Отчет към Решение №231/29.01.2021 г. на ОбС-гр.Брацигово

РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
МАНДАТ 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.06.2020 година.
Решение №110/26.06.2020г 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./.разходомерът е закупен.
Решение №111/26.06.2020г Приемане на годишен отчет за извършената дейност на Кметовете на
кметства от Община Брацигово.-отчетът е приет.
Решение №112/26.06.2020г

Опрощаване.-дадено мнение да се опрости наложената глоба с
Наказателно постановление от 2020г.

Решение №113/26.06.2020г

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.-списъкът е
актуализиран
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”-средствата са прехвърлени в бюджетната сметка
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.-изпълнено
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.-решение за търга е взето
Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и
контрол.-информацията е приета

Решение №114/26.06.2020г

Решение №115/26.06.2020г
Решение №116/26.06.2020г

Решение №117/26.06.2020г
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.-програмата е приета

Решение №119/26.06.2020г

Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брацигово
за периода 2020 – 2030 г.-програмата е приета

Решение №120/26.06.2020г

Продажба на поземлен имот с идентификатор 07586.607.915 по КККР
на с.Бяга, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Проведен е публичен търг с явно наддаване на 30.09.2020 год.
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Решение №121/26.06.2020г

Решение №122/26.06.2020г

Решение №123/26.06.2020г

Решение №124/26.06.2020г

За спечелил търга със Заповед на кмета на общината е определен за
купувач Крум Йорданов Лазаров. След влизането и в сила и
заплащане на продажната цена е сключен договор за продажба.
Имотът е отписан със Заповед на кмета на Община Брацигово от
счетоводните регистри на с.Бяга и регистрите за общинска
собственост на община Брацигово.
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. Проведени два търга. И на двата
обявени търга нямаше подадени заявления за участия.
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. Проведен е публичен търг с явно наддаване на 21.09.2020
год.
За спечелил търга със Заповед на кмета на общината е определен за
купувач „ЗЕДА“ ООД. След влизането й в сила и заплащане на
продажната цена е сключен договор за продажба. Имотът е отписан
със Заповед на кмета на Община Брацигово от счетоводните
регистри на с.Равногор и регистрите за общинска собственост на
община Брацигово.
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.
Проведен е публичен търг с явно наддаване на 10.09.2020 год.
За спечелил търга със Заповед на кмета на общината е определен за
наемател
АМБУЛАТОРИЯ
ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ–ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА –
КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ЙОРДАН БОЯДЖИЕВ“ ЕООД. След
влизането й в сила и заплащане на първата месечна наемна цена е
сключен договор за наем за срок от 3 години.
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". Сключен е Договор със Сдружение с нестопанска цел
„Туристическо дружество – Брацигово“ за срок от 3 години.
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Решение №125/26.06.2020г

Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 година. Програмата е актуализирана с
приетото допълнение.
Решение №126/26.06.2020г Отчет за направените разходи по случай честванията на 144-та
годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.отчетът е приет
Решение №127/26.06.2020г 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 № РД01-325/28.05.2020 год. от Министъра на труда и
социалната политика.-програмата е приета.
Решение №128/26.06.2020г Продължаване на договора за наем на наемателя на самостоятелно
обособен обект с идентификатор 06207.501.60.1.3, представляващ кафеаператив 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.- Върнато за отмяна от Районна прокуратура град Пещера с
писмо с вх. №005-00-21/10.07.2020 год.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №12
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.07.2020 година.
Решение №129/31.07.2020г Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град
Брацигово за периода от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.-докладът e
приет
Решение №130/31.07.2020г Отмяна на Решение №128/26.06.2020 г. по Протокол №11 на Общински
съвет – Брацигово-решението e отменено
Решение №131/31.07.2020г 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.- Наредбата е
актуализирана с направените изменения и допълнения.
Решение №132/31.07.2020г Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за
любителски риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в
землището на гр. Брацигово, местност „Грамадите“- Сключен Договор
със Сдружение с обществено полезна дейност „ЛОВНО –
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЩЕРА“ за срок от една година.
Решение №133/31.07.2020г Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актове на Общински
съвет за първото полугодие на 2020 год. и останали за изпълнение от
второто полугодие на 2019 год.-отчетът e приет
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Решение №134/31.07.2020г
Решение №135/31.07.2020г
Решение №136/31.07.2020г

