Отчет към Решение №216/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА ПЪРВАТА
ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2019-2023 ГОД.
Правно основание:
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,
съгласно който Кметът на Общината представя годишен отчет за
изпълнението на разработената от него програма за управление на мандата.
Период на отчета:
15.11.2019 – 15.11.2020 год.
Институционална рамка:
Настоящият отчет представя работата на Кмета на Община Брацигово и
ръководената от него общинска администрация, извършена в съответствие
с:
 Програма за управление на Кмета 2019 – 2023 год.
 Общински план за развитие – 2014-2020 год.
 Национални, регионални и местни планови/стратегически документи.
 Краткосрочни цели, отразени в бюджета на Общината за 2020 год.,
свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на
инвестиции за подобряване на социално-икономическото развитие на
общината.
Цели:
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно
предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в
съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие
на Община Брацигово.
 Оптимално използване на възможностите на европейското
финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на
европейски политики.
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 Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие
на икономиката и качествена жизнена среда за населението.
 Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на
конкурентноспособно образование и обучение, създаване на условия
за качествена заетост и социално включване.
 Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна
градска среда, балансирано развитие на централна градска част,
кварталите и селата в общината.
 Провеждане на активна социална политика, насочена към представяне
на алтернативни социални услуги и възможности за социално
включване.
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект
работата на отделните структурни звена на общинска администрация. В
същото време, изложението е представено на база специфичните цели и
приоритети, залегнали в Програмата за управление на мандата 2019-2023
год.
 Възраждане и стимулиране развитието на съвременна икономика.
 Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на
Европейския съюз за постигане на значително по-добра жизнена
среда и условия за реализация на жителите в общината.
 Насърчаване на малкият и среден бизнес.
 Подобряване на инфраструктурата.
 Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието им
в процеса на вземане на решения.
 Развитие на добър административен капацитет.
 Подобряване жизнения стандарт на населението.
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 Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на
потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната
среда.
 Създаване на модерна и просперираща местна икономика.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Преди една година обещах пред Брацигово и жителите на общината, че
следващите четири години ще бъдат динамични и изпълнени с работа.
Тогава заявих и тезата си, че залагам на открито, диалогично и честно
управление, както и на приоритетно привличане на външен финансов
ресурс.
В подготвената от мен Програма за управление за периода 2019 –2023г. се
ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Брацигово
в съвременна община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране
в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ
икономически растеж. След края на първата година от управленския
мандат, отговорно мога да кажа, че Община Брацигово се опитва да бъде
двигател за социално развитие и към момента твърдо работи за своя
просперитет.
Всяко ново начало е изпълнено с предизвикателства, но погледът ми винаги
е насочен напред и амбицията ми е да правя нещата по-добре.
Действително 2020г. бе и все още е една динамична година. Година, в
която местната власт последователно и систематично изпълняваше всички
дейности от местно значение, които законът е предоставил в нейната
компетентност.
Знаех, че ще бъде трудно, но никой от нас не бе подготвен за
предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Тя обаче се настани
трайно в живота ни и обсеби ежедневието ни.
Представям Ви отчет на дейностите, които извършихме през първата
година от мандата. Разгледани са по приеритети, които съм заложила в
Програмата за управление на мандата 2019-2023 год., приета с Рещение
№50 на Общински съвет Брацигово, проведено на 28.02.2020 год. с
Протокол №7.
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ I
„ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО“
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 І.1.1. – Участие в национални програми по заетост
През 2020 година Община Брацигово участва в следните национални
програми по заетост:
1. НП „ ЗОХТУ“/ заетост и обучение на хората с увреждания/:
2. НП“ Помощ за пенсиониране“;
3. НП“ Предоставяне на грижи в домашна среда“;
4. Регионална програма за заетост;
5. Мярка за заетост по чл. 55 В от Закон за насърчаване на
заетостта.
В Община Брацигово се реализират и Европейски програми за заетост:
1. „Обучения и заетост“ Компонент II – обхваща хора с увреждания над 35
години.
2. „Обучения и заетост на младите хора“ Компонент II – обхваща младежи
до 29 години с увреждания.
 І.2.1. – Участие на служители от общинска администрация в
програми за обучение и семинари
През изминалата година служители от общинска администрация са
участвали в различни семинари и обучения. На 19.11.2019 г. счетоводители
от общинска администрация са участвали в обучение по годишно
приключване. На 20.01.2020 г е проведен курс по обучение за ДДС и
семинар по ЗОП и ЦАИС ЕОП. На20.02.2020 г. служители са участвали в
курс по СФУК. На 20.06. и 20.09.2020 г.са проведени обучения по
прилагане на новите правила за провеждането на обществени поръчки в
електронна среда.
 І.3.1. – Кандидатстване с проекти по Европейски и други програми.
Проектите, по които работи община Брацигово в момента са:
 Проект BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социалноикономическа интеграция на уязвими групи в Община Брацигово .
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 884 87, 66 лв.
/осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем лева
и 66ст./ от които:
1. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020 приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“ Процедура BG05M9OP001-2-018
„Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи.
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Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование –
Компонент 1 в размер на 500 000, 00 лв.
