РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
МАНДАТ 2015-2019

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 05.11.2015 година.
Решение №1/ 05.11.2015 г.
Избиране на Председател на Общински съвет град Брацигово
Решение №2/ 05.11.2015 г.
Избор на Временна комисия за изработване на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 17.11.2015 година.
Решение №3 /17.11.2015 г.
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет град Брацигово и взаимодействието му с общинска
администрация и прекратяване дейността на временната комисия по
изготвянето му.
Решение №4 /17.11.2015 г.
Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет
град Брацигово.
Решение №5 /17.11.2015 г.
Определяне състава на постоянна комисия по Оперативен контрол на
дейността на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово.
Решение №6 /17.11.2015 г.
Определяне състава на постоянна комисия за установяване на конфликт
на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.11.2015 година.
Решение №7 / 27.11.2015 г. Удължаване срока на Бизнес - План за развитие на „Инфрастрой”
ЕООД град Брацигово за периода 2014-2015 година до 31.12.2016
година
Решение №8 /27.11.2015 г.
Закупуване на климатик за нуждите на „Инфрастрой” ЕООД град
Брацигово
Решение №9 /27.11.2015 г.
Изменение на решение №805/17.09.2015 г. за промяна начина на трайно
ползване на поземлен имот с номер 002563 по КВС в землище Розово,
местност „Марин“
Решение№10/27.11.2015 г.
Отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор
06207.501.263.5.2 намиращ се в сграда с идентификатор
06207.501.263.5-частна общинска собственост, находящ се в град
Брацигово, ул. „Никола Вапцаров“ №2а, чрез провеждане на публичен
търг с явно наддаване.
Решение№11/27.11.2015 г.
Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на
община Брацигово за учебната 2015/2016 год. и осигуряване на
средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно
Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.
Решение№12/27.11.2015 г.
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство
и основен ремонт за 2015 год. на община Брацигово.
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Решение№13/27.11.2015 г.

Решение№14/27.11.2015 г.
Решение №15/27.11.2015 г
Решение№16/27.11.2015 г.
Решение№17/27.11.2015 г.
Решение№18/27.11.2015 г.

Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение „Тото
павилион“ върху терен публична общинска собственост –
представляващ 15 кв.м. тротоарно пространство към улица с о.т. 118119-133 по плана на с.Бяга, община Брацигово.
Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопровод до имот
с идентификатор 06207.5.33, м. „Нерзето“ по КК на землище гр.
Брацигово, собственост на Калин Иванов Неновски.
Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод до
имот с идентификатор 06207.5.33, м. „Нерзето“ по КК на землище гр.
Брацигово, собственост на Калин Иванов Неновски.
Обявяване и Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
“Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово
Определяне на представител на Община Брацигово в Комисия за
изработване на Областна здравна карта на област Пазарджик.
Избиране представител от Общински съвет – Брацигово в Областния
съвет за развитие – град Пазарджик

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 09.12.2015 година.
Решение№19/08.12.2015 г.
Отмяна на Решение № 809 взето на заседание на Общински съвет
град Брацигово, проведено на 17.09.2015 год. с Протокол №49
Решение №20/ 08.12.2015 г. Прекратяване на членството на Община Брацигово в местна
инициативна група по Програма ЛИДЕР между общините Брацигово и
Кричим.
Решение №21/ 08.12.2015 г. Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(ПРСР)
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 18.12.2015 година.
Решение №22 /18.12.2015 г. Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД град
Брацигово през деветмесечие 2015 година.
Решение №23/ 18.12.2015 г. –Избор на застраховател за сключване на договор за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите през 2016 год.
собственост на „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово.
Решение №24/ 18.12.2015 г. Закупуване на дълготраен материален актив – Водна помпа с параметри
Q – 140 до 150 куб.м. на час, Н – 80 до 90 м. за нуждите на Помпена
станция „Света Троица“ гр. Брацигово, на стойност до 12000 лв. с
подписване на договор за разсрочено плащане
Решение №25/ 18.12.2015 г. –Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение кафеавтомат върху терен публична общинска собственост, представляващ 1
кв.м. тротоарна площ пред имот №06207.503.147 по КК на гр.
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Решение №26/ 18.12.2015 г.
Решение №27 /18.12.2015 г
Решение №28/ 18.12.2015 г
Решение №29 /18.12.2015 г.
Решение №30/ 18.12.2015 г.
Решение №31/ 18.12.2015 г.
Решение №32/ 18.12.2015 г.

Решение №33/ 18.12.2015 г.
Решение №34/ 18.12.2015 г.
Решение №35/ 18.12.2015 г.
Решение №36/ 18.12.2015 г.
Решение №37/ 18.12.2015 г.
Решение №38 /18.12.2015 г.
Решение №39/ 18.12.2015 г.
Решение №40/ 18.12.2015 г.

Брацигово.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор
06207.5.299 м. „Вилата“ по кадастралната карта на гр. Брацигово,
собственост на „Институт Орфей“ ЕООД.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.22, УПИЗавод за домакински съдове и улица с о.т 343-344 по регулационен план
на гр. Брацигово.
Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.27, УПИ
II-Търговия и туризъм, по регулационния план на село Жребичко, общ.
Брацигово.
Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по искане на
Общинска служба „Земеделие“ – Пещера на наследниците на Костадин
Илиев Крушаров от село Жребичко.
Промяна начина на трайно ползване на проектен имот 030099, намиращ
се в землището на село Равногор, местността „Срядна“ на наследниците
на Пею Николов Петков.
Ползване на временен безлихвен заем от сметка за чужди средства на
Община Брацигово.
Определяне на основна работна заплата на Кмета на община Брацигово,
кметове на населени места, кметски наместник, както и
възнагражденията на председателя на Общински съвет град Брацигово
и възнагражденията на общинските съветници.
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство
и основен ремонт за 2015 год. на община Брацигово.
Определяне на „Данък върху недвижимите имоти“ за 2016 год. и „Такса
битови отпадъци“ на община Брацигово за 2016 год.
Разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност в община Брацигово през календарната 2016 год.
Определяне на представител на Общински съвет – Брацигово в общото
събрание на Асоциация на родопски общини.
Определяне на представител на Общински съвет - Брацигово в Общо
събрание на Асоциация общински гори.
Определяне на делегат на общината в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Приемане План за работа на Общински съвет за 2016 год.
Кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България –
2016 г.“ на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ за
„Изграждане на Наблюдавано жилище от резидентен тип“ в УПИ VДДЮ „М.Шатаров“ в кв. 20 по плана на гр.Брацигово.
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.01.2016 година.
Решение №41 /29.01.2016 г.
Решение №42/ 29.01.2016 г.
Решение №43/ 29.01.2016 г.

Решение №44/ 29.01.2016 г.
Решение №45/ 29.01.2016 г.
Решение №46/ 29.01.2016 г.

Решение №47 /29.01.2016 г.
Решение №48/ 29.01.2016 г.
Решение №49/ 29.01.2016 г.

Решение №50/ 29.01.2016 г.
Решение №51/ 29.01.2016 г.
Решение №52/ 29.01.2016 г.
Решение №53/ 29.01.2016 г.
Решение №54 /29.01.2016 г.
Решение №55/ 29.01.2016
Решение №56/ 29.01.2016 г.

Увеличаване капитала на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово.
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
мандат 2015-2019 год.
Отдаване под наем на кабинет – манипулационна с площ 16.00 кв.м.
находящ се на трети етаж, дясно крило в триетажна сграда – здравно
заведение с идентификатор 06207.501.267.1 – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Брацигово, бул. „Трети Март“ №35А
Приемане на отчет за извършените сделки по управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община
Брацигово през третото и четвъртото тримесечие на 2015 год.
Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска
собственост
Утвърждаване на план за ползване на дървесина от Общинска гора
„Санджака“ през 2016 година по дървесни видове, видове сечи, обем и
делегиране права на Кмета на община Брацигово за провеждане на търг
с явно наддаване.
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, по искане на
Общинска служба „Земеделие“ – Пещера, на наследниците на Младен
Иванов Барбов в землището на град Брацигово.
Информация за обезпечаване на населението на община Брацигово с
дърва за огрев.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Партньорско споразумение BG051303-1/24.03.2015 г., с АСП за изпълнение на проект „Нови
възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014
BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.
Приемане на актуализирания план и отчет за капиталови разходи към
31.12.2015 год. на община Брацигово.
Разглеждане на Общински годишен план за младежта в община
Брацигово за 2016 год.
Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община
Брацигово включени в календара за 2016 год.
Разглеждане Програма за управление на Община Брацигово за мандат
2015-2019 г.
Разглеждане на отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет
град Брацигово за второто полугодие на 2015 година и останалите за
изпълнение от първото полугодие.
Промяна на Решение №636 от 30.10.2014 год., взето с Протокол №38 на
Общински съвет град Брацигово.
Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за
Страница 4 от 34

РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
МАНДАТ 2015-2019

Решение №57/ 29.01.2016 г.
Решение №58/ 29.01.2016 г.
Решение №59/ 29.01.2016 г.

