ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№248
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.02.2021 г. с Протокол № 21
ОТНОСНО: Приемане на отчет за работата на общинска администрация Брацигово
през 2020 година.

Общинският съвет - Брацигово, след като разгледа и обсъди Предложението на
Надежда Борисова Казакова –Кмет на община Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

РЕШИ:

Приема отчет за работата на общинска администрация Брацигово през 2020 година.

Общ брой на общинските съветници: 13
Присъствали: 12
Гласували: „За” – 10, „Против” – 1, „Въздържали се” – 1

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БРАЦИГОВО ЗА 2020 ГОДИНА
Община Брацигово е самостоятелно обособена административна единица,
включваща общински център – град Брацигово и 6 населени места.
Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица,
работещи по трудово правоотношение. Числеността на администрацията в Община
Брацигово е 54,5 служители, от които 41,5 щатни бройки са държавно делегирана
дейност и 13 щатни бройки са дофинансирани от собствени бюджетни средства. По
трудово правоотношение са 50,5 щатни бройки и 4 държавни служители. Общинска
администрация Брацигово е структурирана в две дирекции - обща и специализирана.
Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа
на държавна власт като ръководител на съответната администрация, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административното обслужване.
Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията
на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност.
Администрацията осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на Общински съвет -Брацигово, като подпомага и Кмета
на общината при осъществяването на неговите правомощия, осигурява технически
дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите,
физическите и юридически лица.
Най-важният момент в дейността на общината е финансовата стабилност, която
трябва да бъде осигурена, чрез правилното, законосъобразно и целесъобразно
изразходване на предоставените ни бюджетни средства.
Особено полезна е работата на общинската администрация с Общинския съвет.
През 2020 г. не са увеличавани местните данъци, което показва социалната
насоченост в работата ни.
Общинска администрация - Брацигово осъществява дейността си въз основа на
принципите

на

равнопоставеност,

законност,

лоялност,

отговорност,

добросъвестност,

политическа

конфиденциалност, отчетност, колегиалност и учтивост.
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безпристрастност,

