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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№323 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 г. с  Протокол № 27 
 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите 

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

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, 

след като взе предвид отчета на инж. Веселина Дамова –Председател на Общински 

съвет, становищата на постоянните комисии към общинския съвет, и постъпилите 

становища, предложения и възражения, Общински съвет – гр. Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите комисии 

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

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик 

чрез Общински съвет –Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 
                                 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 9 

Гласували: „За“- 9, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 2 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО ЗА 

ПЕРИОДА 01.12.2020 – 30.06.2021 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  01.12.2020 г. – 30.06.2021 г. 

       

     Постоянните комисиите по Икономика, финанси, образование и  

култура,  Териториално развитие, комуникации и околна среда и Законност 

и обществен ред са провели 13 заседания за отчетния период. На тях са 

дадени следния брой становища: 

 ПК по Икономика, финанси, образование и култура – 105 

 ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда – 105 

 ПК по Законност и обществен ред – 105 

 

        Общият брой отсъствия на общински съветници от заседание на трите  

постоянни комисии към Общински съвет са 22 за посочения период, като 

всички са по уважителни причини. 

        

        Комисията по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой“ 

ЕООД гр. Брацигово е провела 8 заседания за отчетния период и е внесла 8 

предложения до Общински съвет –  Брацигово относно дейността на 

дружеството. 

         

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито  имущество към Общински съвет – Брацигово е провела 7 

заседания. 
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       Заседанията на Общински съвет – Брацигово за периода 01.12.2020– 

30.06.2021 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 9  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. 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.  

 Предвид високата заболеваемост последните месеци,  заседанието на 

Общински съвет – Брацигово през месец Март 2021 г. се проведе онлайн, 

чрез платформа  „ZOOM“.  

Всички заседания бяха отразени от медиите. От месец Февруари 

запис на заседания на Общински съвет – Брацигово се публикуват на 

интернет страницата на Община Брацигово.  

Заседанията на Съвета, както и заседанията на Постоянните и други 

комисии се провеждаха при стриктно спазване на мерките. Може да се 

обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на 

администрацията допринесоха за досегашното справяне с 

предизвикателствата на епидемиологичната обстановка и осигуриха 

нормалния ход на общинските дейности. 

 

За този отчетен период има постъпили 105 предложения за 

включване в дневния ред на заседание на Общински съвет – Брацигово, 

описани както следва: 

 от Кмета на Общината – 93 бр.; 

 от Председателя на Общински съвет – 4 бр.; 

 от Общински съветници – 8 бр.; 

 от които Извънредно предложение, относно: Отпускане на кредит от 

Фонд „Флаг” ЕАД в размер до 806 000.00  лева по проект 

№BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на депо за ТБО на 

Община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в 

местността „Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, Община 

Брацигово, област Пазарджик, по процедура чрез директно 
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предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмета на процедура по нарушение на правото на ЕС по 

дело С-145/14“  по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020г.“, не беше подкрепено за включване в 

дневния ред на заседание през месец Февруари 2021 год.    

 

 

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  4. 

 

       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. 

        
        За разглеждания период Общински съвет  Брацигово гласува 104 

решения. С положителен вот са 104, а с отрицателен  вот  няма. 

             Решенията на Общински съвет – Брацигово  се изпращат на Кмета 

на общината, на  Областния управител на област Пазарджик  и на Районна 

прокуратура Пазарджик – Териториално отделение Пещера в срок, 

съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА и се публикуват на интернет страницата на 

Община Брацигово. 

 

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

съвет Брацигово от Районна прокуратура Пазарджик – Териториално 

отделение Пещера,  във връзка с Решение № 217/23.12.2020 год. по 

Протокол №18.  На следващото заседание на Общински съвет – Брацигово 

беше отменена  точка 4 от Решение №217, взето на заседание на Общински 

съвет град Брацигово, проведено на 23.12.2020г. с Протокол №18. 

 

Има постъпил Сигнал  от Районна прокуратура Пазарджик – 

Териториално отделение Пещера да се регламентира ясно в чл. 85а, ал. 4 и 
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в чл. 85б, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, че заседанията на Общински съвет – Брацигово и на 

неговите комисии, които се провеждат при условията и по реда, посочени в 

чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се излъчват пряко. Във връзка с гореизложеното 

Общински съвет – Брацигово взе Решение №310/25.06.2021 г. по Протокол 

№26 с което измени и допълни Правилника си. 

 
      

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИСКИ СЪВЕТ – 

БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020 – 30.06.2021 г.  