част от кв.94, кв.95 и кв.96 по действащия регулационен план на гр.
Брацигово и одобряване на задание за изработване на ПУП.
Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.29, УПИ
I-Ритуален дом, УПИ II-Здравна служба и аптека и УПИ ХII-Магазин,
по действащия регулационен план на с. Исперихово.
Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод до
имот номер 001535, м.“Реката“ на землище Розово.
Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за
смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.175,
м.“Просовето“ по кадастралната карта на гр. Брацигово.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.02.2016 година.
Решение №60/ 26.02.2016 г.
Решение №61/ 26.02.2016 г.

Решение №62/ 26.02.2016 г.
Решение №63/ 26.02.2016 г.
Решение №64 /26.02.2016 г.
Решение №65 /26.02.2016 г.
Решение №66 /26.02.2016 г.
Решение №67/ 26.02.2016 г.

Решение №68/26.02.2016 г.
Решение №69 /.02.2016 г.
Решение №70 /26.02.2016 г.

Разглеждане и приемане на Отчет-Анализ за извършената работа от
служителите от Участък Полиция – гр. Брацигово при Районно
управление град Пещера през 2015 година.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Брацигово и тарифата по чл.3,ал.1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на Община Брацигово.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на
Общински съвет- град Брацигово за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Брацигово.
Промяна на наименованието на стадиона в село Бяга.
Одобряване на обща численост и структура на общинска
администрация град Брацигово.
Приемане на информация за дейността и състоянието на МКБППМН в
община Брацигово за 2015 година.
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Брацигово през 2016 година.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за
срок от 10 /десет/ години на общински терен – публична общинска
собственост за поставяне на временно преместваемо съоръжение –
„Тото павилион“ с площ 15.00 кв.м. по ред на чл.56 от ЗУТ.
Определяне на групи жилища, съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС.
Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска
собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане за 2016 година.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Партньорско споразумение BG051303-1/24.03.2015 г., с АСП за изпълнение на проект „Нови
възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на
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Решение №71/ 26.02.2016 г.
Решение №72 /26.02.2016 г.
Решение №73/ 26.02.2016 г.
Решение №74/ 26.02.2016 г.

човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014
BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.
Приемане Бюджета за 2016 година на община Брацигово.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.21, УПИ IЗдравен дом по действащия регулационен план на с. Бяга.
Избор на управител на „Инфрастрой“ ЕООД-град Брацигово.
Одобряване приложените списъци на пасища, мери и ливади, намиращи
се на територията на община Брацигово, които да бъдат предложени за
отдаване под наем на собственици на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.03.2016 година.
Решение №75/ 31.03.2016 г

Решение №76 31.03.2016 г

Решение №77 /31.03.2016 г.

Решение №78 /31.03.2016 г.
Решение №79/ 31.03.2016 г.
Решение №80 /31.03.2016 г.
Решение №81/ 31.03.2016 г.

Решение №82/ 31.03.2016 г.
Решение №83 /31.03.2016 г.

Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред,
поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност,
полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана
закрила на деца на обществени места на територията на община
Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и
обществения ред на летовищата „В.Петлешков“ и „Розовски вриз“.
Актуализиране на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни
цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско
имущество и годишни наемни цени при отдаване под наем на
земеделска земя, приета с Решение №97/29.03.2012 година на
Общински съвет град Брацигово.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-10-84/17.02.2016
г. за осигуряване на заетост по проект BG05М90РО01.005-0001
„Обучения и заетост на младите хора“ финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Приемане на план сметка за необходимите средства по случай
честванията на 140-тата годишнина от Априлската епопея в
Брациговски въстанически пункт.
Приемане на информация за дейността на читалищата от община
Брацигово през календарната 2015 год.
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
общинския план за развитие за 2015 година.
Приемане на информация за изпълнение на „Регионална програма за
управление на отпадъците на регион Пазарджик“ за 2015 год., приета с
Решение №545/324.04.2014г. на Общински съвет град Брацигово, взето
с Протокол №33.
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на община Брацигово за 2017 год.
Състояние на медицинското обслужване на населението в община
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Решение №84 /31.03.2016 г.

Решение №85/ 31.03.2016 г.

Решение №86 /31.03.2016 г.

Решение №87 /31.03.2016 г.

Решение №88 /31.03.2016 г.

Решение №89/ 31.03.2016 г.
Решение №90/ 31.03.2016 г.

Брацигово.
Кандидатстване на Църква “Св. Апостоли Петър и Павел” с. Равногор,
общ. Брацигово с проект за “Реконструкция и ремонт на храм “Св.
Апостоли Петър и Павел” и прилежащите му пространства” по
Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство
на селата” от Мярка 7 — „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г.
Кандидатстване на Църква “Свети Великомъченик Димитър” с.
Исперихово, общ. Брацигово с проект за
“Основен ремонт,
реконструкция и подобряване на църква „Свети Великомъченик
Димитър” прилежащите и пространства”, с.Исперихово /подобекти
„Църква , вертикална планировка и ограда”, „Кухня за социално слаби с
неделно училище”/ по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” от Мярка 7 — „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
Кандидатстване на Църква “Свети Теодор Тирон” с.Бяга, общ.
Брацигово с проект за “ Реконструкция и основен ремонт на Църква
„Свети Теодор Тирон”, с.Бяга по Подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата” от Мярка 7 —
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Кандидатстване на Църква “Сретение Господне” с. Козарско, общ.
Брацигово с проект за „Реконструкция и ремонт на Църква „Сретение
Господне”, с.Козарско по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” от Мярка 7 — „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
Кандидатстване на Църква “Свети Атанасий”
с. Розово, общ.
Брацигово с проект за “ Реконструкция и основен ремонт на Църква
„Свети Атанасий”, с.Розово
по Подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата” от Мярка 7 —
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с номера 177020 и
177021, м. „Герена“ по КВС на с. Бяга, общ. Брацигово по искане на „И
ЕНД ДЖИ БГ“ ЕООД.
Съгласуване предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31,
УПИ VII-Болница по действащия регулационен план на гр. Брацигово.
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Решение №91/ 31.03.2016 г.

Решение №92/ 31.03.2016 г.

Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение
„Сенник към външна тераса“ върху терен публична общинска
собственост - представляващ 23 кв.м. прилежаща площ към сградата на
Младежки дом град Брацигово.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот номер 006279,
м.“Кендевото“ по КВС на с. Равногор, общ.Брацигово по искане от
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №9
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.04.2016 година.
Решение №93/ 28.04.2016 г.
Решение №94 /28.04.2016 г.
Решение №95/ 28.04.2016 г.
Решение №96/ 28.04.2016 г.
Решение №97/ 28.04.2016 г.

Решение №98/ 28.04.2016 г.
Решение №99/28.04.2016 г.
Решение №100/28.04.2016г.
Решение №101/28.04.2016г.

Решение №102/28.04.2016г.

Решение №103/28.04.2016г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в
Общинска програма за закрила на детето за 2015 год. и проект на
Общинска програма за закрила на детето за 2016 год.
Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
2016 – 2020 г. в Община Брацигово.
Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане.
Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой” ЕООД град
Брацигово за 2015 год. и разпределяне на дивидента за 2015 год.
Закупуване на дълготраен материален актив – Потопяема водна помпа
GRUNGFOS SP 30-4 за тръбен кладенец №5 в местността „Шавариеви
ливади“, в землището на гр. Брацигово, на стойност до 5300 лв. с
подписване на договор за разсрочено плащане.
Сключване на договор за застраховка „Каско“ на автомобил Опел
Зафира с застрахователна компания „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД за
2016 год.
Съгласуване на ново щатно разписание на длъжностите в
„Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово.
Изменение на тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Брацигово.
Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение кафеавтомат върху терен публична общинска собственост – представляващ
1 кв.м. тротоарна площ пред сградата на общинска администрация
град Брацигово / имот с идентификатор 06207.501.335/
Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение кафеавтомат върху терен публична общинска собственост – представляващ
1 кв.м. тротоарна площ пред сградата на общинска администрация
град Брацигово / имот с идентификатор 06207.501.335/
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016 г. за осигуряване на заетост по проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
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Решение №104/28.04.2016г.
Решение №105/28.04.2016г.
Решение №106/28.04.2016г.
Решение №107/28.04.2016г.
Решение №108/28.04.2016г.
Решение №109/28.04.2016г.
Решение №110/28.04.2016г.
Решение №111/28.04.2016г.
Решение №112/28.04.2016г.
Решение №113/28.04.2016г.
Решение №114/28.04.2016г.
Решение №115/28.04.2016г.
Решение №116/28.04.2016г.
Решение №117/28.04.2016г.
Решение №118/28.04.2016г.
Решение №119/28.04.2016г.

