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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО ЗА 

ПЕРИОДА 01.07.2022 г.– 30.11.2022 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  01.07.2022 г. – 30.11.2022 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 17 заседания за отчетния период. На тях са 

дадени следния брой становища: 

 ПК по Икономика, финанси, образование и култура – 83  

 ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда – 84 

 ПК по Законност и обществен ред – 84 

 

        Общият брой отсъствия на общински съветници от заседание на трите  

постоянни комисии към Общински съвет са 20 за посочения период. 

 

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито  имущество към Общински съвет – Брацигово е провела 4 

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

ЕООД гр. Брацигово е провела 2 заседания за отчетния период и е внесла 6 

предложения до Общински съвет –  Брацигово относно дейността на 

дружеството. 

         

       Заседанията на Общински съвет – Брацигово за периода 01.07.2022 г.– 

30.11.2022 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 4  на брой, като всички от тях са свикани от Председателя на 

ОбС- Брацигово, 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. 

За този отчетен период има постъпили 88 предложения за включване в 

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

следва: 

 от Кмета на Общината – 81 бр. 

 от Председателя на Общински съвет – 1 бр. 

 от комисията по Оперативен контрол- 6 бр. 

 

От посочените предложения има 4 бр. оттеглени от кмета на Община 

Брацигово, 1 бр. оттеглено от комисията по Оперативен контрол и 3 бр. 

неприети на заседание на Общински съвет град Брацигово. 

 

Общият брой отсъствия на общинските съветници от заседание на ОбС 

за разглежданият период са  11 бр. 

 

       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. 

        

         
         Решенията на Общински съвет – Брацигово  се изпращат на Кмета на 

общината, на  Областния управител на област Пазарджик  и на Районна  
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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 01.07.2022 г. – 30.11.2022 г.  

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №38 
от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.07.2022 година 

Решение №491/29.07.2022г Разглеждане и приемане на доклад от извършен финансов одит в 
„Инфрастрой“ ЕООД. 

Решение №492/29.07.2022г Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово за 
периода от 01.01.2022 год. до 30.06.2022 год. 

Решение №493/29.07.2022г Актуализиране на проекти за учредяване на СОЗ на каптираните извори 

„Света троица”,  „Йеремиев извор”  и  „Чешмата” и финализиране на процеса 

по одобряването им. 

Решение №494/29.07.2022г Отчет за дейността на Общински съвет- град Брацигово и неговите комисии за 
периода от 01 декември 2021 год. до 30 юни 2022 год. включително. 

Решение №495/29.07.2022г Приемане на отчет за извършените разпоредителни  сделки с общинско 
имущество и информация за изпълнение на договорните отношения по 
действащи договори за наем за второто тримесечие за 2022 год. 

Решение №496/29.07.2022г Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща 
площ  55.20 кв.м. а именно: кабинет с площ 8.80 кв.м., кабинет с площ 11.00 
кв.м., кабинет с площ 13.30 кв.м., манипулационна с площ 8.80 кв.м., както и 
идеални части от общите части ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 
6.50 кв.м., ½ ид.част от общ коридор, целият с площ 4.90 кв.м. и ½ ид.част от 
чакалня, цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи етаж в масивна 
двуетажна сграда „Здравна служба и аптека“, построена в УПИ II-192 в кв.29 
по регулационния план на село Исперихово. 

Решение №497/29.07.2022г Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща 
площ  25.80 кв.м. а именно: кабинет с площ 12.50 кв.м., както и идеални части 
от общите части ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 6.50 кв.м., ½ 
ид.част от общ коридор, целият с площ 4.90 кв.м. и ½ ид.част от чакалня, 
цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи етаж в масивна двуетажна 
сграда „Здравна служба и аптека“, построена в УПИ II-192 в кв.29 по 
регулационния план на село Исперихово. 

Решение №498/29.07.2022г Закупуване на поземлен имот с идентификатор 32888.124.13 по КККР на с. 
Исперихово от Д. Д. Г. 

Решение №499/29.07.2022г Даване на съгласие за подписване на Декларация в полза на „Военно 
формирование 28930“ гр. Брацигово. 