неутралност,

почтеност,
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Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в
съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.
Административното обслужване на физическите и юридическите лица, клиенти на
Общинска администрация – Брацигово през отчетния период на календарната 2020
година се отличава със знака на COVID -19. Целия процес на работа с общността се
осъществява при спазване на въведения модел на работа. Намеренията на настоящото
общинско ръководство са насочени към това:
1.Общинската администрация да осигурява достъп до административните услуги,
спазвайки всички разписани със заповеди и наредби на МЗ противоепидемични мерки;
2.Със заповед на кмета на общината се преустановиха всички масови мероприятия,
събирането на големи групи хора на закрито, преустановените учебни занятия в
училища, детски градини и ясли, прекратена бе работата в дневните и почасови
социални услуги, в останалите бяха засилени мерките на превенция;
3.Отменени бяха приемните дни в Общинска администрация. Започна дезинфекция на
училищния транспорт, общинските обекти и публичните сгради при строго спазване на
разписания алгоритъм от РЗИ – Пазарджик;
4. Адекватни изпреварващи мерки бяха предприети с цел внасяне на сигурност и
спокойствие сред гражданите и да ги призоват към отговорно поведение по отношение
на собственото им и на околните здраве;
5. Бе предприета обработка със специален дезинфектант на всички обществени места,
където обикновено се струпват хора – всички училища, детски градини, читалища,
пенсионерски клубове, Младежкият дом, стадион, сградата на общината и останалите
обществени и административни сгради, както и паркове, градини и улици;
6. Общинска администрация - Брацигово реагира бързо, оперативно и в много
отношения – изпреварващо. Информираха се своевременно гражданите, въведоха се
ограничителните мерки и стриктно започнаха да прилагат дезинфекционни дейности,
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пое се грижата за стари, самотни и болни хора в домовете им, осигуриха се предпазни
облекла и средства на пряко ангажираните с дезинфекционните дейности;
7. С отговорност към местния бизнес, чието оцеляване е трайно застрашено, дойдоха и
местните мерки за подкрепа. Освобождаване на неработещите търговци от наем и
тротоарно право за периода на извънредно положение, търсене на възможност за
редуциране на други местни данъци и такси;
8.Общинска администрация – Брацигово продължава разработването и внедряването на
нови видове услуги, които да отговарят на изискванията и очакванията на клиентите и
на разпоредбите на нормативните актове, които да се прилагат активно по време на
извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка;
9.През календарната 2020 година, активно се работеше за улесняването на гражданите
и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни и
технически услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
10.На заинтересованите граждани се предоставяше професионална консултация за
процеса на задължителен набор на документи, осигуряващи изпълнението на всяка
административна и техническа услуга;
11.Общинска администрация – Брацигово способства за въвеждането на надеждни
механизми за обратна връзка с клиента, както и за актуализиране и набелязване на
мерки за подобряване на административното обслужване;
12.Общинска администрация – Брацигово предприе участие в проекти в партньорство с
различни неправителствени организации за овладяване на ситуацията създала се с
разпространението на COVID -19, предимно сред ромската общност и други социално
застрашени групи от общността.
Община Брацигово осигури по проект на РОМАКТ ръчни пръскачки за ежедневна
дезинфекция на трудно достъпни зони в обществените пространства.
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АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Административното обслужване на гражданите при спазване на всички
санитарни норми поради пандемията не е преустановено. В Общинска администрация
Брацигово се осъществява в център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/,
като се спазват принципите установени в Закона за администрацията и в
Административно процесуалния кодекс (АПК). Центърът работи с плаващо работно
време, с граждани от 08:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване.
В ЦИУГ се извършват и предлагат административни услуги, извършвани в
дирекция "Специализирана администрация" и в дирекция "Обща администрация".
Общо извършените услуги от двете дирекции за 2020 г. са 6266 бр., в това число влизат
и услуги и справки искани от институции и предоставяни по служебен път. В общинска
администрация се извършват и нотариални заверки, които за 2020 г. са 378 бр.
Актуализирани

са

всички

нормативни

документ

регламентиращи

административното и комплексно административно обслужване /КАО/.
Общинската данъчна служба, намираща се в информационен център работи с
програмен продукт ,,Матеус" и се осъществява обмен на информация с Министерство
на финансите, със системите на КАТ и "Изипей" АД .
Едно от ежедневните задължения на общинските служители е работата с
гражданите и тяхното административно обслужване. Издават се всички видове
документи от НБД, „Население"-

удостоверения, препис-извлечения, заверки,

пълномощни, като най-голям е броят на удостоверенията за наследници. За нас е
важен стремежът на служителите за добро, бързо и качествено обслужване.
На интернет страницата на общината се публикуват всички решения на
Общински съвет - Брацигово, всички наредби, стратегии, планове и заповеди на кмета
на общината.
Чрез деловодната система на Общината - „Архимед“, се дава възможност да се
изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством
модула Електронен обмен. Този модул осигурява защитен обмен на документи между
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различни организации (администрации). Обменът на документи се извършва от
служителите в „Център за услуги и информация на гражданите“ /ЦУИГ/. Тази система
дава възможност на Община Брацигово да премахне хартиените носители и
документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства.
Община Брацигово е вече регистрирана и за Електронното връчване (е-Връчване) чрез
система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни
документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез
системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в
съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за
електронното

управление

(ЗЕУ).

Услугата

за

електронна

препоръчана

поща

представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица,
осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени
услуги. Община Брацигово работи със Системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ)

и Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) със следните

институции:

Дирекция

„Социално

подпомагане“

гр.

