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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО ЗА 

ПЕРИОДА 01.07.2021– 30.11.2021 г. 

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми съграждани, 

      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  01.07.2021 г. – 30.11.2021 г. 

      

 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 6 заседания за отчетния период. На тях са 

дадени следния брой становища: 

 ПК по Икономика, финанси, образование и култура – 72  

 ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда – 72 

 ПК по Законност и обществен ред – 72 

 

        Общият брой отсъствия на общински съветници от заседание на трите  

постоянни комисии към Общински съвет са 17 за посочения период, като 

всички са по уважителни причини. 

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито  имущество към Общински съвет – Брацигово е провела 11 

заседания. 
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        Комисията по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой“ 

ЕООД гр. Брацигово е провела 3 заседания за отчетния период и е внесла 4 

предложения до Общински съвет –  Брацигово относно дейността на 

дружеството. 

         

       Заседанията на Общински съвет – Брацигово за периода 01.07.2021– 

30.11.2021г. 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 

4  на брой, 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. Всички заседания 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 74 предложения за включване 

в дневния ред на заседание на Общински съвет – Брацигово, описани както 

следва: 

 от Кмета на Общината – 65 бр. 

 от Председателя на Общински съвет – 4 бр. 

 от Общински съветници – 5 бр. 

 

Oттеглени предложения от Кмета – 2 бр. 

Неприети предложения от Общински съвет – 6 бр. 

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  5бр. 

 

       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. 
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         Решенията на Общински съвет – Брацигово  се изпращат на Кмета на 

общината, на  Областния управител на област Пазарджик  и на Районна 

прокуратура –Пазарджик, ТО - Пещера в срок, съгласно чл.22, ал.1 от 

ЗМСМА . Всички решения се поставят на таблото за информация в 

сградата на общинска администрация и се публикуват на интернет 

страницата на Община Брацигово.  

Записите от заседанията на Общински съвет – Брацигово се 

публикуват на интернет страницата на Община Брацигово, секция 

„Общински съвет“. 

 

         

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИСКИ СЪВЕТ – 

БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 – 30.11.2021 г.  

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №27 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 година 

Решение №318/30.07.2021г Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово за 

периода от  01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. 

Решение №319/30.07.2021г Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ 

ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022 – 2026 г.   
Решение №320/30.07.2021г Закупуване на дълготрайни материални активи- Клапан за регулиране на 

налягането и 8 броя водомери за водоемите за селата. 

Решение №321/30.07.2021г Откриване  процедура  за издаване  на ново  разрешително за водовземане от 

Находище на минерална вода „Брацигово" - № 12 по Приложение № 2 към чл. 

14, т. 2 от  Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж №2   за 

захранване на обект:  „Балнео и СПА комплекс с места за настаняване в ПИ 

06207.503.328, бул. “Освободители“ №33 гр.Брацигово, общ.Брацигово, 

обл.Пазарджик“, 

Решение №322/30.07.2021г Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за 

първото полугодие на 2021 год. и останали за изпълнение през второто 

полугодие на 2020год. 

Решение №323/30.07.2021г Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите комисии 

за периода от 01 декември 2020 год. до 30 юни 2021 год. включително. 

Решение №324/30.07.2021г 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. 

Решение №325/30.07.2021г Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда, начина 

и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци 

на територията на Община Брацигово. 

Решение №326/30.07.2021г Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година.                                        

Решение №327/30.07.2021г Определяне на месечна наемна цена за ползване на спортен обект с 

идентификатор 06207.501.94 по КККР на гр. Брацигово с адрес град 

Брацигово, ул. „Трети Март“ №67. 

 

Решение №328/30.07.2021г Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско 
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имущество и информация за изпълнение по действащи договори за наем до 

30.06.2021 год.    

Решение №329/30.07.2021г Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

06207.2.820, м.”Свети Спас” по кадастрална карта на гр.Брацигово 

Решение №330/30.07.2021г Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на 

общ устройствен план на община Брацигово за 2020г. 

Решение №331/30.07.2021г Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 

06207.3.350, м. „Грамадите“ по КККР на гр.Брацигово. Действащата 

устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (земеделска зона с 

необработваема земя – пасища, ливади, поляни и други необработваеми земи, 

включително селскостопански пътища), с изменението става Пп 

(устройствена зона - предимно производствена и складова дейност).   

Решение №332/30.07.2021г Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 – 5.001 -  „ 

3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 “ 

Решение №333/30.07.2021г Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини 

и училища на Република  България, определени от Министерски съвет. 