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №18 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 23.12.2020 година. 

Решение №214/23.12.2020 г. Промяна на щатното разписание на длъжностите в "Инфрастрой" ЕООД, град 

Брацигово. 

Решение №215/23.12.2020 г. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление в Община Брацигово за периода 01.01.2020 год. - 

31.12.2020 год. 

Решение №216/23.12.2020 г. Отчет на Кмета на Община Брацигово за изпълнение на Програма за 

управление на Община Брацигово за първата година на мандат 2019-2023 год. 

Решение №217/23.12.2020 г. Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси за 2021 год. и определяне размера на таксата за 

битови отпадъци за 2021 г. на територията на Община Брацигово. 

Решение №218/23.12.2020 г. Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите комисии 

за периода от 01 юли 2020 год. до 30 ноември 2020 год. включително. 

Решение №219/23.12.2020 г. План за работа на Общински съвет - град Брацигово за 2021 год. 

Решение №220/23.12.2020 г. Приемане на годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално 

ползване, съгласие за предоставянето им. 

Решение №221/23.12.2020 г. Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат" 

върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м. 
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тротоарна площ част от о.т. 46-12 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово. 

Решение №222/23.12.2020 г. Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение "Кафе-автомат" 

върху терен публична общинска собственост - представляващ 1кв. м. 

тротоарна площ част от о.т. 128-122 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово. 

Решение №223/23.12.2020 г. Даване на съгласие за кандидатстване на община Брацигово като партньорска 

организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 " 3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемия от COVID -19“ и реализиране на дейности по цитираната програма и 

определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност 

по смисъла на Закона за публичните финанси. 

Решение №224/23.12.2020 г. Подадено заявление от Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“ за 

цялостно освобождаване от такса битови отпадъци за поземлени имоти с 

идентификатори 06207.503.121 и 06207.503.159 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Брацигово. 

Решение №225/23.12.2020 г. Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в 

извънбюджетна 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. 

Решение №226/23.12.2020 г. Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните 

деца в детските градини на територията на Община Брацигово от настоящата 

2020/2021 учебна година. 

Решение №227/23.12.2020 г. Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2021 

година. 

Решение №228/23.12.2020 г. 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. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №19 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 08.01.2021 година 

Решение №229/08.01.2021 г. Намаляване на цени за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой“ ЕООД град 
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Брацигово за 2021г.,  утвърдени с Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на КЕВР  

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №20 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.01.2021 година 

Решение №230/29.01.2021 г. Даване на съгласие за бракуване на Булдозер ДТ 75, собственост на  

 „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово.  

Решение №231/29.01.2021 г. Отчет на Кмета на Община Брацигово за изпълнение на актовете на Общински 

съвет за второто полугодие и останали за изпълнение от първото полугодие 

на 2020 год. 

Решение №232/29.01.2021 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Брацигово за 2021 година. 

Решение №233/29.01.2021 г. Определяне на недвижими имоти, публична общинска собственост и 

недвижими имоти, частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане за 2021 година. 

Решение №234/29.01.2021 г. Изменение на Решение 40 от 31.01.2020 г. на ОбС гр. Брацигово. 

Решение №235/29.01.2021 г. Отмяна на точка 4 от Решение №217 взето на заседание на Общински съвет 

град Брацигово, проведено на 23.12.2020г. с Протокол №18. 

Решение №236/29.01.2021 г. 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 . 

Решение №237/29.01.2021 г. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –

делегирана дейност. 

Решение №238/29.01.2021 г. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Брацигово с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

Решение №239/29.01.2021 г. Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община 

Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0160-С02 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. 
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Решение №240/29.01.2021 г. Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  кв. 6,   УПИ I-За 

индивидуален вилен комплекс, част от кв.7, УПИ I-Индивидуално комплексно 

вилно строителство и улица с о.т.148-150 по плана на л-ще „Васил 

Петлешков“, общ.Брацигово . 

Решение №241/29.01.2021 г. Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв. 26,  УПИ ХIV-

Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с 

идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр.Брацигово/ 

Решение №242/29.01.2021 г. Разглеждане на информация за културните събития и прояви в Община 

Брацигово,  включени в календара за 2021 година. 

Решение №243/29.01.2021 г. Приемане на Общински план за младежта в Община Брацигово за 2021 г. 

Решение №244/29.01.2021 г. Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в 

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

Пазарджик. 

Решение №245/29.01.2021 г. Приемане на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват 

превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от 

Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово и Механизъм за 

управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни 

пътнически превози от Областна транспортна схема от квотата на Община 

Брацигово. 