ресурси“ 2014-2020 г.
Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода
2017-2019 год. в частта за приходи и разходите за местни дейности.
Участие на Община Брацигово във фонд „Общинска солидарност“ –
целева дейност към НСОРБ.
Вземане на решение за именуване на новооткрита улица с о.т. 63б –
68а – 68б – 68в по регулационния план на село Жребичко.
Процедура за право на преминаване през общински имот с
идентификатор 06207.503.319 по кадастралната карта на гр.
Брацигово, по искане от Николай Георгиев Драгинов.
Предоставяне за безвъзмездно управление върху недвижим имотпублична общинска собственост на Футболен клуб Брацигово за срок
от 5 години.
Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.88 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, ул.
„Слави Дишлянов“
Продажба на недвижим имот, представляващ първи етаж със
самостоятелен вход от триетажна масивна сграда, находяща се в УПИ
ХХII – Здравна служба в кв.22 по плана на село Розово.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.401 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Жребичко.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.400 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Жребичко.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.386 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Жребичко.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.387 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Жребичко.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.399 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Жребичко.
Отчет за поддържане на Общинските пътища при зимни условия за
сезон 2015-2016 год.
Информация за проблемите и перспективите на образователната
система и осъществяването на държавния план – прием през учебната
2016-2017 година в средните училища на община Брацигово.
Приемане на отчет за работата на Общинска администрация град
Брацигово за 2015 год.
Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Брацигово,
съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.05.2016 година.
Решение №120 /27.05.2016 г.

Определяне на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово като ВиК
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Решение №121/ 27.05.2016 г.
Решение №122/ 27.05.2016 г.
Решение №123/ 27.05.2016 г.
Решение №124/ 27.05.2016 г.
Решение №125/ 27.05.2016 г.
Решение №126/ 27.05.2016 г.
Решение №127 /27.05.2016 г.
Решение №128 /27.05.2016 г.
Решение №129/ 27.05.2016 г.
Решение №130 /27.05.2016 г

Решение №131/ 27.05.2016 г.

Решение №132 /27.05.2016 г.
Решение №133 /27.05.2016 г.
Решение №134/ 27.05.2016 г.
Решение №135/ 27.05.2016 г.

оператор на територията на Община Брацигово.
Отмяна на Решение №108 от 28.04.2016 год. на Общински съвет град
Брацигово, взето с Протокол №9
Приемане на информация за готовността на курортните летовища в
община Брацигово за летен сезон 2016 година.
Промяна собствеността на проектен имот 002403, находящ се в
землището на село Розово, местност „Кръстец“.
Предоставяне на проектен имот номер 002413, намиращ се в
землището на село Розово, местност „Замарица“ на наследниците на
Костадин Кръстев Петков.
Приемане на информация за използване на земеделската земя,
структури и работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на
земеделските стопани.
Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните
видове в населените места на общината.
Приемане на План за защита при бедствия и аварии към Община
Брацигово и План за провеждане на евакуация и разсредоточаване в
община Брацигово.
Приеман на План за защита при терористична дейност в община
Брацигово.
Приемане на информация за състоянието на общинската
инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово Договор № BG 05M9OP001-2.002.-0027C001/17.09.2015 г., за изпълнение на проект „Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово“
Независим живот финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 год.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016 г. за осигуряване на заетост по проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска
собственост.
Одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод до
имот с идентификатор 06207.3.647, м. „Дрането“ по кадастралната
карта на град Брацигово, собственост на Елена Георгиева Лазева.
Одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасе на водопровод до имот
с идентификатор 06207.3.647, м. „Дрането“ по кадастралната карта на
град Брацигово, собственост на Елена Георгиева Лазева.
Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ VII-Болница по
действащия регулационен план на град Брацигово.
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Решение №136/ 27.05.2016 г.
Решение №137 /27.05.2016 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от улица с о.т.
67-69 и УПИ IV-Зеленина в кв.28 по действащия регулационен план
на с.Розово.
Преобразуване на ПГСА-Брацигово и СОУ „Народни будители“ в
СОУ „Народни будители“ – гр.Брацигово, община Брацигово, считано
от учебната 2016/2017 година;

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 24.06.2016 година.
Решение №138/ 24.06.2016 г.
Решение №139/ 24.06.2016 г.

Решение №140/ 24.06.2016 г.

Решение №141/ 24.06.2016 г.
Решение №142/ 24.06.2016 г.
Решение №143/ 24.06.2016 г.

Решение №144 /24.06.2016 г.

Решение №145/ 24.06.2016 г.
Решение №146/ 24.06.2016 г.
Решение №147 /24.06.2016 г.

Изменение и допълнение на чл.56, ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение кафеавтомат върху терен публична общинска собственост – представляващ
1 кв.м. тротоарна площ пред УПИ XVIII-319, кв.38 по плана на с.Бяга,
община Брацигово.
Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен
имот, представляващ самостоятелни обекти, находящи се на първи
етаж в сграда №4, разположена в поземлен имот с идентификатор
06207.502.312 по Кадастралната карта и кадастралните на град
Брацигово в полза на община Брацигово.
Приемане на информация за стопанисване на горските територии,
отдаване и контрол.
Определяне начина за осъществяване управлението на горските
територии, собственост на община Брацигово.
Разрешение за изработване на частично изменение на План за
застрояване за УПИ I-33, За жилищно строителство, м.“Нерзето“ по
кадастралната карта на град Брацигово, по искане на Калин Иванов
Неновски.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016г.
за
осигуряване
на
заетост
по
проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
Приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата на
ЕС на община Брацигово за 2015 г. и отчета за състоянието на
общинския дълг през 2015 г.
Приемане на отчет за направените разходи послучай честванията на
140-тата годишнина от Априлската епопея в Брациговски
въстанически пункт.
Приемане на информация за изготвени, приети и реализирани проекти
и усвоени средства от програмите на Европейските фондове за
периода юни 2015 до юни 2016.
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №12
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.07.2016 година.
Решение №148 /29.07.2016 г.
Решение №149/ 29.07.2016 г.
Решение №150 /29.07.2016 г.
Решение №151 /29.07.2016 г.
Решение №153/ 29.07.2016 г.
Решение №154/ 29.07.2016 г.
Решение №155 /29.07.2016 г.

Решение №156 /29.07.2016 г.
Решение №157/ 29.07.2016 г.
Решение №158 /29.07.2016 г.
Решение №159 /29.07.2016 г.

Решение №160/ 29.07.2016 г.

Решение №161 /29.07.2016 г.

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2017 – 2021 г.
Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“
ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2016 год. до 30.06.2016
год.
Приемане на информация за състоянието и перспективите на
музейното дело в община Брацигово.
Промяна наименованието на ОДЗ „Йордан Шопов“ – Исперихово.
Решение №152 от 29.07.2016 г. с Протокол №12 – Промяна
наименованието на ЦДГ „Вела Пеева“ – Бяга
Промяна наименованието на ЦДГ – Козарско
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Брацигово.
Утвърждаване на маломерни паралелки и маломерно-слети паралелки
и маломерни групи в училищата и детските градини на територията на
община Брацигово за учебната 2016/2017 год. и осигуряване на
средства за дофинансиране на дейности от държавен характер
съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на
общината.
Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общински
съвет за първо полугодие на 2016 год. и останали за изпълнение от
второто полугодие на 2015 год.
Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2016 година в Община Брацигово.
Приемане на отчет за извършените сделки по управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община
Брацигово през първото и второто тримесечие на 2016 год.
Намаляне на началната тръжна продажна цена на поземлен имот с
идентификатор 29522.501.401 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Жребичко, определена в Решение №111/28.04.2016
год. на Общински съвет град Брацигово.
Намаляне на началната тръжна продажна цена на поземлен имот с
идентификатор 29522.501.400 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Жребичко, определена в Решение №112/28.04.2016
год. на Общински съвет град Брацигово.
Намаляне на началната тръжна продажна цена на поземлен имот с
идентификатор 29522.501.399 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Жребичко, определена в Решение №115/28.04.2016
год. на Общински съвет град Брацигово.
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Решение №162 /29.07.2016 г.

Решение №163 /29.07.2016 г.

Решение №164/ 29.07.2016 г.
Решение №165 /29.07.2016 г.
Решение №166 /29.07.2016 г.
Решение №167/ 29.07.2016 г.

Решение №168 /29.07.2016 г.

Решение №169/ 29.07.2016 г.
Решение №170/ 29.07.2016 г.
Решение №171/ 29.07.2016 г.

Решение №172 /29.07.2016 г.

Решение №173/ 29.07.2016 г.
Решение №174 /29.07.2016 г.

