
 

ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021Г.  

И ОСТАНАЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021ГОДИНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№/ДАТА 

 

                                             

ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО 

 

СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №26 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 година 

Решение 

№307/25.06.2021г 

Даване на съгласие за пренасочване на средства в Бизнес плана на 

„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. Брацигово и за ремонт на сграда на ул. 

„Васил Петлешков“ № 33, гр. Брацигово, която е публична 

общинска собственост. 

Ремонтът е извършен. 

Решение 

№308/25.06.2021г 

Изменение и допълнение на Учредителния акт на „Инфрастрой” 

ЕООД,  град Брацигово. 

Актът е изменен  и допълнен. 

Решение 

№309/25.06.2021г 

Годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства 

от Община Брацигово. 

Отчетите са приети. 

Решение 

№310/25.06.2021г 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Правилникът е изменен и допълнен. 

Решение 

№311/25.06.2021г 

Отчет за направените разходи по случай честванията на 145-та 

годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически 

пункт. 

Отчетът е приет. 

Решение 

№312/25.06.2021г 

Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на 

данък върху добавената стойност към авансово плащане по договор 

№ BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор 

на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

 

 

Издадена е запис на заповед. 

Получено е авансово плащане от 

ДФЗ. 



създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7„Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”, №BG06RDNP001-7.001- 

УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“, за Проект „Строителство на улици от 

улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област 

Пазарджик“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”. 

Решение 

№313/25.06.2021г 
Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 

авансово плащане по административен договор № 

BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, № 

BG06RDNP001-7.001- УЛИЦИ „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за 

Проект „Строителство на улици от улична мрежа в град 

Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, сключен 

между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”. 

 

 

 

 

 

 

 

Издадена е запис на заповед. 

Получено е авансово плащане от 

ДФЗ. 

 

 

Решение 

№314/25.06.2021г 
Освобождаване изцяло от заплащане на наемна цена на 

наемателя „МИЦИ-68" ЕООД,  ЕИК/ПИК 206212268, със 

седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община 

Брацигово, град Брацигово, ул. „Кирил Гюлеметов“ №12 с 

управител Димитър Иванов Попов по Договор за наем №Д-

103/12.10.2020 г. на самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 06207.501.60.1.3  по КККР на град Брацигово за 

периода от 22 март 2021 г. до 31 март 2021 г. /включително/. 

Сключено е Допълнително 

споразумение №Д103#2/26.07.2021 г. 

между ОБЩИНА БРАЦИГОВО и 

„МИЦИ-68" ЕООД за 

освобождаване от заплащане на 

наемна цена за периода от 

22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. /вкл./ 



Решение 

№315/25.06.2021г 
Разрешение за изработване на ПУП-ПП на трасета на подземен 

водопровод и канал, обслужващи имот с идентификатор 

06207.3.637, м. „Дрането“ по КККР на гр.Брацигово, 

общ.Брацигово, съставляващ УПИ I-200, За жилищно 

строителство, търговия и услуги. 

 

Решението е влязло в сила. 

Решение 

№316/25.06.2021г 

Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж” 2014 – 2020 (ОП НОИР), обезпечаваща 

авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.018-0030-

2014BG05M2OP001 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проект „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 изпълнено. 

Решение 

№317/25.06.2021г 

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и 

контрол. 

Информацията е приета. 

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. 

 Докладът е приет. 

Решение 

№319/30.07.2021г 

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022 – 2026 г.   
Бизнес планът е съгласуван. 

Решение 

№320/30.07.2021г 

Закупуване на дълготрайни материални активи- Клапан за 

регулиране на налягането и 8 броя водомери за водоемите за селата. 

Закупен е клапан за регулиране на 

налягането. 

За водомерите все още се извършват 

проучвателни дейности. 

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, 

 

 

Процедурата е в ход. 

Взето е решение за издаване на 

разрешително. 



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. 

Отчетът е приет. 

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. 

Отчетът е приет. 

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. 

 

Списъкът е актуализиран. 

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. 

 

Наредбата се изпълнява. 

Решение 

№326/30.07.2021г 

Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година.                                        

ПУРИОС е актуализирана. 

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. 

 

С писмо вх.№30-2091-2#1 от 

07.10.2021г. УС на сдружение 

„Футболен клуб Хебър – 1918“ 

уведомява, че оттегля искането си, 

заради определената от ОбС наемна 

месечна цена в размер на 1500 лв. без 

ДДС. 

Решение 

№328/30.07.2021г 

Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с 

общинско имущество и информация за изпълнение по действащи 

договори за наем до 30.06.2021 год.    

Отчетът е приет. 