 

 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №21 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 година 

Решение №246/26.02.2021 г. Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол на „Инфрастрой“ЕООД за 2020 год. и Въпросник за самооценка на 

вътрешния контрол за 2020 год. 

Решение №247/26.02.2021 г. Приемане Бюджета за 2021 година на Община Брацигово. 

 

Решение №248/26.02.2021 г. Приемане на отчет за работата на общинска администрация Брацигово през 

2020 година. 
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Решение №249/26.02.2021 г. 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 81.00 кв.м с предназначение – здравно 

заведение, построена в УПИ ІІ-Здравна служба и аптека” в кв.29 по 

регулационния план на село Исперихово. 

Решение №250/26.02.2021 г. Освобождаване изцяло от заплащане на наемна цена 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. 

Решение №251/26.02.2021 г. Приемане на Политика за участието на Община Брацигово в общинските 

публични предприятия. 

Решение №252/26.02.2021 г. Вземане на решение за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1, включващ отдел 165, 

подотдел „е” и обект № 2, включващ отдел 167, подотдел „ж” от общинска 

горска територия - м. „Санджак”, землище село Равногор, Община Брацигово. 

Решение №253/26.02.2021 г. Изменение на Решение №220, взето на заседание на Общински съвет град 

Брацигово, проведено на 23.12.2020г. с Протокол №18 и допълнение на 

Приложение №2 към т.3.1 от същото решение.  

Решение №254/26.02.2021 г. Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в 

община Брацигово – 2020г. 

Решение №255/26.02.2021 г.  Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в 

общината  и перспективите за подобряването им. 

Решение №256/26.02.2021 г. Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв. 25,   УПИ VI-

222, и улица с о.т.79-80 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово  

Решение №257/26.02.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

61220.18.732, м.”Широкото ливаде” по кадастрална карта на с.Равногор, 

общ.Брацигово, собственост на „ЮКИ 108“ ЕООД 

Решение №258/26.02.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

29522.3.339, м.”Ливаде” по кадастрална карта на с.Жребичко, общ. 

Брацигово, собственост на Илия Йорданова Бакърджиев. 

Решение №259/26.02.2021 г. Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  кв. 15,   УПИ I-196 и 

улица с о.т. 34-35 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово   
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Решение №260/26.02.2021 г.   Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

06207.5.27, м.”Нерзето” по кадастрална карта на гр.Брацигово, собственост на 

Георги Димитров Златанов. 

 

Решение №261/26.02.2021 г. Съгласуване  на искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  кв. 4,   УПИ I- За 

хотел и ресторант по плана на л-ще „Васил Петлешков“, общ.Брацигово и 

даване на съгласие за сключване на предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

Решение №262/26.02.2021 г. Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН в Община Брацигово за  2020 

г. 

Решение №263/26.02.2021 г. Вземане на решение за удостояване със звание  „Почетен гражданин на град 

Брацигово“ на Елена Трайчева Георгиева. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №22 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 09.03.2021 година 

Решение №264/09.03.2021 г. Отпускане на кредит от Фонд „Флаг” ЕАД в размер до 806 000.00  лева по 

проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на депо за ТБО на 

Община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в местността 

„Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, Община Брацигово, област 

Пазарджик, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-145/14“  по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“ 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №23 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.03.2021 година 

Решение №265/26.03.2021 г. Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой” ЕООД, град 

Брацигово за 2020 год. 

Решение №266/26.03.2021 г. Приемане на бюджетната прогноза  на Община Брацигово за периода 2022-

2024  год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.  

Решение №267/26.03.2021 г. Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 

145-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт. 
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Решение №268/26.03.2021 г. Предложение за сътрудничество при изпълнение на проект по подмярка 7.3 

„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 

подобряване и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и 

мерки за достъп до решения  чрез широколентова инфраструктура и 

електронно правителство“ 

Решение №269/26.03.2021 г. Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в 

извънбюджетна сметка по проект № BG05M9OP001-2.018-0030 - C01 „Пилотен 

модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими 

групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Решение №270/26.03.2021 г. Отпускане на 10 /десет/ кубически метра иглолистна дървесина от общинска 

горска територия /безвъзмездно/ на Нейчо Димитров Коланев – Кмет на село 

Равногор, община Брацигово за реставриране на пейки и навеси, изградени 

по природни забележителности – „Бекови скали”, „Червената скала” и 

местност „Свети Илия”, землище село Равногор. 