Решение №334/30.07.2021г Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в 

извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. 

Пазарджик. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №28 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.09.2021 година 

Решение №335/24.09.2021г Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за любителски 

риболов във Водоем общинска собственост, находящ се в землището на 

гр.Брацигово, местност „Грамадите“. 

Решение №336/24.09.2021г Отдаване под наем на специален автомобил – сметосъбирач със следните 

характеристики – марка МАН, модел ТГМ, № на рама: 

WMAN46ZZXGY335798 и регистрационен номер – РА0985ВХ, цвят-

Бял/Оранжев. 

Решение №337/24.09.2021г Отдаване под наем на специален автомобил – сметосъбирач със следните 

характеристики – марка СКАНИЯ, модел П94ГБ 4Х2 НА 

230XLEP4X20004437760 и регистрационен номер – РА7445ВР, цвят-ЖЪЛТ. 

Решение №338/24.09.2021г Отдаване под наем на сграда – сглобяема метална конструкция, находяща се в 

УПИ I – Младежки дом, в кв. 45 по плана на с. Бяга – частна общинска 

собственост за търговска дейност – кафе-аператив, чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване. 

Решение №339/24.09.2021г Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на 

Община Брацигово за 2020 година и отчета за състоянието на общинския дълг 

през 2020 година. 

Решение №340/24.09.2021г Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на 

ЕС на Община Брацигово за първото полугодие на 2021 год. 

Решение №341/24.09.2021г Разглеждане и приемане на Информация за работата на Общинска 

администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани. 

Решение №342/24.09.2021г Допускане за изработване на промяна на ОУП на с. Равногор, общ. Брацигово 

и допускане на изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 

61220.19.685 по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с цел обособяване на 

УПИ XLVII-194 – „Жилищно строителство“. Действащата устройствена зона 

на ОУП за имота е Ппс (устройствени зони и терени за предимно 

производствени и складови дейности), а предвиждането за промяната е да 

стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно 

застрояване с височина до 10 м.). 
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Решение №343/24.09.2021г Промяна в ПУП-ПРЗ за част от кв. 5, УПИ IV – Вилно строителство по плана 

на летовище „Розовски вриз“, общ. Брацигово, както и поправка на Решение 

№208/27.11.2020 г. на Общински съвет град Брацигово. 

Решение №344/24.09.2021г Одобряване на Меморандум за сътрудничество между  Община Брацигово, 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Фондация „Фонд ИГА“, в 

съответствие с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА“ проект 

„Грам превенция е равно на килограм интервенция“. 

Решение №345/24.09.2021г Вземане на решение за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина 

от общински горски територии през 2022 година по дървесни видове, видове 

сечи и обем. 

Решение №346/24.09.2021г Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в Община 

Брацигово. 

Решение №347/24.09.2021г Приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на 

семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ 

адрес на територията на Община Брацигово. 

Решение №348/24.09.2021г Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на Община 

Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-C01 – „Патронажна грижа + в 

Община Брацигово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Решение №349/24.09.2021г Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 – 5.001 -  „ 

3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 “. 

Решение №350/24.09.2021г Вземане на решение за създаване на общинска комисия по безопасност на 

движението. 

Решение №351/24.09.2021г Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на 

територията на Община Брацигово за учебната 2021/2022 год. и осигуряване 

на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно 

Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината. 

Решение №352/24.09.2021г Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските 

градини на територията на Община Брацигово. 

Решение №353/24.09.2021г Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Брацигово, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство 

на културата , Министерство на образованието и науката, Министерство на 

туризма, Национален институт за недвижимо културно наследство, Камара на 

архитектите в България , Камара на строителите в България , Съюз на 

архитектите в България за опазване на културното наследство и прилагане на 

Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото 

наследство на територията на Община Брацигово. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №29 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.10.2021 година 

Решение №354/29.10.2021г Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.265 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, с площ от 

1781.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.  

Решение №355/29.10.2021г Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.386 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, с площ от 3047.00 кв. м., чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Решение №356/29.10.2021г Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.400 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Жребичко с площ от 608.00 кв. м., чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Решение №357/29.10.2021г Продажба на Урегулиран поземлен имот IV – Вилно строителство в кв. 5 по 
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кадастралния и регулационен план на летовище „Розовски вриз“, с площ от 1 

836.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Решение №358/29.10.2021г 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. 

