брацигово със срок до подписване на договор
с нов наемател, но не по-късно от 30.09.2020 год.

Решение №119/26.06.2020г

Решение №120/26.06.2020г
Решение №121/26.06.2020г

Решение №122/26.06.2020г

Решение №123/26.06.2020г

Решение №124/26.06.2020г

Решение №125/26.06.2020г
Решение №126/26.06.2020г
Решение №127/26.06.2020г

Решение №128/26.06.2020г

С Решение №77/13.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик
се отменя Наредба за рекламната дейност на физически и юридически
лица в Община Брацигово, приета с Решение №142/31.03.2005 г. на
Общински съвет – Брацигово. Проект на Наредбата за рекламната дейност
на физически и юридически лица е публикувана на интернет страницата
на Община Брацигово на 09.07.2020 г. по реда на чл.26, ал.2 от Закона за
нормативни актове. Обществено обсъждане ще се проведе на 11.08.2020 г.
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С Решение №85/13.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик
се отменя чл.4 в частта „ ..от 100 лева..“, чл. 26, ал.1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1
от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата,
тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско
имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на
територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на
околната среда и обществения ред на летовищата “Васил Петлешков“ и
„Розовски вриз“, приета с Решение №176/19.07.2005 г. на Общински съвет
– Брацигово.
С Решение №118/20.02.2020 г. на Административен съд –Пазарджик,
като жалбоподател е присъединено и „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, отменя:
- разпоредби чл. 28, ал.2 и ал.3
- чл. 28, ал. 5 и ал. 6
- чл. 34, ал. 1 в частта относно „събиране“ и ал. 2
- чл. 35, ал.1, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 в частта относно „събиране“
- чл. 37, ал.5 в частта относно „събиране и транспортиране“
от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Брацигово, приета с Решение на №531/24.04.2014 г. на Общински съвет –
Брацигово.
С Решение №264/14.04.2020 г. на Административен съд –Пазарджик,
отменя Наредба за определяне на местните данъци на територията на
Община Брацигово, приета с Решение №28/28.02.2008 г. на Общински
съвет – Брацигово.
С Решение №330/22.06.2020 г. на Административен съд –Пазарджик,
отменя Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за
водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по
общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни
права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на
територията на Община Брацигово, приета с Решение №576/28.12.2018 г.
на Общински съвет – Брацигово, взето по Протокол №39.
В деловодството на Общински съвет Брацигово е постъпила Жалба от
Фондация „Гринберг“ с вх. №003-00-16/25.02.2020 г срещу Наредбата за
престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи
лица с увреждания на територията на Община Брацигово. Според, която
съгласно чл.8, т. 4 от действалия към момента на приемане на Наредбата
Закон за интеграция на хората с увреждания, проектът на същата е
следвало задължително да бъде съгласуван с Агенцията за хората с
увреждания, която осъществява изпълнението на държавната политика за
интеграция на хората с увреждания и в случая е следвало да даде
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задължително становище по проект на Наредбата. Такова становище обаче
нито е търсено, нито е дадено, което води до нейната незаконосъобразност.
След консултация от моя страна с адв. Димитър Спилков е изпратено
писмо до Административен съд град Пазарджик, в което изразявам
становище, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес от
оспорване на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства,
управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на
Община Брацигово – чл.186, ал. 1 и чл. 159, т. 4 от АПК. Жалбата е
неоснователна, поради което е сключен Договор за правна защита и
съдействие с адв. Димитър Спилков. Делото е насрочено на 22.07.2020
год.
Последна точка в дневния ред на всяко заседание на ОбС – Брацигово
е „ Изказвания, питания и предложения от граждани“.
Най- многобройни са запитванията от общинските съветници.
За отчетния период има 3 броя постъпили писмени питания от
групата общински съветници на МК Движение България на гражданите
към Кмета на Община Брацигово по време на редовните заседания.
Отговор на двете писмените питания бяха връчени на следващите
заседания , а отговор на третото питане ще бъде връчен на предстоящото
заседание на Общински съвет – Брацигово, което ще се проведе на
31.07.2020 г.
На заседанията на Общински съвет присъстват и граждани, на две от
заседанията има поставени въпроси от тях.
На заседанието на 31.01.2020 г. са зададени въпроси от г-н Никола
Мегенов . Отговор беше даден от Кмета на Община Брацигово Надежда
Казакова.
На заседанието на 28.02.2020 г. беше получено предложение от
Иларион Станчев Станчев. Отговор беше даден от Кмета на Община
Брацигово Надежда Казакова.
В деловодството на Общински съвет – Брацигово в периода
15.11.2019 – 30.06.2020 г. са постъпили : 2 броя питания, 4 броя
предложения, 3 броя сигнали, 3 броя уведомления, 2 броя подписки, 2 броя
жалби, 1 брой молба и 1 брой докладна, на които е отговорено в срок .
Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и
самокритичност да работим и в останалата част от мандата, да вървим
напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред
своите избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да
отговорим на очакванията на жителите на Община Брацигово.
инж. Веселина Дамова
Председател на Общински съвет - Брацигово
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