Решение №271/26.03.2021 г. Отпускане на безвъзмездна помощ от 10 /десет/ кубически метра иглолистна 

дървесина от общинска горска територия на Църковно настоятелство при 

храм „Свети великомъченик Димитър” село Исперихово за ремонт на покрив 

и подмяна на гредоред на къща, прилежаща към храм „Свети великомъченик 

Димитър”. 

Решение №272/26.03.2021 г. 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 №273/26.03.2021 г. Състояние на медицинското обслужване на населението  в  Община  

Брацигово за 2020 г. 

Решение №274/26.03.2021 г. Отчет  по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община 

Брацигово за 2020г. от Регионалната програма  за управление на отпадъците 

на регион Пазарджик. 

Решение №275/26.03.2021 г. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  

Общинския план за развитие през 2020 година в Община Брацигово 

Решение №276/26.03.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

61220.19.721, м.”Криви ленища” по кадастрална карта на с.Равногор, 
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общ.Брацигово, собственост на „Смарт Корект“ ЕООД 

Решение №277/26.03.2021 г. Удължаване на срока за представяне на проект за Общ устройствен план 

Решение №278/26.03.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПР на имот с идентификатор  

61220.6.377, м. ”Кендевото” по кадастрална карта на с. Равногор, 

общ.Брацигово, собственост на Иван Бонев Минчев. 

Решение №279/26.03.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

61220.6.322, м.”Кендевото” по кадастрална карта на с.Равногор 

Решение №280/26.03.2021 г. Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв.3,  УПИ ХХI-

1472 /имот с идентификатор 06207.503.14 по КККР на гр.Брацигово/ и улица с 

о.т.458-1 по РП на гр.Брацигово 

Решение №281/26.03.2021 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Брацигово в частта по чл. 22 от Наредбата. 

Решение №282/26.03.2021 г. Допълнение на Решение № 228, взето на заседание на Общински съвет град 

Брацигово, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №24 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 23.04.2021 година 

Решение №283/23.04.2021 г. Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска 

програма за закрила на детето за 2020 год. и приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2021 год. 

Решение №284/23.04.2021 г. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Брацигово /ПИРО/ 

2021-2027 г. 

Решение №285/23.04.2021 г. Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  

32888.134.7, м.“Перето“ по КККР на с.Исперихово, собственост на Юсуф 

Тасимов Исов и Тинка Димитрова Исова . 

Решение №286/23.04.2021 г. Приемане на отчета за поддържане на пътна мрежа в Община Брацигово при 

зимни условия за сезон 2020-2021 година. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №25 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.05.2021 година 
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Решение №287/28.05.2021 г. Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на 

музейното дело в Община Брацигово. 

Решение №288/28.05.2021 г. Намаляване на цени за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой“ ЕООД град 

Брацигово за 2021г.,  утвърдени с Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на КЕВР. 

Решение №289/28.05.2021 г. Отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение 

с площ 19.80 кв.м. и идеални части от общите части, представляващи ½ 

ид.части от общ коридор, целият с площ 16.00 кв.м. и ½ ид.част от санитарен 

възел с площ 2.00 кв.м., находящи се на първи етаж, източната част от 

двуетажна полумасивна сграда със застроена площ 204.00 кв.м., построена в 

Урегулиран поземлен имот І-Здравен дом, в кв.21 по регулационния план на 

село Бяга. 

Решение №290/28.05.2021 г. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване 

под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2021 – 2022 г. 

Решение №291/28.05.2021 г. Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.503.1420 по КККР на град 

Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Решение №292/28.05.2021 г. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 29522.1.76 по КККР на 

с.Жребичко, общ.Брацигово, местност „ДЪЛВЕ/ГЮНЕТО“,  чрез провеждане на 

публичен търг с явно надаване. 

Решение №293/28.05.2021 г. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 29522.1.152 по КККР 

на с.Жребичко, общ.Брацигово, местност „Чиликовица“,  чрез провеждане на 

публичен търг с явно надаване. 

Решение №294/28.05.2021 г. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор  

06207.502.11 по КККР на град Брацигово, чрез изкупуване на общинската част, 

представляващ 17/429ид.части.     

Решение №295/28.05.2021 г. Промяна на общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2021 год. 

Решение №296/28.05.2021 г. Използване на част от средства, натрупани като отчисления по реда на чл.64 

от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за заплащане на услуга по 

предварително третиране на смесени битови отпадъци.   

Решение №297/28.05.2021 г. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при   Община 

Брацигово.  