Пещера,

РД

„Социално

подпомагане“ гр. Пазарджик, Областна администрация гр. Пазарджик, РИОСВ гр.
Пазарджик, РЗИ гр. Пазарджик, Агенция по заетостта гр. Пазарджик и гр. Пловдив,
Басейнова дирекция гр. Пловдив, Областна дирекция по безопастност на храните гр.
Пазарджик, Бюро по труда, гр. Пещера, Държаван агенция „Електронно управление“,
както и много други. Броят на входящите документи за 2020 година е 918, а от
Общинска администрация Брацигово са изпратени 2304 писма.
И през 2020 г. чрез Интегрираната информационна система на държавната
администрация (ИИСДА) се поддържа и попълва информация в новата версия на
Административния регистър, в където Община Брацигово поддържа 130 услуги,
годишния

доклад

за

състоянието

на

администрацията

и

самооценката

на

административното обслужване.
Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на
всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с
изискванията към административните услуги, качеството на тяхното изпълнение и
сигурността на информацията, както и на обучението и квалификацията на персонала.
Те са предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на
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потребителите на предлаганите от Общината административни услуги и гарантиране на
информационната сигурност в общинска администрация. Ръководството на Общинска
администрация Брацигово ясно определя управлението, свързано с опазване на
конфиденциалността, целостта и наличността на информацията, нейните цели, области
и степени на важност, като механизъм за осигуряване и използването й. На тази база се
планират ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на
поставените цели и се основават на основните принципи на информационната
сигурност.
Община Брацигово е регистрирана и в Портал Отворените данни. Това е
стратегически ресурс с огромен потенциал за редица потребители - публичния сектор,
частния бизнес, академичната общност, гражданите и неправителствения сектор.
Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и
поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен
машинночетим формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.), позволяващ повторна употреба
за търговски или нетърговски цели. В общите случаи отворените данни се предоставят
безплатно или се заплаща минимална такса, покриваща само преките разходи за
предоставяне на набора от данни. Регистрите на община Брацигово в Портал отворени
данни са 29 и са публично достъпни.
Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за
междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на
интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за
административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими
за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена
възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от
основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър
БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на задълженията към
митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на лични данни,
Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на чужденците,
Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и
свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на
професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност,
Регистър на задължените лица и други.
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Към момента община Брацигово получава по електронен път удостоверение по чл.87 от
ДОПК за наличие или липса на задължения. Така също има
системата за „Електронни удостоверения“

осигурен достъп до

на Изпълнителна агенция „Главна

инспекция по труда“ за служебно издаване на удостоверения по чл.58, ал.1, т.1 от ЗОП
и осигурен достъп до Министерството на правосъдието

за служебно издаване на

свидетелства за съдимост.
И през 2020 година имаше постъпили заявления за достъп до обществена
информация. На всички е отговорено в срок, съгласно приложената справка:
Инициатор

Брой постъпили
Заявления за
ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставане без
разглеждане

От граждани на Република
България

11

0

От чужденци и лица без
гражданство

0

0

От журналисти

0

0

От фирми

0

0

От неправителствени
организации

10

0

Общ брой

21

0

2. Заявления за ДОИ през 2020 г, оставени без да се разглеждат.
Не се съдържат данни за:

Брой

Трите имена/наименование на заявителя

0

Седалище на заявителя

0

Точно описание на исканата информация

0

Адрес за кореспонденция

0

Други данни

0

Общ брой

0

стр. 8

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

3. Постъпили заявления за ДОИ през 2020 г., по начин на поискване
Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

1

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

20

Общ брой :

21

Извършени административни услуги за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Общ
брой
предоставени
услуги
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАЖДАНСКА
РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Издаване на удостоверение за раждане — оригинал
Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

16
26
15
15

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- дубликат
Издавеше на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт — за втори и следващ път
Издаване на удостоверение за наследници

41
14
127

26
Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейство
Издаване на удостоверение за родствени връзки
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
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Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Нотариални заверки
Връчени призовки и актове
Издаване на служебни бележки
Общо