Решение №500/29.07.2022г Отчет на Кмета на общината за изпълнение  на актовете на Общински съвет за 
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първото полугодие на 2022 год. и останали за изпълнение през второто 
полугодие на 2021 год. 

Решение №501/29.07.2022г 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“ 2014-2020г. 

Решение №502/29.07.2022г 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 №503/29.07.2022г Промяна на предназначението на поземлени имоти от земеделски в горски 
територии на община Брацигово. 

Решение №504/29.07.2022г Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини 
и училища на Република България, определени от Министерски съвет. 

Решение №505/29.07.2022г Информация за готовността на общинските учебни заведения в община 
Брацигово за новата учебна 2022/2023 година.  

Решение №506/29.07.2022г План за действие на Община Брацигово за периода 2022-2023 г. за 
изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, 
приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. 

Решение №507/29.07.2022г Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 
основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

Решение №508/29.07.2022г Отписване на несъбираеми просрочени вземания. 

Решение №509/29.07.2022г Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.123, УПИ III- Цех за 
пластмасови и нишковидни материали, имот с идентификатор 06207.501.1510 
по КККР на гр. Брацигово съгласно приложената скица- предложение. 

Решение №510/29.07.2022г Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.1, ПИ №5 
Стопанска дейност по плана на с. Козарско, общ. Брацигово. 

Решение №511/29.07.2022г Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Вендинг- автомат“ 
върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. 
тротоарна площ- част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр. 
Брацигово пред УПИ I- Община и ДСК, кв.38 по РП на гр. Брацигово е 
необходимо ОбС- Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне. 

Решение №512/29.07.2022г Одобряване на изменение на ПУП-ПР на имот с идентификатор 61220.514.7 
по КККР на с. Равногор, л-ще „Васил Петлешков“, общ. Брацигово, съгласно 
приложената скица- предложение. 

Решение №513/29.07.2022г Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 
61220.36.737, м.“Чечево“ по кадастралната карта на с. Равногор, общ. 
Брацигово. 

Решение №514/29.07.2022г Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.20А, УПИ XI- 
Производствена дейност, имот с идентификатор 06207.501.1795 по КККР на 
гр. Брацигово. 

Решение №515/29.07.2022г Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с 
идентификатори 06207.2.823 и 06207.2.836, м.“Свети Спас“ по кадастралната 
карта на гр. Брацигово, собственост на „Бари КБК Груп“ ООД. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №39 
от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.09.2022 година 

Решение №516/30.09.2022г Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.502.256 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, с площ от 
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294.00 кв.м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.                          

Решение №517/30.09.2022г Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на 
Община Брацигово за 2021 год. и отчета за състоянието на общинския дълг 
през 2021 г.  

Решение №518/30.09.2022г Изменение на Решение 427 от 15.04.2022 г. на ОбС гр. Брацигово. 

Решение №519/30.09.2022г Изменение и допълнение на списъка на пътуващите служители имащи право 
на 80% транспортни разходи от местоживеене до месторабота /Приложение 7 
към Решение №425/15.04.2022 г./ 

Решение №520/30.09.2022г Промяна на общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2022 год. 

Решение №521/30.09.2022г Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата 
на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2022 год. 

Решение №522/30.09.2022г Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване на 130 
години от обявяване на Брацигово за град и 45 години от създаване на 
селищната система. 

Решение №523/30.09.2022г 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 №524/30.09.2022г Увеличаване на броя на доброволците в доброволно формирование „Актив 
112“. 

Решение №525/30.09.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение „Въвеждане 
на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. 
Брацигово, община Брацигово“ пред Държавен фонд „Земеделие“- 
Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-7.020- Енергийна ефективност „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност“ 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“ от ПРСР 
2014-2020г.  

Решение №526/30.09.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и 
принадлежностите към тях в населени места на община Брацигово“ пред 
Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция по обявената 
Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.017- 
Улици “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 
тях“ 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“ от ПРСР 2014-
2020г. 

Решение №527/30.09.2022г Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от 
наводнението в община Карлово. 

Решение №528/30.09.2022г Утвърждаване на маломерни и маломерно- слети паралелки в училищата на 
територията на община Брацигово за учебната 2022/2023 г. и осигуряване на 
средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно 
Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината. 

Решение №529/30.09.2022г Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град 
Брацигово“.  
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Решение №530/30.09.2022г Разглеждане и приемане на информация за работата на общинска 
администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани. 