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 

Решението е влязло в сила. 

Решение 

№330/30.07.2021г 

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при 

прилагането на общ устройствен план на община Брацигово за 

2020г. 

Докладът е приет. 

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, 

 

Решението е влязло в сила. 



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 “ 

 

Средствата са възстановени в 

бюджетната сметка на Общината. 

Решение 

№333/30.07.2021г 

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски 

градини и училища на Република  България, определени от 

Министерски съвет. 

Изпратено писмо до МОН №04-02-

607.09.2021 г. 

училището включено в списъка с  

РЕШЕНИЕ № 833 от 1 декември 

2021 г. за приемане на списък  

на средищните детски градини и 

училища  

в Република България 

Обн. ДВ. бр.102 от 7 декември 2021 

г. 

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. 

Г-жа Надежда Казакова е определена 

за представител. 

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“. 

Възложено с Договор №Д-

140/07.12.2021 г. на Сдружение с 

обществено полезна дейност с 

наименование "ЛОВНО- 

РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - 

ПЕЩЕРА" 

Решение 

№336/24.09.2021г 

Отдаване под наем на специален автомобил – сметосъбирач със 

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

и регистрационен номер – РА0985ВХ, цвят-Бял/Оранжев. 

Определена месечна наемна цена в 

размер на 2500 лв. без ДДС. 

Решение Отдаване под наем на специален автомобил – сметосъбирач със Определена месечна наемна цена в 



№337/24.09.2021г следните характеристики – марка СКАНИЯ, модел П94ГБ 4Х2 НА 

230XLEP4X20004437760 и регистрационен номер – РА7445ВР, цвят-

ЖЪЛТ. 

размер на 2000 лв. без ДДС. 

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-аперитив, 

чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Със Заповед №РД-742/03.11.2021 г. е 

утвърдена тръжна документация. 

На обявените дати за провеждане на 

търга: 29.11.2021 г. и повторен на 

09.12.2021 г., няма подадени 

документи за участие.  

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. 

Отчетите са приети. 

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. 

Информацията е приета. 

Решение 

№341/24.09.2021г 

Разглеждане и приемане на Информация за работата на Общинска 

администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на 

граждани. 

Информацията е приета. 

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.). 

 

 

Решението е влязло в сила. 

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. 

 

Решението е влязло в сила. 

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 

Одобрен е Меморандум за 

сътрудничество. 



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. 

Влязло в сила. 

Решение 

№346/24.09.2021г 

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в 

Община Брацигово. 

Отчетът е приет. 

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. 

Влязло в сила. Предприети са 

действия по отстраняване на 

констатирани пропуски съгласно 

прокурорско постановление. 

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. 

 

Средствата са усвоени и към 

31.12.2021г. са възстановени в 

бюджетната сметка на общината. 

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 “. 

 

Средствата са възстановени в 

бюджетната сметка на Общината. 

Решение 

№350/24.09.2021г 

Вземане на решение за създаване на общинска комисия по 

безопасност на движението. 

Със заповед на Кмета е определен 

състава на комисията. 

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. 

 

 

Влязло в сила – изпълнява се. 

Решение 

№352/24.09.2021г 

Информация за състоянието на материалната база и храненето в 

детските градини на територията на Община Брацигово. 

Влязло в сила. 

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 

Подписан е Меморандум за 

сътрудничество, в сила от 

20.01.2022г., подписан от община 

Брацигово, Камара на архитектите и 

Камарата на строителите. 



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.  

Със Заповед №РД-2/04.01.2022 г. е 

утвърдена тръжна документация. 

Търгът се проведе на 27.01.2022 г. 

Със Заповед №РД-66/01.02.2022 г. на 

Кмета на община Брацигово е 

определена фирма „АГРО-ИНВЕСТ 

999“ ЕООД за спечелила търга с 

достигната продажна цена в размер 

на 26 841.50 лв. без ДДС. Заповедта е 

връчена по реда на АПК. След 

изтичане на обжалваемия срок и 

заплащане на продажната цена ще 

бъде сключен договор за продажба. 

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. 

Със Заповед №РД-4/04.01.2022 г. е 

утвърдена тръжна документация. 

Търгът се проведе на 27.01.2022 г. 

Със Заповед №РД-65/01.02.2022 г. на 

Кмета на община Брацигово е 

определен Г. К. за спечелила търга с 

достигната продажна цена в размер 

на 38975.75 лв. без ДДС. Заповедта е 

връчена по реда на АПК. След 

изтичане на обжалваемия срок и 

заплащане на продажната цена ще 

бъде сключен договор за продажба. 