Намаляне на началната тръжна продажна цена на поземлен имот с
идентификатор 29522.501.387 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Жребичко, определена в Решение №114/28.04.2016
год. на Общински съвет град Брацигово.
Намаляне на началната тръжна продажна цена на поземлен имот с
идентификатор 29522.501.386 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Жребичко, определена в Решение №113/28.04.2016
год. на Общински съвет град Брацигово.
Продажба на недвижим имот номер 018018 по КВС на землище
Козарско, местност „Лъката“ ЕКАТТЕ 37705
Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с номер 055002
и номер 061042 по картата на възстановена собственост в землището
на Козарско.
Отдаване под наем на поземлен имот номер 010001 в землището на
село Исперихово, община Брацигово.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016г.
за
осигуряване
на
заетост
по
проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот номер 002001,
местност „Коручешма“ по КВС на село Бяга, община Брацигово, по
искане от „АГРОДЖИ 81“ ЕООД.
Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод до
ПИ с номера 177020 и 177021, местност „Герена“ по КВС на село
Бяга, община Брацигово, по искане на „И ЕНД ДЖИ БГ“ ЕООД.
Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение
метален павилион върху терен частна общинска собственост представляващ 26.64 кв.м. общинска площ в УПИ ХII-Магазин, в
кв.29 по плана на село Исперихово.
Отмяна на т. 51 в раздел пети „АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
от Тарифа по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Брацигово
Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите
комисии за периода от 5 ноември 2015 г. до 30 юни 2016 г.,
включително.
Отчет на кметовете на кметства от община Брацигово за извършената
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Решение №175/ 29.07.2016 г.

дейност през първото полугодие на 2016 година.
Определяне на представител от Общински съвет – Брацигово в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №13
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.09.2016 година.
Решение №176/30.09.2016 г.
Решение №177 /30.09.2016 г.
Решение №178 /30.09.2016 г.
Решение №179 /30.09.2016 г.
Решение №180/ 30.09.2016 г.
Решение №181/30.09.2016 г.
Решение №182/30.09.2016 г.
Решение №183/30.09.2016 г.

Решение №184/30.09.2016 г.
Решение №185/30.09.2016 г.
Решение №186 /30.09.2016 г.
Решение №187/30.09.2016 г.
Решение №188/30.09.2016 г.
Решение №189 /30.09.2016 г.

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2017 – 2021 г.
Отмяна на точка 2 от Решение №380 по Протокол №32 от 28.03.2007
г.
Закупуване на дълготраен материален актив – Замразителна система
ROTHENBERGER ROFROST TURBO II на стойност до 2400 лв. без
ДДС.
Одобряване застраховател за сключване на застраховка на
недвижимото имущество собственост на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово.
Закупуване на дълготраен материален актив – Помпена част за помпа
„ GRUNDFOS“ за нуждите на Помпена станция „Света Троица“
гр.Брацигово
Одобряване на Наредба за пожарна безопасност и защита на
населението на територията на Община Брацигово.
Предоставяне на проектен имот с номер 002403, намиращ се в
землището на село Розово, местност „Замарица“ на наследниците на
Тодор Спасов Терзиев.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016г.
за
осигуряване
на
заетост
по
проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата
на ЕС на община Брацигово.
Промяна общия размер на бюджета на община Брацигово за 2016 год.
Информация за работата на общинска администрация по подадени
жалби, сигнали и предложения на граждани за периода 01.01.2016 г.
до 31.08.2016 г.
Приемане на отчет за обществените поръчки в община Брацигово за
периода от 31.08.2015 г. до 01.09.2016 г.
Промяна на групите – жилища, съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС,
определени с Решение №68/26.02.2016 г. на Общински съвет –
Брацигово.
Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от
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Решение №190/30.09.2016 г.
Решение №191/30.09.2016 г.
Решение №192 /30.09.2016 г.
Решение №193/30.09.2016 г.
Решение №194/30.09.2016 г.
Решение №195/30.09.2016 г.
Решение №196/30.09.2016 г.
Решение №197/30.09.2016 г.
Решение №198 /30.09.2016 г.

Решение №199 /30.09.2016 г.
Решение №200/30.09.2016 г.

Решение №201/30.09.2016 г.

пет години на част от недвижим имот, частна общинска собственост
за поставяне на преместваемо съоръжение
Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.501.5 по КК и КР
на град Брацигово, ул. „Трети Март“.
Отдаване под наем на поземлен имот номер 009204 – частна общинска
собственост в землището на село Равногор, община Брацигово.
Прекратяване на съсобственост между община Брацигово и ЕТ „Иван
Бакърджиев“ в проектен имот с идентификатор 06207.502.9582 по КК
на град Брацигово.
– Продажба на урегулиран поземлен имот II-Хотел, търговия и услуги
в кв.6 по регулационния план на летовище „Розовски вриз“ община
Брацигово.
Продажба на урегулиран поземлен имот III-Хотел, търговия и услуги
в кв.7 по регулационния план на летовище „Розовски вриз“ община
Брацигово.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР на част от кв.131, УПИ
II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния план на гр.
Брацигово.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.59, УПИ IIХотел-ресторант и кафе-аператив по регулационния план на гр.
Брацигово.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т.
114 – 146 – тротоарна част, непосредствено до УПИ-I-Детска градина
в кв.43 по регулационния план на с.Бяга.
Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки и
маломерни групи в училищата на територията на община Брацигово за
учебната 2016/2017 год. и осигуряване на средства за дофинансиране
на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния
бюджет от собствени приходи на общината.
Информация за състоянието на материалната база и храненето в
детските градини на територията на община Брацигово.
Кандидатстване на Община Брацигово за безвъзмездна финансова
помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на
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
2014-2020г. с проектно предложение: „Ремонт, рехабилитация и
реконструкция на общински пътища: „ПЪТ /с. Бяга – с. Исперихово/ с. Козарско – Граница Област Пловдив от км 0+000 до км 4+300 “ и
ПЪТ „Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна –
Нова махала – Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 – ЕТАП I“.
Кандидатстване на Община Брацигово за безвъзмездна финансова
помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
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Решение №202/30.09.2016 г.

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
2014-2020г.
с
проектно
предложение:
„Реконструкция
и
рехабилитация на улична мрежа и тротоари в град Брацигово, общ.
Брацигово, обл. Пазарджик“.
Кандидатстване на Община Брацигово за безвъзмездна финансова
помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на
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
2014-2020г. с проектно предложение: „Устойчиво развитие на Община
Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт,
оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото
пространство на ОДЗ „Йордан Шопов“ село Исперихово, община
Брацигово, област Пазарджик“.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №14
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.10.2016 година.
Решение №203/ 28.10.2016 г.
Решение №204/ 28.10.2016 г.
Решение №205/ 28.10.2016 г.
Решение №206/ 28.10.2016 г.

Решение №207/ 28.10.2016 г.

Решение №208/ 28.10.2016 г.
Решение №209 /28.10.2016 г.
Решение №210 /28.10.2016 г.

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град
Брацигово за периода от 01.01.2016 год. до 30.09.2016 год.
Закупуване на автомобил втора употреба до 5000 хил. лева за нуждите
на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово.
Създаване на доброволно формирование на територията на Община
Брацигово.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Хрании/или
основно материално подпомагане на най - нуждаещите се лица –
Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016 г.“ Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-1084/17.02.2016г.
за
осигуряване
на
заетост
по
проект
BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
Промяна от публична общинска собственост в частна общинска
собственост на поземлен имот №002563, находящ се в землището на
село Розово, местност „Марин“.
Продажба на масивна сграда – вила №115, находяща се в летовище
„Васил Петлешков“, община Брацигово.
Продажба на УПИ XVI-63, УПИ XVII-63, УПИ XVIII-63, УПИ XIXСтраница 16 от 34
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Решение №211/ 28.10.2016 г.
Решение №212 /28.10.2016 г.

Решение №213/ 28.10.2016 г.

Решение №214 /28.10.2016 г.
Решение №215 /28.10.2016 г.
Решение №216 /28.10.2016 г.

63, УПИ XX-63 в кв.3 по регулационния план на село Козарско.
Приемане на информация за изпълнение на договорните отношения
по действащите към 01.10.2016 год. договори за наем на общинско
имущество на територията на община Брацигово.
Съгласие за изменение на границите между имоти с идентификатор
06207.501.51, 06207.501.9509 и 06207.501. 9505, по кадастралната
карта на град Брацигово, по предложение на „ВИКТОРИЯ ХЕЛТ
ФАРМ“ ЕООД.
Съгласуване предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с
идентификатор 06207.501.1839 по кадастралната карта на град
Брацигово, УПИ ХХХI-1452, За Търговия и услуги, кв.111 по
регулационния план на град Брацигово, собственост на Елена
Георгиева Лазева.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имат с идентификатор
06207.3.645, м. „Дрането“ по кадастралната карта на град Брацигово,
собственост на Елена Георгиева Лазева.
Приемане на отчет за спортните дейности реализирани в община
Брацигово за 2015 – 2016 година.
Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите,
туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №15
от извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 14.11.2016 година.
Решение №217 /14.11.2016 г.

Решение №218/ 14.11.2016 г.

Решение №219 /14.11.2016 г.

Решение №220 /14.11.2016 г.

