
 

ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022Г.  

И ОСТАНАЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№/ДАТА 
ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №37от заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2022 година 
 

Решение 

№478/24.06.2022г 

Продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на „ИНФРАСТРОЙ“ 

ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН 

ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 06207.502.2014.1.1 по КККР на гр. 

Брацигово. 

Търгът  е проведен. Средствата са 

преведени. Предстои финализиране на 

сделката. 

Решение 

№479/24.06.2022г 

Годишни отчети за извършената дейност на кметовете на кметства от 

Община Брацигово. 

Отчетите са приети. 

Решение 

№480/24.06.2022г 

Предоставяне на части от имоти – общинска собственост за безвъзмездно 

право на ползване в полза на Агенция за социално подпомагане – София за 

нуждите на Изнесено работно място – Брацигово  при Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Пещера  

Сключен Договор за безвъзмездно право 

на ползване №Д-154/03.10.2022 г. за срок 

от десет години. 

Решение 

№481/24.06.2022г 

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. 

Сключен договор №Д-110/23.08.2022 год. 

за продажба на УПИ I-362 в кв.28 по 

плана на с.Розово с площ 780 кв.м. за 

сумата от 4736,40 лева. 

Решение 

№482/24.06.2022г 

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. 

Сключен договор №Д-123/30.08.2022 год. 

за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 06207.502.1555 по КККР 

на гр. Брацигово с площ 338 кв.м. за 

сумата от 2788,80 лева. 

Решение 

№483/24.06.2022г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.     

Прието. Изпълнява се. 

Решение 

№484/24.06.2022г 

Отчет за направените разходи по случай честванията на 146-та годишнина 

от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт. 

Отчетът  е приет. 

Решение 

№485/24.06.2022г 

Прекратяване на участието на община Брацигово в МИГ „Кричим-

Брацигово“. 

Участието на община Брацигово в МИГ 

„Кричим-Брацигово“ е прекратено. 

Решение 

№486/24.06.2022г 

Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Прието. Изпълнява се. 



Решение 

№487/24.06.2022г 

Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“ 

върху терен публична общинска собственост – 1кв.м. върху терен 

публична общинска собственост – част от имот с идентификатор 

06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово. 

Издадено разрешение №7/09.08.2022г. за 

поставяне на „Кафе-автомат“ -1кв.м. 

върху терен публична общинска 

собственост – част от имот с 

идентификатор 06207.502.9622 по КККР 

на гр.Брацигово. 

Решение 

№488/24.06.2022г 

Съгласуване  искане за  изменение  на ПУП-ПРЗ за  част  от  кв. 110,   

УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ,  имот с идентификатор 06207.501.1043 по 

КККР на гр.Брацигово. 

Издадена Заповед № РД- 

425/10.08.2022г. на Кмета на Община 

Брацигово за изработване на ПУП-ПРЗ 

за част  от  кв. 110,   УПИ V-Хотелски 

комплекс, ТУ,  имот с идентификатор 

06207.501.1043 по КККР на 

гр.Брацигово. 

Решение 

№489/24.06.2022г 

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането 

на общ устройствен план на община Брацигово за периода 05.12.2020г. – 

05.12.2021 г.   

Докладът по наблюдение и контрол при 

прилагането на общ устройствен план на 

Община Брацигово е одобрен от РИОСВ 

Пазарджик с писмо изх. № ПД-03-15-

6/15.09.2022г. и наш вх.№ 16-05-

21#1/15.09.2022г. 

Решение 

№490/24.06.2022г 

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол. Информацията е приета от Общински 

съвет град Брацигово. 

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. 

Докладът е приет. 

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. 

Докладът е приет. 

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. 

В процес на изпълнение. Възложено е 

проектиране. 

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. 

Отчетът е приет. 

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. 

Отчетът е приет от Общински съвет град 

Брацигово. 



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. 

Сключен е договор за наем №Д-

173/22.11.2022 год. за срок от десет 

години с месечна наемна цена в размер 

на 132,48 лева. 

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. 