Решение №137/31.07.2020г
Решение №138/31.07.2020г

Решение №139/31.07.2020г

Решение №140/31.07.2020г

Решение №141/31.07.2020г

Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите
комисии за периода от 15 ноември 2019 г. до 30 юни 2020 год.
включително.-отчетът e приет
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство
и основен ремонт за 2020 г. на Община Брацигово.-промяната e
приета
Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция
"Оперативна програма околна среда", обезпечаваща авансово плащане
по Административен договор № Д-34-50/02.06.2020 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна
среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд
за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по
процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-2.010
"Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по
нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14", на бенефициент
Община Брацигово.-изпълнено
Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на
ЕС на Община Брацигово за 2019 г. и отчета за състоянието на
общинския дълг през 2019 г.-отчетът e приет
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетна сметка в
извънбюджетна сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001
"Обучение и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален
фонд. В размер на 4 020 лв.-изпълнено, средствата са възстановени в
бюджетната сметка
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетна сметка в
извънбюджетна сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001
"Обучение и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален
фонд. В размер на 2 010лв.-изпълнено, средствата са възстановени в
бюджетната сметка
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 6 015 лв.- изпълнено, средствата са възстановени в
бюджетната сметка
Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №
BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 по подмярка 7.2
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни
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Решение №142/31.07.2020г

Решение №143/31.07.2020г

Решение №144/31.07.2020г

Решение №145/31.07.2020г
Решение №146/31.07.2020г

Решение №147/31.07.2020г

Решение №148/31.07.2020г

услуги и обновяване на селата в селските райони №: BG06RDNP0017.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект: „Подобряване на
спортната инфраструктура - с. Бяга, Община Брацигово“, сключен
между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”.-изпълнено
Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ данък добавена стойност върху авансово
плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 по
подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №:
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект:
„Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга, Община
Брацигово“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”.изпълнено
Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна
табела“ върху терен публична общинска собственост – представляващ 1
кв. м. тротоарна площ – част от имот с идентификатор 06207.503.1838
по КК на гр. Брацигово.-разрешението е издадено
Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна
табела“ върху терен публична общинска собственост – представляващ 1
кв. м. тротоарна площ – част от имот с идентификатор 06207.502.9529
по КК на гр. Брацигово.-разрешението е издадено
Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при
прилагането на Общ устройствен план на Община Брацигово за 2019
год.-годишният доклад е приет
Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на
"Зона за детска площадка" върху терен публична общинска
собственост - част от имот с идентификатор 06207.502.1917 по КККР
на гр. Брацигово /УПИ XXII-За озеленяване, 92 по РП на гр.
Брацигово/ за оформяне на "Зона за детска Площадка".-разрешението
е издадено
Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на
"Зона за детска площадка" върху терен публична общинска
собственост - част от УПИ I- Младежки дом, кв.45 по РП на с. Бяга,
общ. Брацигово.-разрешението е издадено
Информация за готовността на общинските учебни заведения за новата
учебна 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни и маломернослети паралелки в училищата на територията на Община Брацигово за
учебната 2020/2021 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на
дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет
от собствени приходи на общината.-информацията е приета
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Решение №149/31.07.2020г