Сключване на споразумение за общинско сътрудничество между
Община Брацигово, кандидат и партньори: Средно училище „Народни
Будители“, Начално училище „Васил Петлешков“ и Сдружение
„Бъдеще за Вас“ по проект „Децата на Брацигово – Различни по етнос,
но еднакви по мечти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за
активно социално приобщаване“, процедура BG05M20P001-3.002 „
Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получели международна закрила“.
Учредяване на сервитут за общинските имоти, находящи се в
землищата на с.Жребичко, гр. Брацигово, с.Розово, с .Равногор в полза
на ЕСО ЕАД гр. София, бул. Гоце Делчев „ №105, през които
преминава трасето на електропровода на обект ВЛ 110кV ВЕЦ „ Въча
-1 „ –ВЕЦ „ Цанков камък „
Учредяване право на строеж за изграждане на стъпки за ел. стълбове в
общински имоти в полза на „ ЕСО „ ЕАД гр. София във връзка с
трасето на електропровода на обект ВЛ 110кV ВЕЦ „ Въча -1 „ –ВЕЦ
„Цанков камък„
Безвъзмездно предоставяне на право на управление върху част от
недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в ПИ с
идентификатор 06207.501.291 по кадастралната карта и кадастралните
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Решение №221/ 14.11.2016 г.

регистри на град Брацигово, с административен адрес гр.Брацигово,
ул. „ Трети Март „ №35 и право на строеж в ПИ с идентификатор
06207.501.290 по КККР на град Брацигово в полза на Министерство
на здравеопазването ,
за нуждите и дейността на ЦСМП гр.
Пазарджик, филиал на СМП град Брацигово.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка на община Брацигово
в извънбюджетната сметка съгл. Договор № РД 50-96/17.08.2016 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1
“Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. в размер на 48 895,75 лв.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №16
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 25.11.2016 година.
Решение №222/ 25.11.2016 г.
Решение №223 /25.11.2016 г.
Решение №224/ 25.11.2016 г.
Решение №225 /25.11.2016 г.

Решение №227/ 25.11.2016 г.
Решение №228 /25.11.2016 г.

Решение №229 /25.11.2016 г.
Решение №230/ 25.11.2016 г.

Сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилите собственост на „Инфрастрой” ЕООД
град Брацигово през 2017 год.
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Брацигово.
Информация за готовността по поддържане на общинската пътна
мрежа за зимен сезон 2016 – 2017 година.
Информация за работата по програмите за временна заетост за 2016
година и перспективи за 2017 година.
Решение №226 от 25.11.2016 г. с Протокол №16 – Информация за
снабдяване на населението на Общината с дърва за огрев за зимен
сезон 2016 – 2017 година.
Отчет за изпълнението на План за енергийна ефективност на Община
Брацигово за 2016 година.
Кандидатстване по процедура №BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по
приоритетна от 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на
Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.
Поставяне на бюст-паметник на Христо Ботев върху имот публична
общинска собственост, представляващ УПИ I-203, кв.39 /двора на ОУ
„Христо Ботев“/ по плана на село Исперихово.
Поставяне на паметник на Васил Левски с надпис: „Ако спечеля,
печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си“, върху имот
публична общинска собственост, представляващ УПИ VIIАдминистративен и търговски център, кв.40 по плана на село
Равногор.
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №17
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.12.2016 година.
Решение №231/ 28.12.2016 г.
Решение №232/ 28.12.2016 г.
Решение №233 /.12.2016 г.
Решение №234 28.12.2016 г.
Решение №235/ 28.12.2016 г.
Решение №236/ 28.12.2016 г.
Решение №237/ 28.12.2016 г.
Решение №238/ 28.12.2016 г.
Решение №239 28.12.2016 г.
Решение №240/ 28.12.2016 г.
Решение №241/ 28.12.2016 г.
Решение №242/ 28.12.2016 г.
Решение №243/ 28.12.2016 г.
Решение №244/ 28.12.2016 г.
Решение №245/ 28.12.2016 г.

Приемане Плана за работата на Общински съвет- Брацигово за 2017
год.
Приемане отчет на Председателя на Общински съвет –Брацигово през
второто полугодие на 2016 г.
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Брацигово през календарната 2017 год.
Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски
градини на територията на община Брацигово.
Приемане отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на
програмата за управление на Община Брацигово за първата година на
мандат 2015 – 2019
Приемане на отчет за обществените поръчки в община Брацигово за
периода от 01.09.2016г. до 31.12.2016 год.
Приемане на Програма за развитие на туризма за 2017 год.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-План за регулация и
застрояване на УПИ-ХI-112, кв.18 по плана на с.Козарско.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор
06207.2.924, м. „Свети Спас“ по кадастралната карта на гр. Брацигово,
по искане на Янко Стоянов Янев.
Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за
местните данъци и такси за 2017 г. и определяне размера на таксата за
битови отпадъци за 2017 г. на територията на Община Брацигово.
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2016
година.
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2016
година.
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово
строителство и основен ремонт за 2016 год. на Община Брацигово.
Приемане на информация за очакваното изпълнение на собствените
приходи от местни данъци и такси за 2016 г.
Освобождаване от такса битови отпадъци Басейнова дирекция –
„Източнобеломорски район“ за поземлени имоти с идентификатори
06207.503.121 и идентификатор 06207.503.159 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №18
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.01.2017 година.
Решение №246/ 27.01.2017 г.

Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински
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Решение №247/ 27.01.2017 г.
Решение №248/ 27.01.2017 г.
Решение №249/ 27.01.2017 г.

Решение №250/ 27.01.2017 г.
Решение №251/ 27.01.2017 г.
Решение №252/ 27.01.2017 г.

Решение №253/ 27.01.2017 г.
Решение №254/ 27.01.2017 г.
Решение №255/ 27.01.2017 г.

съвет за второто полугодие на 2016 год. и останали за изпълнение от
първото полугодие.
Приемане на годишен отчет на Кмета на община Брацигово за 2016
година.
Откриване на Детска педагогическа стая към Община Брацигово и
назначаване на инспектор, завеждащ Детска педагогическа стая
Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(ПРСР)
Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община
Брацигово включени в календара за 2017 година.
Приемане на годишен план за младежта в община Брацигово за 2017
година.
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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово
строителство и основен ремонт за 2016 година на Община Брацигово.
Приемане на актуализирания план и отчета за капиталовите разходи за
2016 година на Община Брацигово.
Съгласие за смяна начина на трайно ползване на имоти с
идентификатори 06207.2.837, 06207.2.919 и 06207.2.920 и 06207.2.922
/част от имота/ по кадастралната карта на гр. Брацигово за
бензиностанция.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №19
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.02.2017 година.
Решение №256 /28.02.2017 г.
Решение №257/ 28.02.2017 г.
Решение №258/ 28.02.2017 г.
Решение №259/ 28.02.2017 г.
Решение №260 28.02.2017 г.
Решение №261/28.02.2017 г.

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово за 2016 год.
Разглеждане и приемане на Отчет-Анализ за извършената работа от
служителите от Участък Полиция – гр. Брацигово при Районно
управление град Пещера през 2016 година.
Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№239 от 28.12.2016 г. на Общински съвет – Брацигово.
Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината и
перспективите за подобряването им.
Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги
в община Брацигово за 2016 г.
Промяна на административен адрес на социална услуга „Наблюдавано
жилище“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
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Решение №262/ 28.02.2017 г.
Решение №263/ 28.02.2017 г.
Решение №264/ 28.02.2017 г.
Решение №265/ 28.02.2017 г.
Решение №/ 28.02.2017 г.
Решение №267/ 28.02.2017 г.

Решение №268/ 28.02.2017 г.
Решение №269/ 28.02.2017 г.
Решение №270/ 28.02.2017 г.
Решение №271/ 28.02.2017 г.
Решение №272/ 28.02.2017 г.
Решение №273/ 28.02.2017 г.
Решение №274/ 28.02.2017 г.
Решение №275/ 28.02.2017 г.

Решение №276/ 28.02.2017 г.

гр.Брацигово.
Одобряване на списък на недвижими имоти, публична общинска
собственост и списък с имоти, частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане за 2017 г.
Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2017 г.
Приемане Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със
земи от Общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ на
територията на община Брацигово.
Определяне на групи жилища, съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС
Приемане проект на бюджет 2017 г. на Община Брацигово.
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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02.
Изменение на Решение №32 от 18.12.2015 год. на Общински съвет
град Брацигово.
Промяна на структурата на общинска администрация и звената към
нея.
Приемане на „План за действие за устойчиво енергийно развитие на
Община Брацигово 2015-2020 г.“
Съгласуване предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IФурна, кв.22 по регулационния план на гр. Брацигово, собственост на
Екатерина Атанасова Тодорова, „Булсат“ ЕООД и Община Брацигово.
Приемане на информация за дейността и състоянието на МКБППМН в
община Брацигово.
Приемане на Анализ за потребностите от подкрепа на личностно
развитие на децата и учениците за периода 2017-2019 г.
Открита процедура по учредяване и членство в Организация за
управление на Туристически район Родопи“
Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за
местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони
2014 - 2020 г.
Упълномощаване на председателя на Общински съвет – Брацигово да
подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за
Водено от общностите местно развитие“

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №20
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.03.2017 година.
Решение №277/ 31.03.2017 г.