Сключен е договор за наем №Д-

170/10.11.2022 год. за срок от десет 

години с месечна наемна цена в размер на 

68,11 лева. 

Решение 

№498/29.07.2022г 

Закупуване на поземлен имот с идентификатор 32888.124.13 по КККР на с. 

Исперихово от Д. Д. Г. 

Сключен е Договор за покупко - 

продажба №Д-178/13.12.2022 год. 

Стойността на имота е в размер на 2009.00 

лева  

Решение 

№499/29.07.2022г 

Даване на съгласие за подписване на Декларация в полза на „Военно 

формирование 28930“ гр. Брацигово. 

Декларацията е подписана на 12.10.2022 

год. 

Решение 

№500/29.07.2022г 

Отчет на Кмета на общината за изпълнение  на актовете на Общински 

съвет за първото полугодие на 2022 год. и останали за изпълнение през 

второто полугодие на 2021 год. 

Отчетът е приет. 

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. 

Средствата са възстановени в бюджетната 

сметка на община Брацигово. 

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“. 

Средствата са прехвърлени и усвоени. 

Проектът приключи успешно. 

Решение 

№503/29.07.2022г 

Промяна на предназначението на поземлени имоти от земеделски в горски 

територии на община Брацигово. 

Дадено съгласие за извършване на 

промяна предназначението на поземлени 

имоти с идентификатори 29522.3.373 и 

29522.3.388 от земеделски в горски 



територии на община Брацигово. 

Изпратено е писмо с наш изх. № 04-33-

3/08.12.2022г. до директора на 

Регионална дирекция по горите – 

Пазарджик за предприемане на действия 

по компетентност, съгласно чл. 81, ал. 2 

от Закона за горите.  

Решение 

№504/29.07.2022г 

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски 

градини и училища на Република България, определени от Министерски 

съвет. 

Изпратено писмо до МОН с № 04-02-

6/07.09.2022г. за включване на 

определеното учебно заведение в 

Списъка със средищни училища в Р 

България.  Писмото е заведено в МОН 

под тех.вх.№1002-1218/07.09.2022 г. 

Списъкът е утвърден от МС. 

Решение 

№505/29.07.2022г 

Информация за готовността на общинските учебни заведения в община 

Брацигово за новата учебна 2022/2023 година. 

Информацията е приета. 

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. 

Изпълнява се. 

Решение 

№507/29.07.2022г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

Приет. Изпълнява се. 

Решение 

№508/29.07.2022г 

Отписване на несъбираеми просрочени вземания. Вземанията са отписани. 

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. 

Издадена Заповед № РД-478/13.09.2022г. 

на Кмета на Община Брацигово за 

изработване 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 

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. 

Издадена Заповед № РД-477/13.09.2022г. 

на Кмета на Община Брацигово за 

изработване 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. 

Издадено Разрешение №11/09.09.2022г. 

за  поставяне на „Вендинг- автомат“ 

върху терен публична общинска 

собственост- представляващ 1 кв.м. 



Брацигово е необходимо ОбС- Брацигово да съгласува приложената схема 

за поставяне. 

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. 

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. 

В процес на отмяна с Решение №580 

взето на заседание на Общински съвет 

град Брацигово, проведено на 

16.12.2022г. с Протокол № 42 . 

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. 

Изпълнено. 

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. 

Издадена Заповед № РД-476/13.09.2022г. 

за изработване 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. 

Изпълнено. 

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 

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

За обявения публичен търг няма 

подадени заявления за закупуване на 

имота.  

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.  

Отчетите са приети. 

Решение 

№518/30.09.2022г 

Изменение на Решение 427 от 15.04.2022 г. на ОбС гр.Брацигово. Променени са основните месечни 

заплати на Кмета на община Брацигово, 

на кметовете на населените места и 

кметския наместник. 

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./ 

Изпълнява се. Изплащат се 80% 

транспортни разходи по допълнения 

списък. 

Решение 

№520/30.09.2022г 

Промяна на общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2022 год. Прието. 



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. 

Информацията е приета. 

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. 

План-сметката е приета и разходите са 

извършени. 

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“. 