2. По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ приоритетна ос 3: “Образователна среда за активно
социално
приобщаван
“Процедура
BG05M9OP001-2-018
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование –
Компонент 1 в размер на 384 87,66 лв.
Проектът се осъществява съвместно с партньори: Неправителствена
организация - Фонд за превенция на престъпността „ИГА“ и Основно
училище „Христо
Ботев“ с. Исперихово. Периодът за изпълнение на
проекта е от 01.04.2019 -31.12.2020, но поради настъпилата епидемична
обстановка същият предстои да бъде удължен до 30.06.2021 год.
Общата цел на проекта е да подобри социалното включване и
осигури трайна интеграция на ромската общност в град Брацигово и село
Исперихово. Проектът е фокусиран върху образованието и повечето
дейности по двете програми се случват в ОУ“Христо Ботев“ с. Исперихово.
Едновременно чрез разкриването на „Консултативен социално-здравен
център“, в който работят доктор и юрист, се цели привличането и на
родителите на децата от целевите групи които могат да получат здравни
консултации, помощна диагностика –измерване на кръвно налягане, телесна
температура и ехографска диагностика, като за целта са закупени
електрокардиограф и преносим ехограф. По конкретен правен проблем
същите могат да ползват и юридически консултации.
При изготвянето на индивидуалните планове на представителите на
целевите групи от мениджъри на случаи, трудови медиатори и психолози,
се цели да се активират икономически неактивните лица и посредничество
за намиране на работа /почасова, сезонна временна или постоянна/,
професионално
информиране,
семейно
консултиране
както
и
психологическа подкрепа. Десет лица са преминали обучения и получили
свидетелства за 1-ва СПК по професия „Работник в озеленяването“,
специалност „Озеленяване и цветарство“. Други десет лица са преминали
обучения и получили свидетелства за 1-ва СПК по професия „Помощник в
строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“, като
същите са включени в заетост за 12 месеца. Четиридесет и осем лица са
преминали обучение по ключови компетентности - „Общуване на български
език“. Обучението е насочено към интегрирано развитие на четирите речеви
умения: слушане, говорене, четене и писане. Работи се по превенция за
ранното отпадане от училище и подобряване на достъпа до образователни
услуги за ранно детско развитие. За целта са обхванати двадесет ромски
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семейства от с. Исперихово с деца от 3 до 10 г. и четиридесет семейства с
деца от 0 до 8 г. В рамките на проекта общо са включени 120 лица от
малцинствата.
По ОПНОИР се работи по подобряване на образователната среда в
училище, чрез създаване на допълнителни занимания и психологическа
подкрепа. Създадени са и оборудвани клубове по интереси.
- Клуб „Градина“ – 10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово
- Клуб „Мажоретки“ –25 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово
- Клуб „Театър“ – 15 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово
- Клуб „Български и ромски фолклор“ – 10 ученици от ОУ „Христо
Ботев“, с. Исперихово
- Клуб „Футбол 1-4 клас“–10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с
Исперихово
- Клуб „Тенис на маса“ –10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с.
Исперихово
- Клуб „Баскетбол“ – 10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово
- Клуб „Футбол 5-7 клас“ –10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с.
Исперихово
- Клуб „Киберпространство“ –10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с.
Исперихово
- Клуб „Нашият оркестър“ –10 ученици от ОУ „Христо Ботев“, с.
Исперихово
- Клуб „Футбол“ –10 ученици от НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово
- Клуб „Театър“ –10 ученици от НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово.
Продължава работата по допълнителните занимания за учениците, които
са с най-голям риск от отпадане от училище. Общо в дейността са включени
над 60 ученици с обучителни затруднения. Разработени са и се провеждат
следните програми:
- БЕЛ за първи клас
- БЕЛ за втори клас
- БЕЛ за трети клас
- БЕЛ за четвърти клас
- БЕЛ за пети клас
- БЕЛ за шести клас
- Математика за втори клас
- Математика за шести клас
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- География и икономика за пети клас
- Химия за седми клас
Психологът по проекта реализира повече от 350 индивидуални
психологически консултации през годината. Общо учениците, които са
обхванати, са над 100.
Проведена е групова работа с учениците от 7 „а“ и 7 „б“ клас. Тя се
провежда от двама образователни експерти и преминава под формата на
лекция, работа в малки групи, работа по казуси, ролева игра.
Реализирани са 18 семейни конференции с родители на ученици от ОУ
„Христо Ботев“ с. Исперихово. Семейните конференции се провеждат от
опитен психолог, който е нает за дейността.
Експерт образователни дейности провежда малки работни форуми,
Информационни дни и събития по модела Граждански университет за
родители. Общо събитията за годината са над 30.
Бяха реализирани две срещи с успели роми в НЧ „Св. Св. Кирил и Методи –
1929 г.“ с. Исперихово. Първата среща беше с психолог от гр. Велинград, а
втората – с жена, притежаваща към момента собствена консултантска
агенция.
Деца обхванати от проектните дейности общо 140.
Оборудвани клубни пространства в Основно училище "Христо Ботев", с.