Решение №359/29.10.2021г Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 

свободна нежилищна площ, представляваща 27.00 кв. м. от УПИ XII – 

Магазин в кв. 29 по регулационния план на село Исперихово за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион за закуски. 

Решение №360/29.10.2021г Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 

2025 год. 

Решение №361/29.10.2021г План за контрол на площадките за игра и поддържането им за осигуряване на 

съответствие с изискванията за безопасност. 

Решение №362/29.10.2021г Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

32888.125.534, м.“Перето“ по КККР на с.Исперихово, собственост на А. М. Г. 

и К. Г. Г., С. В. К. и А. Г. Г. -  н-ци на А. В.А. 

Решение №363/29.10.2021г Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 

61220.18.439, м. „Криви ленища“ по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово. 

Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (земеделска зона с 

необработваема земя – пасища, ливади, поляни и други необработваеми земи, 

включително селскостопански пътища), а предвиждането за промяната е да 

стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно 

застрояване с височина до 10 м.). 

Решение №364/29.10.2021г Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“ върху 

терен публична общинска собственост – представляващ 1 кв. м. тротоарна 

площ – част от улица с о.т. 40-41 по РП на гр. Брацигово /част от имот с 

идентификатор 06207.501.9593 по КККР на гр. Брацигово/. 

Решение №365/29.10.2021г Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 – 5.001 -  „ 

3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 “. 

Решение №366/29.10.2021г Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, 

перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване. 

Решение №367/29.10.2021г Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в 

извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. 

Пазарджик.  

Решение №368/29.10.2021г Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние и 

поддръжка на спортните съоръжения. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №30 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.11.2021 година 

 

Решение №369/26.11.2021г 
Изграждане на довеждащ водопровод от разклона за с. Козарско до началото 

на с. Исперихово, община Брацигово по трасе, което ще се предвиди по 

парцеларен план. 

Решение №370/26.11.2021г Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2021 г. на Община Брацигово. 

 

Решение №371/26.11.2021г Подадено заявление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за 

цялостно освобождаване от такси битови отпадъци за поземлени имоти с 

идентификатори: 06207.503.121 и 06207.503.159 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Брацигово. 

Решение №372/26.11.2021г Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със 

сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост – 
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част от улично пространство /тротоар/ и част от второстепенна улица по 

действащия регулационен план на с. Бяга. 

Решение №373/26.11.2021г Разрешение за поставяне на преместваемо рекламно съоръжение „Билборд“ 

върху терен частна общинска собственост – част от имот с идентификатор 

06207.3.579 по КККР на гр. Брацигово. 

Решение №374/26.11.2021г Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 

62973.580.10, м. „Над селото“ по КККР на с. Розово, собственост на „ОГТО 

Трейдинг“ ЕООД. 

Решение №375/26.11.2021г Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

32888.125.508, м.“Перето“ по КККР на с.Исперихово, собственост на М.П. М., 

С. П. И. като наследници на П.  В. И. и В. П. Г.  

Решение №376/26.11.2021г Програма за енергийна ефективност на Община Брацигово за периода 2021 г. 

– 2027 г. 

Решение №377/26.11.2021г Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност 

на Община Брацигово за 2020 г. 

Решение №378/26.11.2021г Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската пътна 

мрежа за зимен сезон 2021 – 2022 год. 

Решение №379/26.11.2021г Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 – 5.001 -  „ 

3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 “. 

Решение №380/26.11.2021г Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост за 

2021 година и перспективи за 2022 година. 

Решение №381/26.11.2021г Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, 

осъществявани от читалищата в Община Брацигово през 2022 г. 

Решение №382/26.11.2021г Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №355 на Общински 

съвет град Брацигово, прието с Протокол №29 от 29.10.2021 г. 

 

Към датата на изготвяне на отчета има върнат един акт на Общински съвет 

Брацигово от Районна прокуратура Пазарджик -  ТО гр. Пещера във връзка 

с Решение № 347/24.09.2021 год. по Протокол №28.      