Решение №531/30.09.2022г Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 
32888.138.20, м.“Кумбент“ по КККР на с.Исперихово, собственост на Е. М. Г. 

Решение №532/30.09.2022г Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  
07586.638.30, м.“Герена“ по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово, собственост на 
„ВАТЕРПОЛО КОМЕРС“ ЕООД. 

Решение №533/30.09.2022г Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземен 
водопровод от водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.128.44 до 
водопроводна шахта в ПИ с идентификатор 37705.10.20, намиращи се в 
землището на с.Козарско, общ.Брацигово.  

Решение №534/30.09.2022г Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПР  за  част  от  улица с о.т. 64-о.т. 
65 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово. 

Решение №535/30.09.2022г Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Вендинг-автомат“ 
върху терен публична общинска собственост – представляващ 1 кв.м. 
тротоарна площ – част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на 
гр.Брацигово пред УПИ I-Община и ДСК, кв.38 по РП на гр.Брацигово е 
необходимо ОбС – Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне. 

Решение №536/30.09.2022г Изменение и допълнение на Решение №486/24.06.2022 г. относно Даване на 
съгласие община Брацигово съвместно с община Пещера да учреди Местна 
инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера- Брацигово“ по подмярка 19.1 Помощ 
за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно 
развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №40 
от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2022 година 

Решение №537/28.10.2022г Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на 
публичните предприятия за 2021 г. 

Решение №538/28.10.2022г Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща 
площ 49.15 кв.м. а именно: помещение с площ 40.00 кв.м., както и идеални 
части от общите части ¼ ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, 
целият с площ 33.60 кв.м., ¼ ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен 
възел, целият с площ 3.00 кв.м., находящи се на втори етаж, ляво крило в 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на град Брацигово. 

Решение №539/28.10.2022г Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско 
имущество и информация за изпълнение на договорните отношения по 
действащи договори за наем за третото тримесечие на 2022 год. 

Решение №540/28.10.2022г Даване на съгласие за кандидатстване на Община Брацигово , като 
партньорска организация по Програма за храни и основно материално 
подпомагане 2021 – 2027 - Операция BG05SFPR003 – 1.001 -  „Топъл обяд“. 

Решение №541/28.10.2022г Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, 
перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване 

Решение №542/28.10.2022г Вземане на решение за одобряване на годишен план за ползване на 
дървесина от общински горски територии през 2023 година по дървесни 
видове, видове сечи и обем. 

Решение №543/28.10.2022г Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 
основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

Решение №544/28.10.2022г Изразходване на средства, предоставени на Община Брацигово, съгласно 
ПМС №326 от 12 октомври 2021 г. 

Решение №545/28.10.2022г Отчет за спортната дейност в община Брацигово, състояние и поддръжка на 
спортните съоръжения за периода  от октомври 2021г. до септември 2022г. 
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Решение №546/28.10.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  „Патронажна 
мобилност за доставка на топъл обяд в община Брацигово“ пред Фонд 
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, по 
реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане. 

Решение №547/28.10.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  
„Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1041 /ІІІ - 375, Бяга - 
Исперихово / - Козарско - Граница общ. ( Брацигово - Кричим ) - Кричим / ІІІ - 
866/ от км 0+000.00 до км 3+759.250“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ 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“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Решение №548/28.10.2022г Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община 
Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.004-0175-C01 – „Патронажна грижа + в 
община Брацигово – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020г. 

Решение №549/28.10.2022г Съгласуване на искане за изменение на ПУП- ПРЗ за част от кв.31, УПИ XLIV- 
249 и УПИ VII- Болница по РП на гр. Брацигово, представляващи поземлени 
имоти с идентификатори 06207.501.291 и 06207.501.269 по КККР на гр. 
Брацигово. 

Решение №550/28.10.2022г Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 
32888.138.2, м.“Кумбент“ по кадастралната карта на с.Исперихово, 
общ.Брацигово.  

Решение №551/28.10.2022г Разрешение за изработване на ПУП-ПР на имот с идентификатор 
32888.125.503, м.“Перето“ по кадастралната карта на с.Исперихово, 
общ.Брацигово. 