33
41
21
183
32
378
585
19
1331

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Извършване на проверка и заверки на заявления-декларации по обстоятелствена
проверка

250

Общо

250

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план
21
17

Издаване на виза за проектиране
13
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на
разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински
експертен съвет
Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешение за строеж
Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и
откриване на строителна площадка
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Проверка и заверяване на екзекутивна документация
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

30

0

30
37
18
143
2
0

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
стр. 10
Удостоверения
за търпимост

0
122

Удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ
Издаване на скица за недвижим имот
Общо

143
292
830

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И
ТАКСИ
710
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху
нежилищните имоти, придобити от предприятия

10
1494

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице
с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху
притежаван лек автомобил

1167
58

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според
количеството им
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
Актове данъчни задължения
Общо

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
От важно значение за работата на Кмета и на общинската администрация е
взаимодействието с Общински съвет като орган на местно самоуправление.
Работихме ползотворно в интерес на жителите на общината. Периодично в
Общински съвет внасяме отчет за изпълнение на решенията. Съвместната ни
работа се изразява в следното:
Мисля, че това е по-същественото, което дава представа какво и как сме свършили
през годината. Нека оценката бъде на гражданите, аз лично смятам, че
администрацията може да работи по-добре и ще положим усилията си в тази
посока и през 2021 г.
Общ брой на взетите
стр. 11

196 бр.

26

147
83
3695
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решения от ОбС:
Брой на проведените
заседания на Общински
съвет
Брой на проведените
заседания на постоянните
комисии към Общински
съвет

Брой разгледани
предложения внесени от
Кмета на община
Брацигово
От тях:
- подкрепени
- оттеглени от кмета
-внесени като
извънредни точки в
дневния ред
Брой разгледани
предложения внесени от
Общински съветници
Брой разгледани
предложения внесени от
Председателя на
Общински съвет
От приетите
предложения
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15 бр.

От които 4бр. извънредно заседание

20 бр.
196 бр.
20 бр.
196 бр.
20 бр.
196 бр.
7 бр.

Икономика, финанси, образование и здравеопазване
Приети становища
Териториално развитие, комуникации и околна среда
Приети становища
Законност и обществен ред
Приети становища
Комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой“
ЕООД, град Брацигово
12 бр. Приети становища
1 бр. Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество.
1 бр. Приети становища
179 бр.

174 бр.
5 бр.
12 бр.
15 бр.
8 бр.

ТСУ – 48;
ОбСТК –27;
Счетоводство -23;
Образование – 14;
Земеделие, гори и води – 12;
Туризъм и програми по заетостта – 14;
Други отдели – 35;
Общински съвет – 23;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Изменение и допълнение
на Наредби приети от
Общински съвет град
Брацигово:

3 бр.

1.Решение №131/31.07.2020 г. с Протокол № 12
Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, ал.3, ал. 5, ал. 6
и ал.7 и създаване на нови ал. 8 и ал. 9, изменение на чл.
26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община
Брацигово и изменение и допълнение на Тарифа за
определяне на минимални месечни наемни цени за един
квадратен метър при отдаване под наем на общинско
имущество и годишни наемни цени за декар при
отдаване под наем на земеделска земя в раздел III Производство и услуги в точка 16.
2.Решение №213 от 27.11.2020 г. с Протокол № 17 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
Община Брацигово.
3.Решение №228/23.12.2020 г. с Протокол №18Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Брацигово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

Приети Наредби от
Общински съвет град
Брацигово:

4 бр.