Исперихово:
- Клуб „Градина“ – закупени градински пособия и посадъчен материал;
- Клуб „Мажоретки“, Клуб „Театър“, Клуб „Български и ромски
фолклор“ – закупени костюми, носии и декори;
- Клуб „Нашият оркестър“ – закупени музикални инструменти,
озвучителна техника и аксесоари;
- За Клуб „Киберпространство“ и за спортните клубове, още не са
проведени процедури, тъй като предстоят промени.
Общо в рамките на ОПНОИР са включени 140 деца от които 120 от с.
Исперихово и 20 от гр. Брацигово.
 Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І
"Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик", по процедура
чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа
за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело
С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020г.“. Сключен е договор №Д-112/16.11.2020 г. за
изпълнение на СМР на етап техническа рекултивация на стойност 809
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993,55лв без ДДС или 971 992,26 лв с вкл. ДДС. Сключен е договор №Д113/16.11.2020г. за изпълнение на дейности по биологична рекултивация на
стойност 36 280,68 лв без ДДС или 43 536,82лв с ДДС. Предстои
стартиране на строителните дейности.
 През 2020г. е спечелен проект BG05M9OP001 – 2. 101 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Брацигово”.
Проектът има за цел да се предоставят услуги по домовете в контекста на
създалата се извънредна ситуация в резултат от пандемичния взрив на
заболяването от COVID-19 в страната с цел ограничаване контактите
между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в найголяма степен от вируса, в т.ч. възрасти хора над 65 г. с ограничения или
невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните
семейства; хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за
които има социална необходимост от почасови услуги. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ е на стойност 76 845,00 лв. /седемдесет и
шест хиляди осемстотин по четиридесет и пет лева./ По оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 приоритетна ос 2:
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания“-Компонент 3. Периодът за изпълнение на проекта е от
16.03.2020г. -31.12.2020г. Общия брой на потребителите е 73 човека, както
следва:
 Брацигово
 Бяга
 Исперихово
 Равногор
 Розово

-55
-6
-1
-9
-2

 До 30 април 2020г. се реализираше проект „ Осигуряване на топъл
обяд в община Брацигово“. Дейностите на проекта стартираха през месец
май 2016г., като общия брой на потребителите е 50. От тях в гр. Брацигово
– 30 потребители, с. Бяга – 6 човека , с. Исперихово – 5 човека , с. Козарско
– 5 човека, и с. Розово – 4 човека. Стойността на проекта възлиза на 129
106,46 лв. Храната се приготвя по предварително изготвени седмични
менюта, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при
спазване на изискванията за безопасност на храните и националните
стандарти и норми за хранене. Обядът се предоставя ежедневно през
работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж" – Брацигово.
От май месец 2020 год. община Брацигово реализира проект „Целево
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подпомагане с топъл обяд в община Брацигово“ финансиран по програма
„Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна
ситуация 2020“. По програмата се осигурява храна в домовете на 50
нуждаещи се от община Брацигово. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по проекта е 24 215,00 лв. Дейностите ще се изпълняват
до 31.12.2020г.
 „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.
Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-01, по
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските общини“ №BG06RDNP001-7.007–Спорт. Договорът за безвъзмездна финансова
помощ е сключен с Държавен фонд „Земеделие“ на 15.05.2019г. с одобрен
бюджет в размер на 97104,55лв без ДДС. Крайният срок за изпълнение на
СМР и въвеждане на обекта в експлоатация – до 31.12.2020г. Сключен е
Договор за изпълнение на СМР № Д – 7/30.01.2020г. на стойност 92204,55
лв. без ДДС или 110645,46 лв. с ДДС.
 BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014
– 2020 г. „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово,
община Брацигово, област Пазарджик“. Сключен е договор Д-78/07.08.2020
г. между Община Брацигово и „Делчев Инжинеринг“ ЕООД за изпълнение
на СМР на стойност 1 324 527,12 лв. с ДДС. Предсои съгласуване с ДФЗ.
 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в
гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ – етапно
строителство". Сключен е Договор № Д–101/01.11.2019г. на стойност
2111947,25 лв. без ДДС и 2534336,70 лв. с ДДС . Дейностите по този проект
са приключени на 95 %.
 „Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и
упражняване на авторски надзор по време на строителството за строеж:
"Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на
гр.Брацигово и населените места в общината". Сключен е Договор № Д89 от 07.10.2019г. на стойност: 1241008,52 лв. без ДДС и 1489210,22 лв. с
ДДС. Изпълнението на строително-монтажните дейности е приключило.
Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение №12/18.11.2020г.
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 Реализиран проект „Чиста околна среда – смях и игри на нашите
деца“, на стойност 9894,00лв, осигурени от ПУДООС по Национална
кампания „Чиста околна среда 2020“.