Отписване от счетоводните книги на „Инфрастрой” ЕООД, град
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Решение №278/ 31.03.2017 г.
Решение №279/ 31.03.2017 г.
Решение №280/ 31.03.2017 г.
Решение №281/ 31.03.2017 г.

Решение №282/ 31.03.2017 г.

Решение №283/ 31.03.2017 г.
Решение №284/ 31.03.2017 г.
Решение №285/ 31.03.2017 г.
Решение №286/ 31.03.2017 г.
Решение №287/ 31.03.2017 г.
Решение №288 /31.03.2017 г.
Решение №289/ 31.03.2017 г.

Решение №290/ 31.03.2017 г.
Решение №291/ 31.03.2017 г.

Брацигово като дълготраен материален актив Вилна сграда с №115
находяща се в летовище „Васил Петлешков“
Закриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
без увреждания“ в База 2 „Ана Гиздова“ към „Комплекс за социални
услуги за деца и семейства“ гр.Брацигово.
Разкриване от 01.07.2017 г. нова социална услуга „Център за работа с
деца на улицата“ към „Комплекс за социални услуги за деца и
семейства“ гр.Брацигово.
Информация за състоянието на медицинското обслужване на
населението в община Брацигово за 2016 г.
Кандидатстване по процедура №BG16M1OР002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по
приоритетна ос 2 на фонд за регионално развитие на Европейския
съюз по ОПОС 2014-2020г
Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община
Брацигово за 2016 г. от Регионалната програма за управление на
отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение №545/24.04.2014
г. на Общински съвет – Брацигово с Протокол №33.
Отчет-информация за дейността на читалищата от община Брацигово
през календарната 2016 г.
Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование
в Община Брацигово за периода 2017-2020 г.
Удължаване срока на Договор № РД-16-00-167/03.10.2014 г. за
предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване върху
недвижими имоти – общинска собственост.
Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот в град
Брацигово
Определяне на маломерни имоти от общински поземлен фонд за
отдаване под наем за срок от една стопанска година 2017-2018 без
търг или конкурс
Избор на представител от Община Брацигово в Общо събрание на
акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик.
Кандидатстване на Община Брацигово с проектно предложение за
отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към
Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2017
год.
Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай
честванията на 141-та годишнина от Априлската епопея в
Брациговски възстанически пункт.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка на община Брацигово
в извънбюджетната сметка съгласно Договор № РД 50-96/17.08.2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските
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Решение №292/ 31.03.2017 г.

Решение №293/ 31.03.2017 г.

райони за периода 2014-2020 г.
Поемане на дългосрочен общински дълг от община Брацигово по реда
на Закона за общинския дълг, под формата на кредит предназначен за
финансиране (покриване) на бъдещи допустими (в т.ч. собствен
принос) и недопустими разходи, отпуснат от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и
реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по
ОПОС 2014-2020 г.
Приемане на годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за
индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №21
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.04.2017 година.
Решение №294/ 28.04.2017 г.

Решение №295/ 28.04.2017 г.
Решение №296/28.04.2017 г.
Решение №297/ 28.04.2017 г.

Решение №298 /28.04.2017 г.
Решение №299/ 28.04.2017 г.
Решение №300/28.04.2017 г.

Сключване на договор за 1 година с „ФИНАНС ПРО КОЛЕКТ“ ООД,
гр. София за извънсъдебно събиране на дължимите суми и
възлагането на
„С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ“ ООД за съдебно
събиране на конкретни вземания.
Сключване на договор за застраховка „Каско“ на автомобил Опел
Зафира със застрахователна компания „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД
за 2017 год.
Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в
Общинска програма за закрила на детето за 2016 год. и проект на
Общинска. програма за закрила на детето за 2017 год.
Промяна състава на Наблюдателна комисия, утвърдена съгласно
чл.170, ал.1 и ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража с решение 119, взето по протокол №9 от
28.04.2016 год. на Общински съвет Брацигово.
Отчет за поддържане на Общинските пътища при зимни условия,
сезон 2016 – 2017 година.
Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за
смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м.
„Просовето“ по кадастралната карта на град Брацигово.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово” Независим живот
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Решение №301/28.04.2017 г.
Решение №302/ 28.04.2017 г.
Решение №303/ 28.04.2017 г.
Решение №304/ 28.04.2017 г.

Решение №305/ 28.04.2017 г.

Решение №306/ 28.04.2017 г.
Решение №307/ 28.04.2017 г.

Решение №308/ 28.04.2017 г.

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020” г.
Приемане на бюджетна прогноза на Община Брацигово за периода
2018-2020 год. в частта за местните приходи и разходи за местни
дейности.
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие през 2016 г. в община Брацигово.
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на община Брацигово за 2018 год.
Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във
Водоем общинска собственост, находящ се в землището на гр.
Брацигово, местност „Грамадите“ на Сдружение „Ловно – рибарско
дружество Пещера“.
Продажба на урегулиран поземлен имот ХХIII-112 в кв.18 по плана на
село Козарско, частна общинска собственост , със собственик на
законно построена в него сграда на наследници на Христо
Светославов Миндов, чрез подадено искане от Светослав Ангелов
Миндов.
Определяне на имоти от общински поземлен фонд, които не са
ползвани две или повече от две стопански години по предназначение,
за отдаване под наем по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ.
Отпускане на петдесет кубически метра иглолистни трупи от
Общинска гора „Санджака“, безвъзмездно на Кметство Равногор,
Кметство Исперихово, Кметство Бяга, Кметство Козарско, Кметство
Розово и Волейболен клуб Брацигово за ремонт и направата на редица
обекти в кметствата и Спортна зала в град Брацигово.
Вземане на решение за утвърждаване на план за ползване на
дървесина от Общинска гора „Санджака“ през 2017 година по
дървесни видове, видове сечи, обем и делегиране права на Кмета на
Община Брацигово за провеждане на търг с явно наддаване.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №22
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.06.2017 година.
Решение №309 /30.06.2017 г.

Решение №310/ 30.06.2017 г.
Решение №311/ 30.06.2017 г.
Решение №312/ 30.06.2017г.
Решение №313/ 30.06.2017 г.

Иницииране на процедура за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Брацигово за сграда с идентификатор
06207.502.2014 за обособяване на три самостоятелни обекта в сграда.
Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в
Община Брацигово.
Информация за готовността на курортните летовища в общината за
летен сезон 2017 година.
Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните
видове в населените места в общината.
Информация за използване на земеделската земя, структури и работна
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сила в земеделието. Подкрепа на доходите на земеделските стопани.
Информация за стопанисването на горските територии, опазване и
контрол.
Решение №315/ 30.06.2017 г. Определяне броя на таксиметровите автомобили, имащи право да
извършват таксиметрова дейност на територията на общината и
минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници.
Решение №316/ 30.06.2017 г. Допълнение към Приложение №1, неразделна част от Решение
№306/28.04.2017 год., прието от Общински съвет – Брацигово, за
имоти от общинския поземлен фонд, които не са ползвани две или
повече от две стопански години по предназначение, за отдаване под
наем по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ.
Решение №317/ 30.06.2017 г. Утвърждаване на общинска транспортна схема за превоз на пътници
на територията на община Брацигово.
Решение №318/ 30.06.2017 г. Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ
III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово.
Решение №319/ 30.06.2017 г. Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.18, УПИ - I
Училище и имот пл. №414 по действащия регулационен план на с.
Розово.
Решение №320/ 30.06.2017 г. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово” Независим живот
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020” г.
Решение №321/ 30.06.2017 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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02.
Решение №322/ 30.06.2017 г. Отчет за направените разходи по случай честванията на 141-та
годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.
Решение №323/ 30.06.2017 г. Промяна състава на Наблюдателна комисия, утвърдена съгласно
чл.170, ал.1 и ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража с решение 119, взето по протокол №9 от
28.04.2016 год. на Общински съвет Брацигово.
Решение №324/ 30.06.2017 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на
Общински съвет – гр. Брацигово за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Брацигово.
Решение №325 от 30.06.2017 Приемане на годишни отчети за извършената дейност на Кметовете на
г. с Протокол №22 –
кметства от Община Брацигово.
Решение №326 /30.06.2017 г. Информация за състоянието на общинската инфраструктура,
комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.
Решение №327/ 30.06.2017 г. Годишен отчет за изготвени, приети и реализирани проекти и усвоени
средства от програмите на Европейските фондове за периода от
Решение №314/ 30.06.2017 г.
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Решение №328 /30.06.2017 г.
Решение №329/ 30.06.2017 г.
Решение №330/ 30.06.2017 г.
Решение №331/ 30.06.2017 г.
Решение №332 /30.06.2017 г.
Решение №333/ 30.06.2017 г.