1.Решение №156 от 25.09.2020 г. с Протокол № 13 Приемане на Наредба за управление и разпореждане с
общински спортни обекти в Община Брацигово.
2.Решение №157 от 25.09.2020 г. с Протокол № 13 Приемане на Наредба за определяне на размера на
местните данъци, които постъпват в бюджета на
Община Брацигово.
3.Решение №159 от 25.09.2020 г. с Протокол № 13 Приемане на Наредба за рекламната дейност на
физически и юридически лица в Община Брацигово.
4 . Решение №213/27.11.2020 г. с Протокол № 18
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
Община Брацигово.
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Приети Програми от 12 бр.
Общински съвет град
Брацигово:

1.Решение №34/ 31.01.2020 г. с Протокол №5
Разглеждане и приемане на Годишна програма на
културните събития, осъществявани от читалищата в
община Брацигово през 2020 година.
2.Решение №37/ 31.01.2020 г. с Протокол № 5 Приемане
на Програма за развитие на туризма на Община
Брацигово за 2020 година.
3.Решение №38/ 31.01.2020 г. с Протокол № 5 Приемане
на нова общинска Програма за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Брацигово и в съответствие с
приетата с Решение на Министерски съвет №136 от
14.03.2019г. Национална програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета
4.Решение №44/ 13.02.2020 г. с Протокол № 6 Приемане
на Програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в Община Брацигово през 2020
година.
5.Решение №50/ 28.02.2020 г. с Протокол № 6 Програма
за управление на Община Брацигово за мандат 20192023 год.
6.Решение №92/ 29.05.2020 г. с Протокол № 10
Приемане на отчет за изпълнение на дейностите,
заложени в Общинска програма за закрила на детето за
2019 год. и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2020 год.
7.Решение №125/26.06.2020 г. с Протокол № 11
Допълване на Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 година.
8.Решение №127/26.06.2020 г. с Протокол № 11 Целева
програма за подпомагане образователния процес на
децата и младежите, настанени в социални услуги,
делегирана от държавната дейност от резидентен тип на
територията на страната и домовете за деца лишени от
родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със
Заповед № РД01-325/28.05.2020 год. от Министъра на
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труда и социалната политика.
9. Решение №118 от 26.06.2020 г. с Протокол №11Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Брацигово за периода 2020 – 2023
г.
10. Решение №119 от 26.06.2020 г. с Протокол №11Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Брацигово за периода 2020 – 2030
г.
11. Решение №195/27.11.2020 г. с Протокол №17
Разглеждане и приемане на Годишна програма на
културните събития, осъществявани от читалищата в
Община Брацигово през 2021 год.
12.Решение №227/23.12.2020 г. с Протокол №18 Приемане на Програма за развитие на туризма на
Община Брацигово за 2021 година.
Приети
Планове
от
Общински съвет град
Брацигово:

7 бр.

1.Решение №35/ 31.01.2020 г. с Протокол № 5 Приемане
на Общински план за младежта в Община Брацигово за
2020 година.
2.Решение №73/ 27.03.2020 г. с Протокол № 8 Приемане
на годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на община Брацигово за 2021 год.
3.Решение №76/ 27.03.2020 г. с Протокол № 8 Приемане
на план-сметка за необходимите разходи по случай
честванията на 144-та годишнина от Априлската епопея
в Брациговски възстанически пункт.
4.Решение №194/27.11.2020 г. с Протокол №17
Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за
Енергийна ефективност на Община Брацигово за 2019 г.

5.Решение №196/27.11.2020 г. с Протокол №17 Вземане
на решение за утвърждаване на годишен план за
ползване на дървесина от общински горски територии
през 2021 година по дървесни видове, видове сечи и
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обем.
6.Решение №219/23.12.2020 г. с Протокол №18 - План
за работа на Общински съвет - град Брацигово за 2021
год.
7.Решение №220/23.12.2020 г. с Протокол №18 Приемане на годишен план за паша, определяне размера
и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за
общо и индивидуално ползване, съгласие за
предоставянето им.

Мисля, че това е по-същественото, което дава представа какво и как сме
свършили през годината. Нека оценката бъде на гражданите, аз лично смятам, че
администрацията може да работи по-добре и ще положим усилията си в тази
посока и през 2021 г.

Изготвил:
Йордан Павлов
Секретар на Община Брацигово
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