 І.3.2. – Делово сътрудничество и диалог с институциите при
бедствия, аварии и кризи
На 07.02.2020 год. се наложи да се обяви частично бедствено положение
на територията на селата Равногор и Розово и летовищата „Васил
Петлешков“ и „Розовски вриз“. Същото бе обявено със Заповед №РД80/07.02.2020 год. на кмета на община Брацигово. За една нощ натрупа
огромно количество сняг, а вятърът допринесе за нявяването му на места и
образуване на преспи до 2 метра височина. Спряно бе и
електрозахранването в почти цялата община. В град Брацигово и селата
Исперихово, Козарско, Бяга и Жребичко захранването с електричество бе
възстановено след няколко часа, но в селата в планината – Равногор и
Розово и в летовищата нямаше повече от 24 часа ток. Населението бе
снабдено с храна и лекарства своевременно и нямаше бедстващи хора.
Благодарение на бързата реакция на институциите бедственото положение
бе отменено на 10.02.2020год. след като бе изчистено на всякъде и
пътищата бяха проходими. Благодарност получиха ДГС Пещера и ДГС
Батак – бяха ни осигурили 3 багера, с които се почистваха улиците в
населените места, „Еко-хидро 90“ ООД, „Ка-ойл“ ЕООД, „Асарел-медет“
АД, които осигуриха тежка верижна техника, без коята нямаще как да се
справим.
 І.3.3. – Ежемесечни изнесени приемни дни на кмета на общината в
населените места от общината
Поради възникването на пандемията от СOVID-19 съм провела само една
среща с населението на всяко едно от населените места в Община
Брацигово. Това беше на 02.03.2020 год. в селата Козарско и Жребичко, на
04.03.2020 год. в Бяга и Исперихово, на 09.03.2020 год. в Равногор и
Розово. След въвеждането на извънредното положение срещите не можеха
да бъдат осъществявани. Въпреки това ежеседмичните ми приемни дни –
всеки понеделник са осъществявани редовно. Проведени са 107 срещи.
приемала съм граждани и в останалите дни от седмицата – винаги, когато
съм имала възможност, независимо от деня. За мен е приоритет срещата очи
в очи с хората, за да разбера наистина техните проблеми и да се направи
необходимото за решаването на проблемите. С кметовете на кметства
провеждахме редовно оперативки – всеки вторник от 10 часа. До сега сме
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провели 23, като от 10.03.2020 г. до 22.05.2020 г. не сме провеждали срещи
– по време на извънредното положение.
 І.4.3. – Изграждане на работен механизъм за взаимодействие
„Община – училища – детска градина“ за периодичен анализ на
дейността и проблемите, стоящи пред тях
С директорите на детските градини и училищата в нашата община сме
провеждала редовно срещи. Със Заповед №РД 01-124 от 13.03.2020 год. на
Министъра на здравеопазването бяха въведени противоепидемични мерки
на територията на Република България във връзка с пандемията от COVID19. С тази заповед се преустановиха посещенията в училищата и детските
градини за определен период от време. С директорите сме обсъждали
графиците за отпуски и дейностите, които ще извършват по време на
извънредното положение. След това се срещнахме, за да видя каква е
тяхната готовност да започнат работа и да обсъдим от кога. Беше проверено
дали имат всичко необходимо за започване на безопасна работа. От
01.06.2020 г. възобновихме работата в ДГ в Общината. Преди началото на
учебната година отново проведохме среща за да се види готовността на
всички за започване на нормална работа. Наличието на лични предпазни
средства, дезинфектанти, стая, която е необходима за отделяне на дете със
здравословни проблеми, наличието на топла вода, готовността на
автобусите и изхранването на учениците.
Реализиране на дейности по Механизъм на институциите за обхващане и
задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна
училищна и предучилищна възраст на територията на община Брацигово,
съгласно РМС №373 от юли 2017 г. и ПМС №100 от 8 юни 2018 г. – По това
направление за отчетния период са извършени по 2 обхода и от двата екипа
функциониращи на територията на община Брацигово. Посетени са над 80
адреса на деца и ученици подлежащи на задължително обучение по силата
на ЗПУО, или общо са обхванати 98 деца и ученици, на които са
постановени необходимите мерки. От обходените деца и ученици, 20 са
влезли отново в детска градина и училище, останалите са трайно в чужбина
или вече неподлежащи на образование.
За доброто функциониране на междуекипната връзка в община Брацигово
са създадени всички условия за съвместна дейност. Закупен е 1 брой
преносим компютър марка ASUS, към който е монтиран ORAK Security
пакет, съдържащ устройство „Безопасно училище“ с инсталиран софтуерен
лиценз за криптографска защита на лични данни и индивидуален защитен
портал „Посещаемо и безопасно училище“, чрез който се обработват
данните на посетените деца и ученици застрашени от отпадане.
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 І.4.6. - Осигуряване на необходимите условия и ресурси за
интеграция на децата от малцинствени групи и на деца със СОП
Община Брацигово осигурява транспорт до СУ „Народни будители“ град
Брацигово, както и до ДЦДМУ към КСУДС на деца от населените места в
общината. Създадени са всички условия за осъществяване на корекционно –
обучителна дейност в ЦОП към КСУДС – Брацигово, работи
координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца,
жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция. Училищата от община Брацигово участват по програмите на
МОН „Без свободен час” и „На училище без отсъствия” за привличане и
задържане на подлежащите в училище.