Решение 

№356/29.10.2021г 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.400 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко с 

Със Заповед №РД-3/04.01.2022 г. е 

утвърдена тръжна документация. 



площ от 608.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване. 

Търгът се проведе на 03.02.2022 г. 

Със Заповед №РД-86/10.02.2022 г. на 

Кмета на община Брацигово е 

определена фирма „АГРО-ИНВЕСТ 

999“ ЕООД за спечелила търга с 

достигната продажна цена в размер 

на 6716.15 лв. без ДДС. Заповедта е 

връчена по реда на АПК. След 

изтичане на обжалваемия срок и 

заплащане на продажната цена ще 

бъде сключен договор за продажба. 

Решение 

№357/29.10.2021г 

Продажба на Урегулиран поземлен имот IV – Вилно строителство в 

кв. 5 по кадастралния и регулационен план на летовище „Розовски 

вриз“, с площ от 1 836.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване. 

Със Заповед №РД-5/04.01.2022 г. е 

утвърдена тръжна документация. 

Търгът се проведе на 27.01.2022 г. 

Със Заповед №РД-64/01.02.2022 г. на 

Кмета на община Брацигово е 

определена фирма „АНГЕЛ 

СТОИЛОВ-96“ АД за спечелила 

търга с достигната продажна цена в 

размер на 27936.00 лв. без ДДС. 

Заповедта е връчена по реда на АПК. 

След изтичане на обжалваемия срок 

и заплащане на продажната цена ще 

бъде сключен договор за продажба. 

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. 

Издадена е Заповед №РД-

813/02.12.2021 г., същата е връчена 

по реда на АПК. 

След изтичане на обжалваемия срок, 

сумата е внесена и е сключен 

Договор №Д-15/13.01.2022 год. В. Р. 

Имотът е отписан от счетоводните 

регистри и актовите книги със 

Заповед №РД-38/17.01.2022 г. 

Решение 

№359/29.10.2021г 

Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на свободна нежилищна площ, представляваща 27.00 кв. 

Със Заповед № РД-815/03.12.2021 г. е 

утвърдена тръжна документация. Със 



м. от УПИ XII – Магазин в кв. 29 по регулационния план на село 

Исперихово за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 

за закуски. 

Заповед №РД-64/01.02.2022 г. на 

Кмета на община Брацигово е 

определен Х. Ч. за спечелила търга с 

наемна цена в размер на  27.00 лв. без 

ДДС. Същата е връчена по реда на 

АПК. След изтичане на обжалваемия 

срок е внесена първата наемна цена и 

се Сключи договор за наем. 

Решение 

№360/29.10.2021г 

Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия 

2021 – 2025 год. 

Програмата е приета. 

Решение 

№361/29.10.2021г 

План за контрол на площадките за игра и поддържането им за 

осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. 

Планът е одобрен. 

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 

Анелия Михайлова Георгиева и Костадин Георгиев Георгиев, 

Стойна Василева Кирова и Атанас Георгиев Георгиев -  н-ци на 

Ангел Василев Ангелов. 

 

Решението е влязло в сила. 

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.). 

 

 

 

Решението е влязло в сила. 

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/. 

 

 

Съгласувана е схемата за поставяне. 

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 

 

Влязло в сила – изпълнено и парите 

са възстановени в бюджетната сметка 



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. 

Влязло в сила. 

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.  

Г-жа Надежда Казакова е определена 

за представител. 

Решение 

№368/29.10.2021г 

Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, 

състояние и поддръжка на спортните съоръжения. 

Влязло в сила. 

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. 

 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№370/26.11.2021г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт за 2021 г. на Община Брацигово. 

 

Промяната е одобрена и приета. 

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. 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ е 

освободена от такси битови 

отпадъци. 

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 – част от улично пространство /тротоар/ и 

част от второстепенна улица по действащия регулационен план на с. 

Бяга. 

Цената на право на прокарване е 

съобщена на лицето. След заплащане 

на определената цена, ще бъде 

издадена Заповед на основание 

чл.193, ал.4 от ЗУТ. 

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. 

 

Съгласувана е схемата за поставяне. 

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. 

 

Решението е влязло в сила. 

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 

 

Решението е влязло в сила. 



Мими Петрова Миразчиева, Славка Петрова Иванова като 

наследници на Петър  Василев Иванов и Василка Петрова Гюч.  

Решение 

№376/26.11.2021г 

Програма за енергийна ефективност на Община Брацигово за 

периода 2021 г. – 2027 г. 

Програмата е приета. 

Решение 

№377/26.11.2021г 

Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна 

ефективност на Община Брацигово за 2020 г. 

Отчетът е приет. 

