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                     ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО ПРЕЗ 2023 г 

                                                                               Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №573/16.12.2022 г. 

Дата на провеждане 

на заседанията на 

Постоянните 

комисии: 

Дата на 

провеждане 

на 

заседание 

на 

Общински 

съвет: 

 

Информации, отчети и други предложения за разглеждане: 

 

Вносител: 

Срок за 

внасяне в 

канцелария

та на ОбС: 

Срок за 

изпращане 

на 

Постояннит

е комисии: 

18.01.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

27.01.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Януари 

1. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на 

Общински съвет за второто полугодие на 2022 год. и останали за 

изпълнение от първото полугодие. 

 

2. Приемане на  Културния календар за 2023 год. 

 

3. Отчет за изразходените средства  за отбелязване на 130 години 

от обявяване на Брацигово за град и 45 години от създаване на 

селищната система. 

 

4.Годишен отчет на  Програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2022 г. 

 

5.Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2023 г. 

 

6.Други предложения. 

 

 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово 

 

12.01.2023 г. 

/вкл./ 

 

13.01.2023 г. 

19.01.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

19.01.2023 г. от 14.30 
ч. заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 
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15.02.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

24.02.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Февруари 

1.Годишен отчет за работата на полицейския участък в 

Брацигово и взаимодействието му с общинска администрация.  

 

2. Приемане на доклад за дейността на МКБППМН за 2022 г. 

 

3.Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 

среда на община Брацигово за 2022 г. 

 

4. Приемане на Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол на „Инфрастрой“ЕООД за 2022 

год. и Въпросник за самооценка на вътрешния контрол за 2022 

год. 

 

5.Други предложения. 

 

Началник 

на 

полицейски

я участък 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово 

 

 

Управител 

на фирмата 

 

 

09.02.2023 г. 

/вкл./ 

 

10.02.2023 г. 

 

16.02.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

16.02.2023 г. от 14.30 
ч. заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

22.03.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

23.03.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

 

31.03.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Март 

1.Приемане бюджета и строителната програма на общината за 

2023 год. 

 

2.Приемане на годишен отчет за финансовото и икономическото 

състояние на „Инфрастрой” ЕООД – Брацигово и перспективи за 

развитието й. 

 

3. Приемане програма и план-сметка за тържествата по случай 

честването на 147 годишнина от Априлското въстание 1876 год. 

 

4.Информация за медицинското обслужване на населението в 

Община Брацигово. 

 

5.Отчет за работата на читалищата от общината за 2022 год.  

 

Кмет на 

Община 

Брацигово 

 

Управител на 

фирмата 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово 

 

16.03.2023 г. 

/вкл./ 

 

17.03.2023 г.  

23.03.2023 г.от 14.30 ч. 

заседание на ПК по 

Законност и обществен 
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ред. 6.Други предложения. 

19.04.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

28.04.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Април 

1.Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни 

условия за сезон 2022/2023 год.  

 

2. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска 

Програма за закрила на детето за 2022 г. и проект на Общинска 

Програма за закрила на детето за 2023 г. 

 

3.Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за 

енергийна ефективност на Община Брацигово за 2022 г. 

 

4. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско 

имущество и информация за изпълнение на договорните 

отношения по действащи договори за наем за първото 

тримесечие за 2023 г. 

 

5.Други предложения. 

 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

12.04.2023 г. 

/вкл./ 

 

 

13.04.2023 г.  

20.04.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

20.04.2023 г. от 14.30 
ч. заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

 

17.05.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

26.05.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Май 

1. Информация за готовността на летовищата в общината за 

летен сезон 2023 год. 

 

2. Състояние и перспективи за развитие на музейното дело в 

общината.  

 

3.Състояние на общинската инфраструктура, комуникации, ВиК 

мрежи, улици, пътища. 

 

4.Други предложения. 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

Директор 

на ГИМ 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

10.05.2023 г. 

/вкл./ 

 

11.05.2023 г.  

18.05.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

18.05.2023 г.от 14.30 ч. 
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заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

21.06.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

30.06.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Юни 

 

1.Отчет за изразходваните средства по видове разходи в 

изпълнение на приетата план –сметка за честването на 147 

годишнина от Априлското въстание 1876 год. 

 

2. Информация за стопанисване на горските територии, отдаване 

и контрол. 

 

3. Приемане на годишен отчет за извършената дейност на 

Кметовете на кметства от Община Брацигово. 

 

 

4.Други предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

Кметовете 

на 

кметства 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

15.06.2023 г. 