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски
градини и училища на Република България, определени от
Министерски съвет.-изпълнено
Решение №150/31.07.2020г Отпускане на временен заем от бюджетна сметка на Община Брацигово
в извънбюджетна сметка по проект №BG05М9ОР001-2.018-0030
„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.-решението е прието, заемът е възстановен
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №13
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 25.09.2020 година.
Решение №151/25.09.2020г Избор на Управител на „Инфрастрой“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр.Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ №33.-конкурсът е
проведен
Решение №152/25.09.2020г Отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение с площ от
20.00 /двадесет/ кв.м., находящо се в имот пл. № 318 в кв.40 по
действащия регулационен план на село Равногор, Община Брацигово,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.- Проведен е
публичен търг с явно наддаване на 20.11.2020 год.
За спечелил търга със Заповед на кмета на общината е определен за
наемател Даниела Георгиева Димитрова. След влизането и в сила и
заплащане на първата месечна наемна цена е сключен договор за
наем за срок от 5 години.
Решение №153/25.09.2020г Продажба на УПИ ХVІІІ-63 в кв. 3 , УПИ ХІХ -63 в кв. 3, УПИ ХХ- 63
в кв. 3 и УПИ ХХІV-63 в кв. 3 по регулационния план на село Козарско,
чрез провеждане на публичен търг с явно надаване.-Проведени два
търга. И на двата обявени търга нямаше подадени заявления за
участия.
Решение №154/25.09.2020г Продажба на поземлен имот с идентификатор 37705.55.2 по КККР на
с.Козарско, местност „Каменица“, чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване.-Проведени два търга. И на двата обявени търга
нямаше подадени заявления за участия.
Решение №155/25.09.2020г Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.502.253 по КККР
на град Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.-Проведен е публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020
год.
За спечелил търга със Заповед на кмета на общината е определен за
купувач Живка Асенова Цонева. След влизането и в сила и
заплащане на продажната цена е сключен договор за продажба.
Имотът е отписан със Заповед на кмета на Община Брацигово от
счетоводните регистри и регистрите за общинска собственост на
Страница 6 от 12