І.5.1. – Кандидатстване по проект с цел повишаване на здравната
култура на населението и в частност на уязвимите групи
Община Брацигово кандидатства по проект на РОМАКТ за осигуряване
на пакети с храни и дезинфекционни материали за уязвими групи хора от
етническите малцинства в Брацигово и Исперихово на стойност 4510.00лв.
Бяха подпомогнати 100 души с пакети от хранителни продукти, санитарни и
дезинфекционни материали.
 І.6.3. - Изграждане на нови детски площадки и поддържане на
съществуващи такива
В началото на 2020 год. кандидатствахме по проект от националната
кампания "За чиста околна среда - 2020" на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). В Нашата община
бяха одобрени 4 проекта:
В град Брацигово изградихме площадка за игра в ромския квартал под
наслов „Чиста околна среда – смях и игри за нашите деца“. Детският кът се
намира между улиците "Георги Бенковски", "Ангел Симонов" и „Петър
Фикин“. Средствата, в размер до 9 894 лв., са от Националната кампания "За
чиста и околна среда - 2020", конкурсна тема "Обичам природата - и аз
участвам". Освен Община Брацигово други институции, които спечелиха
проекти по ПУДООС са:
- ДГ “Слънце“ село Исперихово – проект на стойност 5000 лв.
- СУ „Народни будители“ Брацигово - проект на стойност 4 999,70лв.
- кметство Бяга - проект на на стойност 9 986,80 лв.
 І.7.2. – Провеждане на традиционни и нови културни прояви
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Предвид обявеното с Решение на Народното събрание на Република
България извънредното положение на 13.03.2020 год., във връзка с
разпространението на COVID – 19, празникът на град Брацигово, провеждан
на 11 и 12 май не се състоя. Той бе отбелязан нетрадиционно със светлинно,
пиротехническо шоу-спектакъл „Звездите на Петлешков над България
горят“ и с поднасяне на венци и цветя пред знаковите в града места,
свързани с Априлското въстание. На 12 май бе отслужена заукопойна
панихида в храм „Свети Йоан Предтеча“ град Брацигово. Като съпътстваща
дейност са закупени знамена за подновяването на същите по централната
улица и парк „Априлци“.
 І.7.4. – Организиране на спортни прояви
На 21 и 22.12.2019 год. се проведе Традиционният Коледен футболен
турнир на стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“ град Брацигово. На него
взеха участие футболни отбори на деца от град Пещера, село Дебръщица,
град Пловдив, град Пазарджик и 3 отбора от община Брацигово.
Турнир по футбол от програмата „ФУТБОЛНИ ЗВЕЗДИ НА БФС" за деца
родени 2007/2008г. се проведе на 22.09.2020г. На него взеха участие
футболни отбори от град Брацигово, село Бяга, град Пещера, град Ракитово,
град Панагюрище, град Велинград, град Пазарджик.
 І.7.6. – Откриване на нови еко-пътеки
Обновени пешеходни маршрути:
1. гр. Брацигово – м. Врайник – с. Розово м. язовир „ Чорбаново“ –
летовище „ Розовски вриз“;
2. Летовище „Розовски вриз“ - - параклис „ Свети Стефан“ –
летовище „ Васил Петлешков“;
3. Летовище „ Розовски вриз“ – „ Вековно дърво - бук“;
4. Летовище „ Розовски вриз“ – пещера „ Дупката“;
5. с. Равногор – с. Жребичко;
6. с. Равногор – гр. Брацигово.
Маршрути в проучване:
1. гр. Брацигово – м. „ Бурово блато“ – М. „ Въртян камък“ – с.
Козарско;
2. с. Козарско – река „ Луда“;
3. Мегалити с. Жребичко.
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ II
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„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА, НАДЕЖДНА И АДЕКВАТНА
НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА“

 ІІ.1.3. – Ремонт на улична мрежа
Приключи Проект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в
регулацията на гр. Брацигово и населените места в общината“. При
неговото изпълнение бяха асфалтирани 14 улици в град Брацигово, 5 улици
в село Бяга, 4 улици в село Исперихово и по една улица в селата Козарско,
Равногор и Розово.
 ІІ.2.3. – Реконструкция на ВиК мрежа в град Брацигово
Най-голямото предизвикателство през тази изключително трудна година
бе реализирането на проекта „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на
улици от уличната мрежа на гр. Брацигово - реконструкция и рехабилитация
на водопроводна мрежа в гр. Брацигово". Изпълнението на проекта тече и в
момента. Искам да изкажа огромна благодарност на всички жители на града
за разбирането, което проявяват за създадените неудобства и липсата на
вода понякога. При реализирането на този проект ще подменим 12 км.
водопровод в града, с което се надяваме, че ще намалим значително
загубата на вода и ще подобрим качеството на предлаганата услуга.

ІІ.3.1. – Съдействие за осигуряване на качествена интернет
връзка на територията на общината
Към момента се изпълняват два обекта с възложител „Нетгард“ ООД гр.