01.06.2016 г. до 31.05.2017 г.
Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани
или превозващи лица с увреждания на територията на община
Брацигово.
Отдаване под наем на поземлен имот номер 026002 – частна общинска
собственост в землището на село Исперихово, местност „Ямките“
ЕКАТТЕ 32888.
Продажба на движими вещи, общинска собственост, намиращи се в
сградата на закритото училище СПИ „Георги Бенковски“ с. Розово.
Продажба на УПИ VIII – Ветеринарна лечебница, в кв.68 по
регулационния план на село Равногор.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.265 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко.
Преобразуване на ДГ „Божура Фурнаджиева“ и ДГ „Здравец“ в ДГ
„Здравец“ – гр.Брацигово, община Брацигово, считано от 1 септември
2017 год.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №23
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.07.2017 година.
Решение №334/ 28.07.2017 г.
Решение №335/ 28.07.2017 г.
Решение №336/ 28.07.2017 г.

Решение №337/ 28.07.2017 г.
Решение №338/28.07.2017 г.
Решение №339/ 28.07.2017 г.
Решение №340/ 28.07.2017 г.
Решение №341/ 28.07.2017 г.
Решение №342/ 28.07.2017 г.

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“
ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2017 год. до 30.06.2017
год. и разпределяне на дивидента за 2016 год.
Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите
комисии за периода от 1 декември 2016 г. до 30 юни 2017 г.,
включително.
Поставяне на паметна плоча на двама испериховски опълченци Ангел
Щерев и Търпо Варадинов, участвали в Руско-турската освободителна
война в имот публична общинска собственост, представляващ УПИ ХКметство и поща, кв.20 по плана на с.Исперихово.
Промяна на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на два нови УПИ XVII-Търговия и
услуги в кв.43 по плана на с. Бяга, община Брацигово.
Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ
XVI-63, XVII-63 и XXI-Озеленяване по плана на с.Козарско.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IОптикоелектрон в кв.86 по действащия застроително-регулационен
план на с.Равногор.
Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата
на ЕС на община Брацигово за 2016 год.
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово
строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.
Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027Страница 26 от 34
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Решение №343/ 28.07.2017 г.
Решение №344/ 28.07.2017 г.
Решение №345/ 28.07.2017 г.
Решение №346/ 28.07.2017 г.
Решение №347/ 28.07.2017 г.

С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово” Независим живот
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020” г.
Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински
съвет за първото полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от
второто полугодие на 2016 год.
Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Брацигово през
първото и второто тримесечие на 2017 год.
Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.
Определяне на детска градина и училище, включени в Списъка на
средищните детски градини и училища на Република България
определени от Министерски съвет.
Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки и
маломерни групи в училищата и детските градини на територията на
община Брацигово за учебната 2017/2018 год. и осигуряване на
средства за дофинансиране на дейности от държавен характер
съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на
общината.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №24
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.09.2017 година.
Решение №348/ 29.09.2017 г. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на
„Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово за периода 2017 – 2021 г.
Решение №349/ 29.09.2017 г. Закупуване на дълготрайни материални активи за нуждите на
„Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово.
Решение №350/ 29.09.2017 г. Освобождаване на ЦЪРКВА „Св. Йоан Предтеча“ гр. Брацигово от
инкасиране на вода за срок от три години или до регистриране на
сондаж, което от двете настъпи по-рано.
Решение №351/ 29.09.2017 г. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово” Независим живот
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020” г.
Решение №352/ 29.09.2017 г. Промяна на поименния списък на обектите за капиталово
строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.
Решение №353/ 29.09.2017 г. Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и
средствата на ЕС на община Брацигово за първото полугодие на 2017
Решение №354/ 29.09.2017 г. Продажба на УПИ XVII-Търговия и услуги, в кв. 43 по регулационния
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Решение №355/ 29.09.2017 г.
Решение №356/ 29.09.2017 г.
Решение №357/ 29.09.2017 г.

Решение №358/ 29.09.2017 г.
Решение №359/ 29.09.2017 г.
Решение №360/ 29.09.2017 г.
Решение №361/ 29.09.2017 г.

Решение №362/ 29.09.2017 г.
Решение №363/ 29.09.2017 г.

план на село Бяга.
Продажба на УПИ XVIII-Търговия и услуги, в кв. 43 по
регулационния план на село Бяга.
Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.4.1475 по КК и
КР на гр.Брацигово, местност „Нерзето“.
Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижим
имот, находящ се в гр. Брацигово, бул. „Трети Март“ №72 с
идентификатор 06207.502.227, целият с площ от 1484 кв.м., а именно:
497/1484 идеални части от поземлен имот с идентификатор
06207.502.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Брацигово и
¼ идеална част от сграда с идентификатор
06207.502.227.1.
Одобряване на ПУП-ПРЗ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по действащия
регулационен план на гр.Брацигово.
Предоставяне на проектен имот с номер 06207.3.909, намиращ се в
землището на град Брацигово, местност „Дренето” на наследниците на
Димитър Иванов Тодовичин.
Информация за състоянието и готовността на училищата и детските
градини в община Брацигово за учебната 2017/2018 година.
Изменение на решение №347/28.07.2017 г. в частта за утвърждаване
на маломерни паралелки в Средно училище „Народни будители“ на
територията на община Брацигово за учебната 2017/2018 год. и
осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен
характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи
на общината.
Годишен отчет за работата на общинска администрация по подадени
жалби, сигнали и предложения на граждани за периода 01.09.2016 г.
до 31.08.2017 г.
Актуализация на „Регионална програма за управление на отпадъците
на регион Пазарджик 2016 – 2020“

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №25
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.10.2017 година.
Решение №364/ 27.10.2017 г. Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град
Брацигово за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.
Решение №365/ 27.10.2017 г. Одобряване застраховател за сключване на застраховка на
недвижимото имущество собственост на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово.
Решение №366/ 27.10.2017 г. Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на
град Брацигово“ на Владимир Христов Партъчев.
Решение №367/ 27.10.2017 г. Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на
град Брацигово“ на проф.арх. Пею Николов Бербенлиев.
Решение №368/ 27.10.2017 г. Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин
на град Брацигово“ на акад. проф. Крум Дамянов
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Решение №369/ 27.10.2017 г.
Решение №370/ 27.10.2017 г.
Решение №371/ 27.10.2017 г.

Решение №372/ 27.10.2017 г.
Решение №373/ 27.10.2017 г.
Решение №374/ 27.10.2017 г.
Решение №375/ 27.10.2017 г.
Решение №376/ 27.10.2017 г.
Решение №377/ 27.10.2017 г.
Решение №378/ 27.10.2017 г.

Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и
поддръжка на спортните съоръжения.
Отмяна на Решение №350/29.09.2017 год. на Общински съвет град
Брацигово прието с Протокол № 24.
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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02.
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.
Изменение и допълнение на списък на пътуващите служители имащи
право на 80 % транспортни разходи от местоживеене до месторабота
/Приложение 7 към Решение №266/28.02.2017 г./
Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване на
125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от
създаване на селищната система.
Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма,
перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.
Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на
дървесина от Общинска гора „Санджака“ през 2018 година по
дървесни видове, видове сечи и обем.
Информация за изпълнение на договорни отношения по действащи
към 01.10.2017 г. договори за наем на общинско имущество на
територията на община Брацигово.
Отмяна на Решение №210/28.10.2016 год. на Общински съвет град
Брацигово.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №26
от извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 09.11.2017 година.
Решение №379/ 09.11.2017 г. Промяна състава на постоянната комисия по Законност и обществен
ред.
Решение №380/ 09.11.2017 г. Одобряване на Общ устройствен план на Община Брацигово.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №27
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 20.12.2017 година.
Решение №381/ 20.12.2017 г. Сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилите собственост на „Инфрастрой” ЕООД
град Брацигово през 2018 год. със „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД.
Решение №382/ 20.12.2017 г. Информация за готовността по поддържане на Общинската пътна
мрежа за сезон 2017-2018 год.
Решение №383/ 20.12.2017 г. Информация за работата по програмите за временна заетост за 2017
год. и перспективи за 2018 год.
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Решение №384/ 20.12.2017 г.
Решение №385/ 20.12.2017 г.
Решение №386/ 20.12.2017 г.
Решение №387/ 20.12.2017 г.

Решение №388/ 20.12.2017 г.

Решение №389/ 20.12.2017 г.
Решение №390/ 20.12.2017 г.
Решение №391/ 20.12.2017 г.
Решение №392/ 20.12.2017 г.
Решение №393/ 20.12.2017 г.
Решение №394/ 20.12.2017 г.
Решение №395/ 20.12.2017 г.
Решение №396/ 20.12.2017 г.
Решение №397/ 20.12.2017 г.
Решение №398/ 20.12.2017 г.
Решение №399/ 20.12.2017 г.

Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2018 год.
Промяна на наименованието на социалната услуга в общността
„Дневен център за възрастни хора с увреждания“ гр. Брацигово в
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.
Промяна на наименованието на социалната услуга в общността
„Дневен център за деца с увреждания“ гр. Брацигово в „Дневен център
за деца и/или младежи с увреждания“.
Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без
увреждания“ в „Център за настаняване от семеен тип на деца без
увреждания“ в южно крило на База 1 „Васил Петлешков“ към
„КСУДС“ гр. Брацигово.
Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без
увреждания“ в „Център за настаняване от семеен тип на деца без
увреждания“ в западно крило на База 1 „Васил Петлешков“ към
„КСУДС“ гр. Брацигово.
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на
околната среда.
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна
общинска собственост в село Бяга.
Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община
Брацигово.
Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.71 по
Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.
Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.73 по
Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.
Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във водоем
„Гачево блато“ и „Бурово блато“ общинска собственост, находящи се
в землището на гр. Брацигово.
Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Брацигово през
третото и четвъртото тримесечие на 2017 год.
Отчет за дейността на Общински съвет – град Брацигово и неговите
комисии за периода от 1 юли 2017 год. до 30 ноември 2017 год.
включително.
План на работата на Общински съвет за 2018 год.
Определяне на представител от община Брацигово за изготвяне на
Национална здравна карта.
Приемане на План-сметка за 2018 г. за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване на община
Брацигово и определяне размера на „Такса битови отпадъци“ на
община Брацигово за 2018 год.
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Решение №400/ 20.12.2017 г.
Решение №401/ 20.12.2017 г.
Решение №402/ 20.12.2017 г.
Решение №403/ 20.12.2017 г.
Решение №404/ 20.12.2017 г.
Решение №405/ 20.12.2017 г.
Решение №406/ 20.12.2017 г.
Решение №407/ 20.12.2017 г.
Решение №408/ 20.12.2017 г.
Решение №409/ 20.12.2017 г.
Решение №410/ 20.12.2017 г.

Решение №411/ 20.12.2017 г.

Отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на Програмата за
управление на Община Брацигово за втората година на мандат 2015 –
2019.
Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки.
Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по
действащия регулационен план на гр. Брацигово.
Съгласуване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, м.
„Просовето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Брацигово.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имот с
идентификатор 06207.3.306, м. „Грамадите“ в землището на
гр.Брацигово.
Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна
ефективност на Община Брацигово.
Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития,
осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2018 година.
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.
във връзка със сливане на ДГ „Божура Фурнаджиева“ и ДГ „Здравец“
в ДГ „Здравец“.
Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.
Промяна на поименния списък на обектите за
капиталово
строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001
„Обучения и заетост на младите хора“ финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Освобождаване от такса битови отпадъци на нефункциониращи
училища и детски градини.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №28
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.01.2018 година.
Решение №412/ 26.01.2018 г.
Решение №413/ 26.01.2018 г.

Решение №414/ 26.01.2018 г.

Създаване на временна комисия към Общински съвет град Брацигово.
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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02.
Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001
„Обучения и заетост на млатите хора“ финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
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Решение №415/ 26.01.2018 г.
Решение №416/ 26.01.2018 г.
Решение №417/ 26.01.2018 г.
Решение №418/ 26.01.2018 г.

Решение №419/ 26.01.2018 г.
Решение №420/ 26.01.2018 г.
Решение №421/ 26.01.2018 г.

Приемане на актуализирания план и отчет за капиталовите разходи за
2017 год. на община Брацигово.
Приемане на отчет за направените разходи за отбелязване на 125
години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на
селищната система.
Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински
съвет за второто полугодие на 2017 год. и останали за изпълнение от
първото полугодие.
Даване на съгласие на община Брацигово да се предостави минерална
вода от находище „Брацигово“ по приложение №2 към чл.14, т.2 от
Закона за водите, разположено на територията на община Брацигово
за срок от 25 години.
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Брацигово през 2018 год.
Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община
Брацигово включени в календара за 2018 година.
Приемане на Общински годишен план за младежта в община
Брацигово за 2018 година.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №29
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 23.02.2018 година.
Решение №422/ 23.02.2018 г.
Решение №423/ 23.02.2018 г.
Решение №424/ 23.02.2018 г.
Решение №425/ 23.02.2018 г.
Решение №426/ 23.02.2018 г.
Решение №427/ 23.02.2018 г.
Решение №428/ 23.02.2018 г.

Решение №429/ 23.02.2018 г.

Решение №430/ 23.02.2018 г.

Приемане отчет за работата на Участък – гр.Брацигово към Районно
Управление град Пещера за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
Промяна в Решение №6 от 17.11.2015 год., взето с Протокол № 2 на
Общински съвет град Брацигово
Приемане Бюджета за 2018 година на Община Брацигово.
Изменение на Решение №268 от 28.02.2017 год. на Общински съвет
град Брацигово
Промяна на структурата на общинска администрация и звената към
нея.
Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от Общинската
гора, безвъзмездно, на Иван Василев Тошков от гр. Брацигово за
подмяна на част от изгорелия покрив на дома му, вследствие на
възникнал пожар.
Даване на съгласие Кмета на община Брацигово, за провеждане на
търгове с явно наддаване в обект №1, включващ отдели 176 „а“ и 176
„б“, включващ отдел176 „п“ в общинска гора „Санджака“, както и
утвърждаване на тръжни документи за обект №1 и обект №2.
Информация за състоянието на околната среда и екологичната
обстановка в общината и перспективите за подобряването им.
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Решение №431/ 23.02.2018 г.
Решение №432/ 23.02.2018 г.
Решение №433/ 23.02.2018 г.
Решение №434/ 23.02.2018 г.
Решение №435/ 23.02.2018 г.
Решение №436/ 23.02.2018 г.
Решение №437/ 23.02.2018 г.
Решение №438/ 23.02.2018 г.

Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги
в община Брацигово за 2017 год.
Доклад за дейността на Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(МКБППМН) за 2017 год.
Отчет за работата на общинска администрация през 2017 год.
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие през 2017 година в община Брацигово.
Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска
собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане за 2018 година.
Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.
Изменение на чл.18, ал.2 от Договор за възлагане на управлението на
„Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово с №40/29.03.2016 г.
Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот номер 453002, м.
„Исака“ по КВС на с.Исперихово, община Брацигово

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №30
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.03.2018 година.
Решение №439/ 30.03.2018 г.

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово за 2017 год.

Решение №440/ 30.03.2018 г.

Прехвърляне безвъзмездно в собственост на община Брацигово за
нуждите на кметство Исперихово дълготраен материален актив багер
БХ-0,3 .
Приемане на бюджетна прогноза на Община Брацигово за периода
2019-2021 год. в частта за местните приходи и разходите за местни
дейности.
Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай
честванията на 142-та годишнина от Априлската епопея в
Брациговски въстанически пункт.
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 –
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, Бюджетна линия
2014BGO5FMOP001-03.02.
Приемане на План за противодействие на тероризма в Община
Брацигово.
Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение № 437 на
Общински съвет – Брацигово, прието по т. 16 от дневния ред на
проведеното на 23.02.2018 г. заседание (Протокол № 29)

Решение №441/ 30.03.2018 г
Решение №442/ 30.03.2018 г
Решение №443/ 30.03.2018 г

Решение №444/ 30.03.2018 г
Решение №445/ 30.03.2018 г
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Решение №446/ 30.03.2018 г

Решение №447/ 30.03.2018 г

Решение №448/ 30.03.2018 г
Решение №449/ 30.03.2018 г

Решение №450/ 30.03.2018 г
Решение №451/ 30.03.2018 г
Решение №452/ 30.03.2018 г
Решение №453/ 30.03.2018 г

Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр.
Брацигово, представляващ поземлен имот с идентификатор
06207.502.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Брацигово, целият с площ от 93 кв.м. с начин на трайно ползване – за
друг поземлен имот за движение и транспорт.
Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр.
Брацигово, представляващ поземлен имот с идентификатор
06207.502.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Брацигово, бул. „Трети Март“ №72Б, целият с площ 661 кв.м. между
община Брацигово и Екатерина Атанасова Тодорова и Тодор
Цветанов Тодоров.
Разрешение за поставяне на „Паметен знак в чест на Брациговската
архитектурна школа 1817-2017“.
Съгласуване на схема за поставяне на обезопасително съоръжение парапет върху съществуваща площадка /тераса/ около кафе-аперитив
в сграда с идентификатор 06207-501.60.1 /Младежки дом/ по
кадастрална карта на гр. Брацигово.
Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община
Брацигово за 2017 год. от Регионалната програма за управление на
отпадъците на регион Пазарджик.
Състояние на медицинското обслужване на населението в Община
Брацигово за 2017 год.
Отчет за работата на читалищата в община Брацигово през 2017 год.
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Брацигово /2018-2019/.
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