Отчет към Решение №231/29.01.2021 г. на ОбС-гр.Брацигово

РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
МАНДАТ 2019-2023

Решение №156/25.09.2020г
Решение №157/25.09.2020г
Решение №158/25.09.2020г

Решение №159/25.09.2020г
Решение №160/25.09.2020г
Решение №161/25.09.2020г

Решение №162/25.09.2020г

Решение №163/25.09.2020г
Решение №164/25.09.2020г

Решение №165/25.09.2020г

Решение №166/25.09.2020г

община Брацигово.
Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински
спортни обекти в Община Брацигово.- наредбата е приета
Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци,
които постъпват в бюджета на Община Брацигово.-наредбата е
приета
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Брацигово.- Върнато за отмяна от Районна
прокуратура град Пещера с писмо с вх. №005-00-27/12.10.2020 год.
Приемане на Наредба за рекламната дейност на физически и
юридически лица в Община Брацигово.-наредбата е приета
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.20, УПИ
XXIV-Дърводелска работилница и улица с о.т. 616-620 по РП на
гр.Брацигово.-изпълнено
Одобряване 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“.-ПУП
одобрен
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор
07586.186.843 и ПИ с идентификатор 07586.189.890, м. „Брациговски
път“ по кадастралната карта на с.Бяга, собственост на Маргарита
Ангелова Павлова.-изпълнено
Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и
средствата на ЕС на Община Брацигово за първото полугодие на 2020
г.-информацията е приета
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001
„Обучения и заетост“ финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския
социален фонд, в размер на 1400 лв.-изпълнено, средствата са
възстановени в бюджетната сметка
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.005-0001
„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 3010 лв.- изпълнено, средствата са възстановени в
бюджетната сметка
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BG05M90PO01-1.010-0001
„Обучения и заетост“ финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския
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социален фонд, в размер на 4020 лв.- изпълнено, средствата са
възстановени в бюджетната сметка
Решение №167/25.09.2020г Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на
община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101-0160-С01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 3“.-заемът е отпуснат и възстановен
Решение №168/25.09.2020г Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община
Брацигово в извънбюджетната по проект BG05M9ОP001-2.018-0030
„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.-решението прието, временен заем предстои да
бъде възстановен-решението е прието, предстои да бъде възстановен
Решение №169/25.09.2020г Удължаване на изпълнението на Договор по проект BG05M9ОP0012.018-0030„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.-прието
Решение №170/25.09.2020г Информация за състоянието на материалната база и храненето в
детските градини на територията на Община Брацигово.информацията е приета
Решение №171/25.09.2020г Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в
училищата на територията на Община Брацигово за учебната 2020/2021
год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от
държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени
приходи на общината.-изпълнено
Решение №172/25.09.2020г Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в
Община Брацигово.-отчетът е приет
Решение №173/25.09.2020г Приемане на информация за работата на общинска администрация по
подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.-информацията
е приета
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №14
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 19.10.2020 година.
Решение №174/19.10.2020г Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020 (ОП РЧР), обезпечаваща авансово плащане по
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договор № BG05M9OP001-2.018-0030 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект „Пилотен модел за социалноикономическа 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.изпълнено
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №15
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.10.2020 година.
Решение №175/30.10.2020г Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 32888.125.238
по КККР на с.Исперихово, чрез изкупуване на общинската част,
представляваща проектен имот с идентификатор 32888.125.550 по
КККР на с.Исперихово с площ 364 кв.м. от ЕТ „СЮМ – СТОЯН
МЛАДЕНОВ - АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА“ ЕИК 205757739.Издадена е заповед на кмета на община Брацигово. Преди изтичане
на едномесечният срок ЕТ „СЮМ – СТОЯН МЛАДЕНОВ АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА“ заплати определената в решението
сума и сключи договор с общината.
Решение №176/30.10.2020г Приемане на информация за изпълнение на договорните отношения по
действащи договори за общинско имущество, към месец октомври 2020
год.- Информацията приета.
Решение №177/30.10.2020г Даване на съгласие по чл.21 ал.5 от ЗУТ за постройка- гараж на общата
регулационна линия между УПИ ХII-581, кв.43 и имот общинска
собственост УПИ I- Детска градина , кв.32 по плана на с.Бяга,
общ.Брацигово-дадено е съгласие
Решение №178/30.10.2020г Именуване на улица с о.т. 118-139 по плана на с.Равногор.-прието
Решение №179/30.10.2020г Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите,
туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряванеинформацията е приета
Решение №180/30.10.2020г Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово,
състояние и поддръжка на спортните съоръжения;-отчетът е приет
Решение №181/30.10.2020г Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.изпълнено
Решение №182/30.10.2020г Отмяна на Решение №158/25.09.2020 год. по Протокол №13 на
Общински съвет – Брацигово.- решение е отменено
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №16
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 17.11.2020 година.
Решение №183/17.11.2020г Одобряване на становище на Общински съвет- Брацигово по проекта на
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Решение №184/17.11.2020г

Закон за водоснабдяването и канализацията, изготвен от МРРБ и
публикуван на 26 октомври 2020г. на Портала за обществени
консултации. –становището е одобрено
Одобряване на Обща декларация против проекта на Закон за
водоснабдяването и канализацията от МРРБ и публикуван на 26
октомври 2020 г. на Портала за обществени консултации, изготвена на
13.11.2020 г.в град Берковица.-декларацията е одобрена

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №17
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.11.2020 година.
Решение №185/27.11.2020г Смяна на старата дървена дограма с нова ПВЦ, за нуждите на
„Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово.-одобрено
Решение №186/27.11.2020г Освобождаване от отговорност Иван Атанасов Танев - управител на
"Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово за периода от месец септември 2019
година до месец ноември 2020 година и освобождаване на внесена от
него гаранция.-изпълнено
Решение №187/27.11.2020г Отпускане на средства от бюджета на Община Брацигово за ремонт на
пътя до микроязовирите Бурово и Гачево блато.- през месец януари са
представени фактури, които предстои да бъдат платени
Решение №188/27.11.2020г Приемане на информация за работата по програмите за временната
заетост за 2020 година и перспективи за 2021 година.-информацията е
приета
Решение №189/27.11.2020г Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската
пътна мрежа за зимен сезон 2020 – 2021 год.-информацията е приета
Решение №190/27.11.2020г Определяне на представители от състава на Общински съвет Брацигово в изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредба за управление и
разпореждане с общински спортни обекти в Община Брацигово.Издадена е заповед за комисия, която да разглежда постъпилите
мотивирани искания до кмета на общината.
Решение №191/27.11.2020г

Отдаване под наем на помещения, находящи се на трети етаж, дясно
крило в масивна триетажна сграда с предназначение здравно заведение
с идентификатор 06207.501.291.1 - публична общинска собственост,
находящ се в град Брацигово, бул. "Трети Март" № 35А.- През месец
февруари ще бъдат обяви публични търгове с явно надаване.