Решение №552/28.10.2022г 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/ по действащия регулационен план на 
гр.Брацигово.   

Решение №553/28.10.2022г 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/ по действащия регулационен план на 
с. Козарско.   

Решение №554/28.10.2022г Разрешение за промяна на начина на трайно ползване на имот с 
идентификатор 29522.3.168 по КККР на с.Жребичко, общ.Брацигово. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №41 
от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 22.11.2022 година 

Решение №555/22.11.2022г Предоставяне безвъзмездно за управление помещение по проект П18 
„Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на 
България“, включен в Компонент 7 „Дигитална свързаност“ на Националния 
план за възстановяване и устойчивост 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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 
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Решение №556/22.11.2022г Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост за 
2022 година и перспективи за 2023 година. 

Решение №557/22.11.2022г Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 
извънбюджетната сметка на Програма за храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027- Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. 

Решение №558/22.11.2022г Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската 
пътна мрежа за зимен сезон 2022-2023 год. 

Решение №559/22.11.2022г Разглеждане и приемане на Годишна програма за културните събития, 

осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2023 г. 

Решение №560/22.11.2022г Разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване на 

поземлени имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 

32888.125.548 м.“Перето“ по кадастралната карта на с.Исперихово, 

общ.Брацигово. 

Решение №561/22.11.2022г Разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 06207.2.791, м.“Свети Спас“ по 

кадастралната карта на гр. Брацигово. 

Решение №562/22.11.2022г Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 86, ПИ №827 по 

плана на с.Равногор, общ.Брацигово. 

Решение №563/22.11.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение: „Грижа в 
дома в община Брацигово“ по Програма „Развитие на човешките ресурси" 
2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома. 

Решение №564/22.11.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  
„Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1041 /ІІІ - 375, Бяга - 
Исперихово / - Козарско - Граница общ. ( Брацигово - Кричим ) - Кричим / ІІІ - 
866/ от км 0+000.00 до км 3+759.250“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ 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“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Решение №565/22.11.2022г Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  „Въвеждане 
на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. 
Брацигово, община Брацигово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност“ 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“ от ПРСР 
2014 – 2020г. 

Решение №566/22.11.2022г Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 
основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

 

 

Към датата на изготвяне на отчета няма върнати актове на Общински съвет 

Брацигово от Районна прокуратура Пазарджик -  ТО гр. Пещера.  
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 В деловодството на Общински съвет е получена Жалба с Вх. № 015-

00-43/25.05.2022г. от М. С. М. и К. Д. Н., с която оспорват като 

незаконосъобразно Решение №449 и Решение №450 от 03.05.2022г., взети 

с Протокол №35 на Общински съвет град Брацигово. 

Относно Решение №449 е образувано административно дело 

№555/2022г. от Административен съд град Пазарджик, Административно 

отделение XIII състав. С Определение №953/13.06.2022г. на 

Административен съд град Пазарджик, съдът оставя без разглеждане 

жалбата на М. С. М. и К. Д. Н. против Решение №449, взето с Протокол 

№35 на Общински съвет град Брацигово. Прекратява производството по 

административно дело №555/2022 по описа на Административен съд- 

Пазарджик. В деловодството на Общински съвет е получена частна 

касационна жалба с Вх.№005-00-33#4/14.07.2022 г. от М. С.М. и К. Д. Н. 

срещу  Определение №953/13.06.2022г. на Административен съд град 

Пазарджик по адм.дело №555/2022 г. С Определение №8255/28.09.2022 

г. на Върховен административен съд оставя в сила Определение №953 

от 13.06.2022 г., постановено по адм. дело №555/2022 г. по описа на 

Административен съд- Пазарджик и осъжда М. М. и К. Н. да заплатят 

на община Брацигово сумата от 200 лева. Определението е 

окончателно. 

Относно Решение №450 е образувано административно дело 

№617/2022г. в Административен съд- Пазарджик. С Определение 

№1141/22.07.2022 г. на Административен съд- Пазарджик оставя без 

разглеждане жалбата на М. М. и К. Н. против Решение №450, взето с 

Протокол №35 на Общински съвет гр. Брацигово и прекратява 

производството по адм. дело №617/2022 г. по описа на 

Административен съд- Пазарджик. В деловодството на Общински 

съвет е получена частна касационна жалба с Вх.№005-00-

33#7/16.09.2022 г. от М.М. и К. Н. срещу Определение №1141/22.07.2022 

г. по адм. дело №617/2022 г., постановено от Административен съд- 

Пазарджик. 