Пловдив. На същият са издадени Разрешение за строеж № 16/30.06.2020г.,
акт обр.2 от 03.08.2020г. за обект: „Нова физическа инфраструктура за
електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“ ООД в гр.Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик“ -5050м., Разрешение за строеж №
25/25.08.2020, акт обр. 2 от 21.09.2020г. „Допълнение на нова физическа
инфраструктура за оптична мрежа на „Нетгард“ ООД в квартали 122, 121,
120, 117, 114, 116, 113, 118, 112, 115, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 24, 30 на
гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ – 6561м. и
Разрешение за строеж № 34/24.11.2020г. за обект: „Нова физическа
инфраструктура за електронна съобщителна мрежа в землището на
с.Козарско, през с.Бяга до гр.Брацигово, община Брацигово, област
Пазарджик“ - 9475м.
 ІІ.4.1. – Подобряване и поддръжка на състоянието на зелените
тревни площи в по-добър вид
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Към Община Брацигово са назначени на трудов договор 12
работници, от които 2 към Общината и 10 назначени по Проект с №
BG05M9OP001-2.018-0030 “Пилотен модел за социално-икономическа и
образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“ до
13.11.2020 год. Всички те работят по предварително изготвен график с
разпределено място за почистване. График се изготвя за всяка седмица от
месеца, в който се включват главни и второстепенни улици, детски
площадки, площад Централен, района около квартал Банята, района около
околовръстен път или всички общински места, които са за почистване.
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ III
„СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА МЕСТНА ИКОНОМИКА“


ІІІ.2.3. – Предоставяне на концесия на минералната вода в
Брацигово
С Решение № 66 от 28.02.2020 год. на Общински съвет Брацигово се
определи водовземно съоръжение сондаж №2 от находище на минерална
вода „Брацигово“ - изключителна държавна собственост като място за общо
водовземане, пиене и водоналиване от населението с общ дебит 0,5 л/сек. С
Разрешително за водовземане на минерална вода №13600082/05.03.2015
год. още преди находище на минерална вода Брацигово да ни бъде
предоставено за стопанистване и управление, МОСВ е разрешило на
община Брацигово водовземане на минерална вода за питейно-битово
водоснабдяване с разрешен средноденонощен дебит 0,1 л/сек. За това сме
изпратили писмо до Васил Василев – Упавител на „ПАВАС“ ООД с което
го уведомяваме за това, като в сучай че свободният дебит от 0,4 л/сек. е
достатъчен за реализиране на неговите инвестиционни намерения да подаде
ново заявление за издаване на разрешително за водовземане комплектувано
с цялата изискуема по образец документация.
С Решение № 87 от 27.03.2020 год. на Общински съвет Брацигово се дава
съгласие за стартиране на процедура по предоставяне на концесия за
минерална вода „Брацигово“ от сондаж №5 от находище на минерална вода
„Брацигово“ с дебит 1 л/сек. за 365 дни в годината за 25 години. Същото
Решение, след като влезе в сила, бе изпратено на МОСВ, които трябва да
проведат процедурата по отдаване на концесия за бутилиране на минерална
вода от сондаж №5 на находище на минерална вода „Брацигово“ и на
„ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД , фирмата, която е подала заявление до МОСВ и
до община Брацигово, че има предложение за предоставяне на концесия за
добив на минерална вода от находище „Брацигово“. На 28.09.2020 год.
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„ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД получават писмо от МОСВ, че е проведено
предварително проучване по чл. 11 от Наредбата за концесиите за добив на
минерална вода, приета с ПМС №338 от 2019 г. –ДВ брой 100 от 2019 год, и
са предприети действия за включване на проекта на концесията в Плана за
действие за държавните концесии за периода 2021-2027 год.
 ІІІ.4.1. – Пълна прозрачност при изразходване на общинските
средства, провеждане на обществени обсъждания по важни проекти
Проведени обществени обсъждания:
 Със съобщение публикувано на 02.12.2019 год. на страницата на
Община Брацигово е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 03.01.2020 год. от 10.00 часа в
заседателната зала на Младежки дом град Брацигово на ул. „Христо
Смирненски №1 по Проект на Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Брацигово за срока на мандата 2019 г.- 2023 г.
 Със съобщение публикувано на интернет страницата на Община
Брацигово е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на Проекта на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово на
13.01.2020год. от 11:00часа в заседателната зала на Младежки дом в град
Брацигово, улица „Христо Смирненски „№1.
 Със съобщение публикувано на 27.12.2019 год. на страницата на
Община Брацигово е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 28.01.2020 год. от 10.00 часа в
заседателната зала на Младежки дом град Брацигово на ул. „Христо
Смирненски №1 по Проект на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти –общинска собственост в община Брацигово през
2020 година
 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брацигово, приета с Решение № 436/23.02.2018год. и изменена с
Решение №461/27.04.2018 год. на Общински съвет гр. Брацигово и 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 приета с Решение
№76/31.03.2016 г., бе публикуван в сайта на община Брацигово на
06.03.2020 г., за запознаване от страна на заинтересованите лица.