Средствата са прехвърлени и усвоени. 

Проектът приключи успешно. 

Решение 

№524/30.09.2022г 

Увеличаване на броя на доброволците в доброволно формирование „Актив 

112“. 

Влязло в сила. 

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. 

Прието. 

Подготвя се проектното предложение, 

което ще бъде подадено най-късно през 

през м.февруари 2023г. 

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. 

Поради промяна в указанията на УО, 

проектно предложение няма да се 

подава. 

За обекта се търси целево финансиране 

от МРРБ и МФ. 

В момента тече кореспонденция  и се 

подава допълнително изискана 

информация от МРРБ. 

Решение 

№527/30.09.2022г 

Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от 

наводнението в община Карлово. 

Средствата са преведени на 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 

Изпълнява се. Решението на ОбС е 

прикрепено към данните за всяко 



характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на 

общината. 

училище от община Брацигово в 

системата НЕИСПО 

Решение 

№529/30.09.2022г 

Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град 

Брацигово“. 

Званието е връчено на наследниците на Х. 

С. Т. на тържествената сесия по случай  

130 та годишнина от обявяването на 

Брацигово за град на 17.12.2022 г. 

Решение 

№530/30.09.2022г 

Разглеждане и приемане на информация за работата на общинска 

администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани. 

Информацията е приета. 

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. 

Изпълнено. 

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. 

Изпълнено. 

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.  

Изпълнено. 

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. 

Издадена Заповед № РД-643/09.11.2022г. 

на Кмета на Община Брацигово за 

изработване 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. 

Издадено Разрешение № 16/08.11.2022г. 

за поставяне на „Вендинг-автомат“ – 

1кв.м. “ върху терен публична общинска 

собственост – 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 

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. 

Прието. Изпълнява се. 

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. 

Докладът е приет. 

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. 

Издадена е Заповед №РД-723/19.12.2022 

год. за утвърждаване на тръжна 

документация. Търгът е обявен за 

10.01.2022 год.; 

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. 

Отчетът е приет от Общински съвет град 

Брацигово; 

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“. 

Община Брацигово спечели проекта и 

сключи договор до 30.09.2025 година. 

Решение 

№541/28.10.2022г 

Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, 

туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване 

Информацията е приета. 

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. 

Приет и одобрен Годишен план за 

ползване на дървесина от ОГТ през 2023г. 

по дървесни видове, видове сеч и обем от 

Общински съвет град Брацигово. 

Публикуван на официалната страница на 

община Брацигово. 

Решение 

№543/28.10.2022г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

Изпълнява се променения поименен 

списък на капиталовите разходи за 2022г. 

По-голямата част от обектите са 

изпълнени и разплатени. 

Решение 

№544/28.10.2022г 

Изразходване на средства, предоставени на Община Брацигово, съгласно 

ПМС №326 от 12 октомври 2021 г. 

Обектите са изпълнени и разплатени. 

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. 

Отчетът е приет. 

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. 

Класирани са 98 проектни предложения. 

Проектът на община Брацигово е един от 

тях. Очаква се покана за сключване на 

договор. 



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. 

Прието. 

Проектното предложение е подадено в 

ИСУН електронно на 13.12.2022г. 

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. 

Средствата са възстановени в бюджетната 

сметка на община Брацигово. 

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. 

Изпълнява се. 

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. 

Изпълнено. 

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. 

Изпълнено. 

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.   

В процес на изпълнение. 

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.   

В процес на изпълнение. 

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. 

В процес на изпълнение. 

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. 

 

 

 

Подписана е декларация за предоставяне 

на помещението. 

Решение 

№556/22.11.2022г 

Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост за 

2022 година и перспективи за 2023 година. 

 

Информацията е приета от Общински 

съвет Брацигово. 

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“. 

 

Средствата са прехвърлени и се усвояват. 

Решение 

№558/22.11.2022г 

Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската 

пътна мрежа за зимен сезон 2022-2023 год. 

Влязло в сила. 

 

Решение 

№559/22.11.2022г 

Разглеждане и приемане на Годишна програма за културните събития, 

осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2023 г. 