 

 

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

00-11/25.05.2022г. от В. Ш. против Решение №450/03.05.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово с Протокол №35. С Определение 

№1115/15.07.2022 г. на Административен съд- Пазарджик е образувано 

адм. дело №573/2022 г., насрочено за 13.09.2022 г. С Определение 

№2032/03.10.2022 г. на Административен съд- Пазарджик оставя без 

разглеждане жалбата на В. Ш. против Решение №450/03.05.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово с Протокол №35 и прекратява 
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производството по адм. дело №573/2022 г. по описа на 

Административен съд гр. Пазарджик.  
 

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

002-00-10/25.05.2022г. от В. Ш. против Решение №449/03.05.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово с Протокол №35 с искане за неговата 

отмяна, като незаконосъобразно, по повод на която е образувано 

административно дело № 574/2022г. в Административен съд – Пазарджик. 

С Определение  № 1026/27.06.2022г. на Административен съд – 

Пазарджик  оставя без разглеждане Жалбата на В. Ш. против Решение 

№449/03.05.2022 г. на Общински съвет- Брацигово и прекратява 

производството по административно дело №574/2022г. на 

Административен съд – Пазарджик. В деловодството на Общински съвет 

е получена частна жалба с Вх.№005-00-36#1/20.09.2022 г. от В.Ш. срещу 

Определение №1026/27.06.2022 г. по адм. дело №574/2022 г., 

постановено от Административен съд- Пазарджик. 

 

 

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

00-9/25.05.2022г. от В. Ш. против Решение №435/15.04.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово с Протокол №34. С Определение 

№1107/15.07.2022 г. на Административен съд- Пазарджик е образувано 

адм. дело №575/2022 г., насрочено за 13.10.2022 г. Делото е отложено за 

01.12.2022 г. 
 

 

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

00-19/22.08.2022 г. от В. Ш. против Решение №493/29.07.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово по Протокол №38. С Определение 

№2128/24.10.2022 г. на Административен съд- Пазарджик е образувано 

адм. дело №823/2022 г., насрочено за 09.11.2022 г. С Определение 

№2298/29.11.2022 г. на Административен съд- Пазарджик оставя без 

разглеждане жалбата на В. Ш. срещу Решение №493 на Общински съвет- 

Брацигово от 29.07.2022 г. по Протокол №38. Прекратява производството 

по адм. дело №823 по описа за 2022 г. на Административен съд- 

Пазарджик. Осъжда В. Ш. да заплати на Община Брацигово сумата в 

размер на 800 лева, представляващи сторени по делото разноски от страна 

на ответника. 

 

 

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

00-22/17.10.2022 г. от В. Ш. против Решение №512/29.07.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово по Протокол №38, по повод на която е 
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образувано административно дело № 980/2022 г. в Административен съд – 

Пазарджик. 

 

 

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

00-23/19.10.2022 г. от В. Т. против Решение №512/29.07.2022 г. на 

Общински съвет град Брацигово по Протокол №38, по повод на която е 

образувано административно дело № 986/2022 г. в Административен съд – 

Пазарджик. 

С Определение  № 2170/04.11.2022 г. на Административен съд – 

Пазарджик  присъединява жалбата на В. Т., по която е образувано адм. 

дело №986/2022 г. на Административен съд- Пазарджик, към адм. дело 

№980/2022 г. на същия съд, за съвместно разглеждане и постановяване на 

общо решение. Прекратява производството по адм. дело №986/2022 г. по 

описа на Административен съд- Пазарджик. 

 

 

В деловодството на Общински съвет за отчетния период са постъпили 2 

броя жалби, 3 броя молби и 1 брой подписка. 

 

През отчетния период общинските съветници активно упражняваха 

правото си да отправят питания към Кмета на общината. На някои от 

отправените питания бе отговаряно веднага, по време на заседанието на 

Общински съвет, а отговорите, които са в писмен вид, бяха предоставяни 

на следващото заседание. 

 

 

 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 