 Със съобщение публикувано на 07.05.2020 год. на страницата на
Община Брацигово е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на Проект за Наредба за рекламната
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дейност на физически и юридически лица в община Брацигово на
08.06.2020год. от 14.00 часа в заседателната зала на Младежки дом, град
Брацигово, улица „Христо Смирненски„ №1.
 Със съобщение публикувано на 04.06.2020 год. на страницата на
Община Брацигово е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 06.07.2020 г. от 11.00 часа в
заседателната зала на Младежки дом, град Брацигово, улица „Христо
Смирненски“ №1, на проект за 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 проекта за 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.
 Със съобщение публикувано на страницата на Община Брацигово на
09.07.2020 г. е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на Проект на Наредба за рекламната
дейност на физически и юридически лица в Община Брацигово на
11.08.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Младежки дом в град
Брацигово, улица „Христо Смирненски“ №1.
 Със съобщение публикувано на страницата на Община Брацигово на
03.08.2020 г. е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 04.09.2020год. от 17.00 часа в
заседателната зала на Младежки дом, град Брацигово, улица „Христо
Смирненски“ №1, на Проект за Наредба за определяне на размера на
местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово.
 Със съобщение публикувано на страницата на Община Брацигово на
04.08.2020 г. е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 08.09.2020г. от 17.00 часа в
заседателната зала на Младежки дом, град Брацигово, улица „Христо
Смирненски“ № 1, на Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брацигово в частта на Тарифа по чл. 3,
ал. 1 от Наредбата.
 Със съобщение публикувано на страницата на Община Брацигово на
07.08.2020 г. е отправена покана до всички заинтересовани лица за
провеждане на обществено обсъждане на 10.09.2020г. от 14.30 часа в
заседателната зала на Младежки дом, град Брацигово, улица „Христо
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Смирненски“№1, на Проект на Наредба за управление и разпореждане с
общински спортни обекти в Община Брацигово.
 ІІІ.4.7. – Ефективно управление на обществени поръчки с
възложител Община Брацигово
За периода 15.11.2019 год. до месец ноември 2020 год. са проведени
общо 14 обществени поръчки с възложител Община Брацигово.
 ІІІ.5.1. – Приемане на стратегия за управление на общинската
собственост за мандата на кмета
С Решение №33 от 31.01.2020 год. на Общински съвет Брацигово с
Протокол №5 е приета Стратегия за управление на общинската собственост
за мандата на кмета.
 ІІІ.5.2. – Приемане на програма за управление на общинската
собственост
С Решение №44 от 13.02.2020 год. на Общински съвет Брацигово с
Протокол № 6 е приета Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в Община Брацигово.
 ІІІ.5.3. –Актуване на нови имоти
През изтеклата година са съставени 21 Акта за Публична общинска
собственост и 16 Акта за Частна общинска собственост.
След толкова години упорита работа и търсене на възможности Община
Брацигово успя да направи така, че урбанизираната територия на курортно
селище „Васил Петлешков“ да бъде вече частна общинска собственост. От
цялата територия на курорта – 194 дка. - 127 дка. вече са Частна общинска
собственост и Община Брацигово може да се разпорежда с тях. Със Заповед
№ДС-150/21.09.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик,
вписана в Служба по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№1364/02.10.2020 г.,
Акт №8, том 6, Дв.вх.№1356, влязла в законна сила на 21.09.2020 год., е
отписан от актовите книги на недвижими имоти-държавна собственост,
недвижим имот актуван с АЧДС №6864/25.04.2018 г. имот №514007 с площ
127836 кв.м находящ се м. „Атолука“, отразен като поземлен имот с
идентификатор 61220.514.7 по КККР на с.Равногор, Трайно предназначение
на територията -Урбанизирана; Начин на трайно ползване - За друг вид
застрояване с площ 127836 кв.м. Във връзка с получената Заповед и
Удостоверение с №8200-430-1/06.10.2020 г. на Областен управител на
област Пазарджик, община Брацигово актува с АЧОС №452/09.10.2020 год.
вписана в Служба по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№1443/14.10.2020 г.,
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Акт №65, том 6, дв.вх.№1432 поземлен имот с идентификатор 61220.514.7
по КККР на с.Равногор, одобрени със Заповед №РД-18-323/16.05.2019 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 127836 кв.м., м. „Атолука“,
последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 06.10.2020 г.;
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: За друг вид застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер
по предходен план: 514007. Със същият акт е отписан Акт №5/20.12.2005 г.
за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията
гр.Пещера с Вх.рег.№2175 от 29.12.2005 г., Акт №40, том VIII, дело
1542/05, стр.108 за летовище „Васил Петлешков“ /м.Атолука/, целият
194 000 км.м.
 ІІІ.5.5. – Пълна прозрачност при продажби и отдаване под наем
В изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост за 2020 год. до момента са отдадени под наем 5
имота и са продадени 4 имота, съгласно Закон за общинската собственост и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Брацигово.