Изпълнява се. 

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. 

 

В процес на съобщаване по ЗУТ. 

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. 

 

В процес на съобщаване по ЗУТ. 

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. 

Издадена Заповед № РД-7/04.01.2023г. на 

Кмета на Община Брацигово за 

изработване 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. 

Сключен е договор №: BG05SFPR002-

2.001-0070 със срок от 12 месеца, считано 

от 06.03.2023г. 

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 

Прието. 

Проектното предложение е подадено в 

ИСУН електронно на 13.12.2022г. 



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. 

Прието. 

Подготвя се проектното предложение, 

което ще бъде подадено най-късно през 

през м.февруари 2023г. 

Решение 

№566/22.11.2022г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово. 

Изпълнява се актуализиран списък на 

обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №42 от заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 16.12.2022 година 

Решение 

№567/16.12.2022г 

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. 

След влизане в законна сила на 

решението ще бъде сключен договор. 

Решение 

№568/16.12.2022г 

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“ 2014-2020 г. 

Средствата ще се използват за изплащане 

на заплати и осигуровки за м.януари и 

февруари 2023г. След верифицирането им 

ще бъдат възстановени в бюджетната 

сметка на община Брацигово. 

Решение 

№569/16.12.2022г 

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. 

Прието. Предстои влизане в му в сила. 

Решение 

№570/16.12.2022г 

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“. 

Прието. Предстои влизане в му в сила. 



Решение 

№571/16.12.2022г 

Отчет на Кмета на Община Брацигово за изпълнение на Програмата за 

управление на община Брацигово за третата година на мандат 2019-2023 

год. 

Отчетът  е приет. 

Решение 

№572/16.12.2022г 

Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите 

комисии за периода от 01 юли 2022 год. до 30 ноември 2022 год. 

включително. 

Отчетът  е приет. 

Решение 

№573/16.12.2022г 

План на работата на Общински съвет за 2023 год. Планът е приет. Предстои изпълнението 

му. 

Решение 

№574/16.12.2022г 

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

местните данъци и такси за 2023 год. и определяне размера на таксата за 

битови отпадъци за 2023 г. на територията на община Брацигово. 

План-сметката е приета. 

Решение 

№575/16.12.2022г 

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022г. на община Брацигово. 

Изпълнява се актуализиран списък на 

обектите за капиталово строителство и 

основен ремонт за 2022 г. 

Решение 

№576/16.12.2022г 

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 35, УПИ VII- 

За строителен техникум по РП на гр. Брацигово, имот с идентификатор 

06207.502.458 по КККР на гр. Брацигово. 

Прието. Предстои влизане в му в сила и 

изпълнение. 

Решение 

№577/16.12.2022г 

Разрешение за промяна на начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор 06207.3.579 по КККР на гр. Брацигово. 

Прието. Предстои влизане в му в сила и 

изпълнение. 

Решение 

№578/16.12.2022г 

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 

37705.61.42, м. “Батала“ по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово. 

Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссб (земеделска 

зона с обработваема земя- ниви), с изменението става Пп (устройствена 

зона и терени за предимно производствена и складова дейност). 

Прието. Предстои влизане в му в сила и 

изпълнение. 

Решение 

№579/16.12.2022г 

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 

37705.39.352, м. “Оранжерии“ по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово. 

Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссб (земеделска 

зона с обработваема земя- ниви), с изменението става Пп (устройствена 

зона и терени за предимно производствена и складова дейност). 

Прието. Предстои влизане в му в сила и 

изпълнение. 

Решение 

№580/16.12.2022г 

Отмяна на Решение №408 по Протокол №32/25.02.2022 г. на Общински 

съвет- Брацигово и Решение №512 по Протокол №38/29.07.2022 г. на 

Общински съвет- Брацигово, обнародвано в Държавен вестник, брой 74 от 

16.09.2022 г. 

Прието. Предстои влизане в му в сила. 

 

 

Обобщил информацията: 

/инж.Анелия Методиева – Директор дирекция „СА“/ 