Решение №192/27.11.2020г

Отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска
собственост, представляващи самостоятелен обект със самостоятелен
вход с площ 38.00 кв. м., находящ се в двуетажна масивна сграда
построена в урегулиран поземлен имот I-804 Здравна служба, в кв. 39
по регулационния план на село Козарско.- През месец март ще бъде
обявен публичен търг с явно надаване.
Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за

Решение №193/27.11.2020г
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Решение №194/27.11.2020г
Решение №195/27.11.2020г
Решение №196/27.11.2020г
Решение №197/27.11.2020г

Решение №198/27.11.2020г

Решение №199/27.11.2020г

Решение №200/27.11.2020г

Решение №201/27.11.2020г

Решение №202/27.11.2020г

Решение №203/27.11.2020г

Решение №204/27.11.2020г

любителски риболов във водоемите "Гачево блато" и " Бурово блато"
публична общинска собственост, находящи се в землището на гр.
Брацигово.- предстои сключване на договор, след 15.01.2021 год.
Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна
ефективност на Община Брацигово за 2019 г.-отчетът е приет
Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития,
осъществявани от читалищата в Община Брацигово през 2021 год.прието
Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на
дървесина от общински горски територии през 2021 година по
дървесни видове, видове сечи и обем.-годишният план е приет
Одобряване ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод до
УПИ I-3 - За търговска дейност и сватбени тържества /поземлен имот с
идентификатор 32888.132.3/, м. "Перето" в землището на с.
Исперихово, общ. Брацигово.- одобрен
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от о.т. 21-24 по плана на с. Исперихово, общ.
Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от о.т. 23-25 по плана на с. Исперихово, общ.
Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от о.т. 23-24 по плана на с. Исперихово, общ.
Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от улица с о.т. 52-53 по плана на с. Козарско, общ.
Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от о.т. 31-32, кв. 15 по плана на с. Козарско, общ.
Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от улица с о.т. 115-171, кв. 38 по плана на с. Бяга,
общ. Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от о.т. 46-12, по плана на с. Бяга, общ. Брацигово.разрешението е прието
Страница 11 от 12
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РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
МАНДАТ 2019-2023

Решение №205/27.11.2020г

Решение №206/27.11.2020г

Решение №207/27.11.2020г
Решение №208/27.11.2020г
Решение №209/27.11.2020г
Решение №210/27.11.2020г

Решение №211/27.11.2020г
Решение №212/27.11.2020г

Решение №213/27.11.2020г

Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от улица с о.т. 41-37 по плана на с.Исперихово,
общ. Брацигово.-разрешението е прието
Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат"
върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м.
тротоарна площ част от улица с о.т. 29-28 по плана на с.Исперихово,
общ. Брацигово.-разрешението е прието
Удължаване на срока за представяне на проект за Общ устройствен
план.-срокът е удължен
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 5, УПИ IЗа обществено хранене, УПИ II-Магазин и УПИ III – Озеленяване по
плана на летовище „Розовски вриз“, общ. Брацигово. -изпълнено
Определяне начина на процедиране на изменения на ОУП по искане на
частни лица.-прието
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 56, УПИ
XVII-903, Фирмени дейности и услуги, УПИ XIV-904, УПИ XV-904,
УПИ XVI-904, УПИ XXI-904 и части от УПИ XIII- Зеленина, УПИ
XXII-781, УПИ XXIII-782 и улица-тупик от о.т. 152-153 по плана на с.
Равногор, общ. Брацигово.-прието
Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор
62973.1.110, м. „Владовица“ по кадастрална карта на с. Розово, общ.
Брацигово.-изпълнено
Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на
Община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ 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”.-изпълнено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Брацигово.-наредбата е приета

Решения от № 214 до №228, взети на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 23.12.2020 год. с Протокол №18 ще влязат в законна сила на 24.01.2021
год.

Изготвил……………………….
Йордан Павлов
Секретар на Община Брацигово
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