/вкл./ 

 

 

16.06.2023 г.  

 

22.06.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

22.06.2023 г.от 14.30 ч. 

заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

19.07.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

28.07.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Юли 

1.Отчет за работата на Общински съвет за първото полугодие на 

2023 год. 

 

2. Отчет на Кмета на общината за изпълнение актовете на 

Общински съвет за първо полугодие на 2023 год. и останали за 

изпълнение от второто полугодие на 2022 год. 

 

3.Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско 

 

Председател 

на 

Общински 

съвет 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

13.07.2023 г. 

/вкл./ 

 

14.07.2023 г. 

20.07.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 
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развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

имущество и информация за изпълнение на договорните 

отношения по действащи договори за наем за второто 

тримесечие на 2023 г. 

 

4. Готовност на общинските учебни заведения за новата учебна 

2023/2024 година  

 

5.Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на 

Община Брацигово за 2022 г. и отчетът за състоянието на 

общинския дълг през 2022 год. 

 

6. Одобряване на годишен доклад за изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Брацигово /ПИРО/ през 2022 г. 

 

7. Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, 

град Брацигово за периода от 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год. 

 

8.Други предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

на фирмата 

20.07.2023 г. от 14.30ч. 

заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

 

20.09.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

29.09.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Септември 

1. Информация за работата на общинска администрация по 

подадени жалби, сигнали и предложения на граждани. 

 

2. Приемане на годишен отчет за  проведените обществени 

поръчки. 

 

3.Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на 

Община Брацигово за първото полугодие на  2023 г. 

 

4.Други предложения. 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

14.09.2023 г. 

/вкл./ 

 

15.09.2023 г. 

21.09.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

21.09.2023 г. от 14.30ч. 

заседание на ПК по 
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Законност и обществен 

ред. 

 

18.10.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

27.10.2023 г. 

от 10.00 ч. 

Месец Октомври 

 

1.Отчет за спортната дейност в общината, състояние и 

поддръжка на спортните съоръжения. 

 

2. Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, 

перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване. 

 

3.Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от 

дейността на общинските публични предприятия за 2022 г. 

 

4.Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско 

имущество и информация за изпълнение на договорните  

отношения по действащи договори за наем за третото 

тримесечие на 2023 г. 

 

5.Други предложения. 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

 

Управител 

на фирмата 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

12.10.2023 г. 

/вкл./ 

 

13.10.2023 г. 

19.10.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

19.10.2023 г. от 14.30ч. 

заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред. 

 

15.11.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

24.11.2023 г. 

от 10.00 ч. 

 

Месец Ноември 

1.Информация за готовността по поддържане на общинската 

пътна мрежа за зимен сезон 2023/2024 год. 

 

2.Информация за работата по програмите за временна заетост за 

2023 година и  перспективи  за 2024 год. 

 

3.Приемане на годишна програма на културните събития, 

осъществявани от читалищата през 2024 г. 

 

 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

09.11.2023 г. 

/вкл./ 

 

10.11.2023 г. 

16.11.2023 г. от 9.00 ч. 

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

стр. 7 

 

 

 

инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА, 

Председател на Общински съвет град Брацигово 

 

 

Забележка: При възникнали важни обстоятелства определените дати за заседания ще бъдат актуализирани. 

16.11.2023 г. от 14.30ч. 

заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред 

 

4.Други предложения. 

 

20.12.2023 г. от 9.00 ч.  
заседание на ПК по 

Икономика, 

финанси,образование и 

култура. 

 

29.12.2023 г. 

от 10.00 ч. 

 

Месец Декември 

 

1.Приемане на План-сметка за 2024 г. за дейностите по събиране, 

извозване, обезвреждане в регионално депо на битови отпадъци 

и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване на Община Брацигово за 2024 г. 

                                                                                               

2. Приемане план за работа на Общински съвет – Брацигово за 

2024 год. 

 

3. Отчет за работата на Общински съвет за второто полугодие на 

2023 год. 

                 

4. Други предложения. 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

Председател 

на 

Общински 

съвет 

 

 

Кмет на 

Община 

Брацигово  

 

 

14.12.2023 г. 

/вкл./ 

 

15.12.2023 г. 

 

21.12.2023 г. от 9.00 ч.  

заседание на ПК по 

Териториално 

развитие, комуникации 

и околна среда. 

 

21.12.2023 г. от 14.30ч.  

заседание на ПК по 

Законност и обществен 

ред 