Решение №298/28.05.2021 г. Даване на съгласие от Общински съвет гр. Брацигово, участъци от 

Републиканска пътна мрежа, намиращи се на територията на община 

Брацигово да бъдат поддържани за сметка на общинския бюджет. 
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Решение №299/28.05.2021 г. Решение за членство на Община Брацигово, която е създала доброволно 

формирование „Актив 112“, в Сдружение „Национална асоциация на 

доброволците в Република България“. 

Решение №300/28.05.2021 г. Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в 

извънбюджетна сметка по проект № BG05M9OP001-2.018-0030 - C01 „Пилотен 

модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими 

групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Решение №301/28.05.2021 г. Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в 

населените места и летовища в общината. 

Решение №302/28.05.2021 г. Приемане на информация за използване на земеделската земя, структури и 

работна сила в земеделието. Подкрепа доходите на земеделските стопани. 

Решение №303/28.05.2021 г. Приемане на информация за готовността на  летовищата в общината за летен 

сезон 2021 година. 

Решение №304/28.05.2021 г. Информация за състоянието на общинската инфраструктура,  

 комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.  

Решение №305/28.05.2021 г. Поставяне на „Декоративни елементи“  върху имот с идентификатор 

06207.502.9622 по КК на гр.Брацигово -  публична общинска собственост. 

Решение №306/28.05.2021 г. Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в 

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

Пазарджик. 

 
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №26 

от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 година 

Решение №307/25.06.2021 г. 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. 

Решение №308/25.06.2021 г. Изменение и допълнение на Учредителния акт на „Инфрастрой” ЕООД,  град 
Брацигово. 
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Решение №309/25.06.2021 г. Годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства от Община 
Брацигово. 

Решение №310/25.06.2021 г. 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. 

Решение №311/25.06.2021 г. Отчет за направените разходи по случай честванията на 145-та годишнина от 
Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт. 

Решение №312/25.06.2021 г. 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 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 №313/25.06.2021 г. 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”. 

Решение №314/25.06.2021 г. 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 
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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/. 

Решение №315/25.06.2021 г. 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. 

Решение №316/25.06.2021 г. 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. 

Решение №317/25.06.2021 г. Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол. 

Решенията по Протокол №26 от заседание Общински съвет – Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 г. ще влязат в законна сила на 26.07.2021 г. 

 

 

 

 

     Кореспонденция ОбС- гр.Брацигово в периода 01.12.2020 г – 

30.06.2020г. 
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Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, общинските съветници 

имат право да отправят питания до Кмета на Общината. 

       Общинските съветници са се възползвали от правото си да зададат и 

актуални въпроси, представляващи обществен интерес към кмета на 

общината, на които той е отговорил в определения срок. 

      За отчетния период те са отправили  13 броя  питания, за които са 

получили писмен  отговор. 

         

        

Входяща поща Изходяща поща 

Правораздавателни 

органи 

30 бр. Правораздавателни 

органи 

14 бр. 

Областен 

управител 

4 бр. Областен 

управител 

10  бр. 

Сдружения и 

асоциации 

25 бр. Сдружения и 

асоциации 

2 бр. 

Граждани 12 бр. Граждани 12 бр. 

Дружества и фирми 7 бр.  Дружества и фирми 2 бр. 

Президентство 0 Президентство 0 бр. 

Министерства 1 бр. Министерства 1 бр. 

Общинска 

администрация 

55  бр. Общинска 

администрация 

50 бр. 

Друга 

Кореспонденция  

10 бр. Друга 

Кореспонденция  

17 бр. 
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 В деловодството на Общински съвет – Брацигово в периода 01.12.2020  – 

30.06.2021 г. са постъпили : 3 броя заявление, 1 брой подписка,  2 брой 

молба, 4 брой  искане , 2 броя  запитване, 4 броя жалби ,  на които е 

отговорено в срок . 

 

Постъпили жалби, чрез Общински съвет – Брацигово: 

 Жалба от фондация „Върховенство на закона“, чрез Общински съвет 

– Брацигово, подадена до Административен съд – Пазарджик срещу 

чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Брацигово, по 

която е образувано съдебно производство по Адм. дело № 

378/2021г.; 

 Жалба от Вълчо Шопов, чрез Общински съвет – Брацигово, подадена 

до Административен съд – Пазарджик срещу Решение № 252 по 

протокол № 21 от 26.02.2021 г. на Общински съвет – Брацигово, по 

която е образувано съдебно производство по Адм. дело № 530/2021г. 

 

 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 също така 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 
 