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 003-

00-6/26.03.2021г. от Фондация „Върховенство на закона“ , представлявана 

от Председателя Ю. Н. против разпоредбата на чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Брацигово, приета с Решение № 436/23.02.2018 г., 

изм. и доп. с Решение № 461/27.04.2018 г. на Общински съвет- Брацигово, 

по повод на която е образувано административно дело № 378/2021г. и 

насрочено дело на 16.06.2021 г. в Административен съд Пазарджик. С 

Определение № 1207/15.07.2021г. Административен съд – Пазарджик  

прекрати производството по адм. дело №378 по описа за 2021г. и осъжда 

Фондация „Върховенство на закона“ да заплати на Община Брацигово 

разноските по делото. 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-9/05.05.2021г. от В. Ш. против Решение №252/26.02.2021 г. на 

Общински съвет град Брацигово с искане на обявяване на същото за 
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нищожно, по повод на която е образувано административно дело № 

530/2021г. и насрочено дело на 07.07.2021 г. в Административен съд 

Пазарджик.   

С Решение  № 657/06.08.2021г. Административен съд – Пазарджик  

отхвърля като неоснователна жалбата по адм. дело №530 по описа за 

2021г. и осъжда В. Ш. да заплати на Общински съвет разноските по 

делото.  

В деловодството на Общински съвет е получена Касационна Жалба с Вх. 

№ 005-00-16#3/27.09.2021 г. по повод по която е образувано дело във ВАС 

с №1644/2021 г. и е насрочено за 26.01.2022 г. 

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-14/05.07.2021 г. от В. Ш. срещу Предварителното изпълнение на  

Решение №313/25.06. 2021 г. на Общински съвет град Брацигово с искане 

за неговата отмяна, като незаконосъобразно, по повод на която е 

образувано административно дело № 770/2021г. в Административен съд – 

Пазарджик. 

С Определение  № 1304/06.08.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на В. Ш. и прекратява 

производството по административно дело № 770/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик. 

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-13/05.07.2021 г. от В. Ш. срещу Предварителното изпълнение на  

Решение №312/25.06. 2021 г. на Общински съвет град Брацигово с искане 

за неговата отмяна, като незаконосъобразно, по повод на която е 

образувано административно дело № 769/2021г. в Административен съд – 

Пазарджик. 

С Определение  № 1324/09.08.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на В. Ш. и прекратява 

производството по административно дело № 769/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик. 

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-20/06.08.2021 г. от П. Б.  срещу на  Решение №313/25.06. 2021 г. на 

Общински съвет град Брацигово с искане за обявяване на неговата отмяна, 

като незаконосъобразно, по повод на която е образувано административно 

дело № 935/2021г. в Административен съд – Пазарджик. 

С Определение  № 1508/13.09.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на П. Б.  и прекратява 

производството по административно дело № 935/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик. 
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 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-21/06.08.2021 г. от П. Б.  срещу на  Решение №312/25.06. 2021 г. на 

Общински съвет град Брацигово с искане за обявяване неговата отмяна, 

като незаконосъобразно, по повод на която е образувано административно 

дело № 934/2021г. в Административен съд – Пазарджик. 

С Определение  № 1628/29.09.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на П. Б. и прекратява 

производството по административно дело № 934/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик. 

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-22/06.08.2021 г. от П. Б.  срещу Предварителното изпълнение на  

Решение №313/25.06. 2021 г. на Общински съвет град Брацигово с искане 

за неговата отмяна,  като незаконосъобразно, по повод на която е 

образувано административно дело № 937/2021г. в Административен съд – 

Пазарджик. 

С Определение  № 1351/12.08.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на П. Б.  и прекратява 

производството по административно дело № 937/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик.  

 

 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 002-

00-23/06.08.2021 г. от П. Б.  срещу Предварителното изпълнение на  

Решение №312/25.06. 2021 г. на Общински съвет град Брацигово с искане 

за обявяване на неговата отмяна, като незаконосъобразно, по повод на 

която е образувано административно дело № 936/2021г. в 

Административен съд – Пазарджик. 

С Определение  № 1346/11.08.2021г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на П. Б.  и прекратява 

производството по административно дело № 936/2021г. на 

Административен съд – Пазарджик.  

 

През отчетния период общинските съветници активно упражняваха 

правото си да отправят питания към Кмета на общината. Отговорите на 

отправените питания се предоставят в писмен вид и веднага на самото 

заседание. 

Поради спазване на противоепидемичните мерки провежданите 

заседания бяха неприсъствени за граждани и обективно се отразиха на 

гражданското участие, поради което за периода няма поставени въпроси от 

граждани. 
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 В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата 

информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на 

общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на 

Община Брацигово.  

      С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския 

съвет през отчетния период. 

      Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да 

продължим нашата работа за развитието на община Брацигово. 

  

 

 

 

  

инж. Веселина Дамова, 

Председател на Общински съвет - Брацигово 