Решение 

№378/26.11.2021г 

Приемане на информация за готовността по поддържане на 

общинската пътна мрежа за зимен сезон 2021 – 2022 год. 

Информацията е приета. 

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 “. 

Влязло в сила – изпълнено и парите 

са възстановени в бюджетната 

сметка. 

Решение 

№380/26.11.2021г 

Приемане на информация за работата по програмите за временна 

заетост за 2021 година и перспективи за 2022 година. 

Информацията е приета. 

Решение 

№381/26.11.2021г 

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните 

събития, осъществявани от читалищата в Община Брацигово през 

2022 г. 

Програмата е приета. 

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. 

Решението е поправено. 

Решение 

№383/17.12.2021г 

Вземане на решение за възлагане на извършване на външен 

финансов одит на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово за периода 

от встъпване в длъжност на настоящия управител на дружеството до 

31.12.2021 година. 

 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№384/17.12.2021г 

Отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на Програмата 

за управление на Община Брацигово за втората година на мандат 

2019-2023 год. 

Отчетът е приет. 

Решение 

№385/17.12.2021г 

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси и за 

любителски риболов във водоемите „Гачево блато“ и  „Бурово 

блато“  публична общинска собственост, находящи се в землището 

на гр. Брацигово 

Възложено с Договор №Д-

16/19.01.2022 г. на Сдружение с 

обществено полезна дейност с 

наименование „Риболовен клуб 

БРАЦИГОВО -2014“ 

Решение Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.501.88 по Със Заповед №РД-60/01.02.2022 г. е 



№386/17.12.2021г кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, с 

площ от 369.00 кв.м., чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване.                          

утвърдена тръжна документация. 

Търгът ще се проведе на 28.02.2022 г. 

Решение 

№387/17.12.2021г 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 37705.61.42 по КККР 

на с. Козарско, местност „Батала“, чрез провеждане на публичен 

търг с явно наддаване. 

Със Заповед №РД-59/01.02.2022 г. е 

утвърдена тръжна документация. 

Търгът ще се проведе на 28.02.2022 г. 

Решение 

№388/17.12.2021г 

Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с 

общинско имущество и информация за изпълнение по действащи 

договори за наем до 30.11.2021 год.    

 

Отчетът е приет. 

Решение 

№389/17.12.2021г 

План на работата на Общински съвет за 2022 год. Плана е приет. 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№390/17.12.2021г 

Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите 

комисии за периода от 01 юли 2021 год. до 30 ноември 2021 год. 

включително. 

 

Отчетът е приет. 

Решение 

№391/17.12.2021г 

Даване съгласие за  издаване  на ново  разрешително за водовземане 

от Минерална вода от находище „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“. 

 

Издадено е Разрешително за 

водовземане от минерална вода  

№ 001-00-4/31.01.2022г., за срок от 

10 години. 

Решение 

№392/17.12.2021г 

Приемане на годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и 

индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

Приети са Годишен план за паша и 

Правила за ползване на мери, пасища 

и ливади на територията на община 

Брацигово. Определени са пасища, 

мери, ливади от ОПФ. 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№393/17.12.2021г 

Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от улица с 

о.т.337-339 по РП на гр.Брацигово,  имот с идентификатор 

06207.502.1853 по КККР на гр.Брацигово,  съгласно приложената 

скица-предложение. 

Прието. 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№394/17.12.2021г 

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с 

идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица“ по КККР на 

гр.Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е 

Тзсп(зелени площи със специфичен режим – представителни 

 

 

 

Одобрено изменение на ОУП. 



градини с георграфски култури, розариуми, лозя, овощни и билкови 

градини, ботанически градини и др), а с изменението става Жм 

(устройствена зона – жилищно застрояване с височина до 10м). 

Решение 

№395/17.12.2021г 

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона 

за местните данъци и такси за 2022 год. и определяне размера на 

таксата за битови отпадъци за 2022 г. на територията на Община 

Брацигово. 

Одобрена План-сметка за 2022 г. за 

дейностите по събиране, 

извозване, обезвреждане в 

регионално депо на битовите 

отпадъци и за поддържане 

чистотата на териториите за 

обществено ползване на Община 

Брацигово. 

В процес на изпълнение. 

Решение 

№230/29.01.2021г. 

Даване на съгласие за бракуване на Булдозер ДТ 75, собственост на 

„Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово. 

С писмо изх.№296/09.02.2022г. 

Управителят уведомява, че 

булдозерът е предаден на вторични 

суровини, за сумата от 3978,80лв. 

 

 

 

 

 

Изготвил:………………………. 

Йордан Павлов, 

Секретар на община Брацигово 