 ІІІ.7.1. – Рекламиране и доразвиване на съществуващите и
създаване на нови туристически атракции
С цел по–доброто рекламиране и развитие на общината в сферата на
туризма през 2020 година продължихме участието си в националния
туристически портал, както и в портала на Kmeta.bg. Община Брацигово
направи публикация със специална статия за село Жребичко във вестник
„Движение“. През настоящата година бяха излъчени предавания за нея по
телевизия БТВ „ Екшън“, телевизия „ ТВ Травъл“, национална телевизия
„България 24“ и публикации във фейсбук страницата на Туристически
район „ Родопи“.
Взехме активно участие в изработването на областна пътна карта от
издателство „ Домино“.
Община Брацигово е един от учредителите на Туристически район
„Родопи“ и като такъв участва пълноправно във всички дейности на същия.
През настоящата година продължава изпълнението на Проект от
Министерство на туризма за реклама на отделните дестинации и реклама
на Туристическия район на Международни туристически борси. Предстои
изработване и разпространение на рекламни материали–електронни,
печатни, мултимедийни, като от наша страна бяха предоставени снимки и
описания на забележителности, атракции, обичаи, събития и други неща
характерни за Община Брацигово.
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През настоящата година Туристически район „ Родопи“ взе участие с
общ щанд на Международната туристическа борса “Ваканция и Спа Експо
2020“ от 13 до 15 февруари в гр. София. Община Брацигово имаше участие
на този щанд и представи възможностите за практикуване на различни
видове туризъм и местата за настаняване на нейна територия с нови
рекламни материали .
В началото на 2020 година заработи Единната система за
туристическа информация / ЕСТИ/. Тя се администрира от Министерство
на туризма и обхвана всички места за настаняване на територията на
страната, като ги свърза с Министерството на туризма, с Националната
агенция по приходите, с Националната полиция и Общините. Общинска
администрация подпомогна регистрирането на собствениците на места за
настаняване в системата ЕСТИ, като изпрати на всички хотелиери
специални ръководства и ги консултира.
През месеците април и май бяха разработени по поръчка на Общинска
администрация 11 маршрута за планинско колоездене на територията на
общината. Същите бяха качени на официалната страница на община
Брацигово, на специализираната платформа „МТБ“ и във вестник
„Априлци“.
БЮДЖЕТ
Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.10.2020 г. е в
размер на 7 629 346 лв., от тях приходи за държавните дейности в размер на
3 988 479 лв. и приходи за местни дейности в размер на 3 640 867 лв.
I. Изпълнение на приходите за делегираните държавни дейности.
Актуализираният годишен план на приходите за държавни дейности е
6009668 лв., а изпълнението към 31.10.2020 г. е 3 988 479 лв. – 66,37 %
Общата субсидия е получена на 83,73 % , т.е. при план 4 633 060 лв. ,
отчет 3 879 093 лв.
Средства за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от
ЗПУО и компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и
междуселищния автомобилен транспорт: план 11 710 лв., отчет 7 060 лв.
Получените целеви трансфери към 30.09.2020 г. включват:
Средства в размер на 1 709,05 лв. за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Средства в размер на 247 213,15 лв. по Механизъм лична помощ.
Средства в размер на 5 632,78 лв. получени от АСП по проект: “Целево
подпомагане с топъл обяд в Община Брацигово“, финансиран по програма
„Целево подпомагане с топъл обяд в условията на извънредна ситуация
2020“.
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Средства в размер на 9 393,20 получени от Фонд „Социална закрила“ за
осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата и младежите,
които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата
дейности, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа
от I до XII клас, по реда на чл.27, ал.1 т.2 от Закона за социално
подпомагане. Средствата са за закупуване на технически средства с
лицензиран софтуер, рутер и заплащане на такса интернет.
Средства в размер на 100 331 лв. получени от МОН за „Авариен ремонт на
покрив и класни стаи на НУ“Васил Петлешков“ гр. Брацигово“.
Средства за възнаграждения и осигуровки за ПВЗ: план 56 789 лв., отчет 56
789 лв.
Целеви трансфери от ПУДООС по проект: „Обичам природата и аз
участвам“ – 5 000 лв. на СУ“Народни будители“ гр. Брацигово.
През м.септември 2020 г.Община Брацигово получи целеви трансфер съгл.
ПМС 250/04.09.2020 г.в общ размер 529 278 лв., от които:
 За обект: „Укрепване на свлачище на път PAZ 2045/III-375/ Исперихово-Козарско-Жребичко – 511 263 лв.
 За разплащане на разходи за овладяване на частично бедствено
положение на територията на с. Розово и с. Равногор и летовище „Розовски
вриз“ и „Васил Петлешков“ – 18 015 лв.
В частта на неданъчните приходи са отчетени 8 345 лв., от които:
общински такси 4 240 лв. и помощи и дарения от страната 4105 лв.
Наличността на паричните средства към 31.10.2020 г. в държавните
дейности е 1 336 826 лв.
I I. Изпълнението на общинските приходи.
Общинските приходи са източник за финансиране на местните
дейности.
Изпълнението на общинските приходи към 31.10.2020г. е 38,41 %. При
уточнен годишен план 2 678 709 лв. изпълнението е в размер на 1 028 873
лв.
Изпълнението по видове приходи е както следва:
1.Имуществени данъци :
%
Вид на данъка
План
Отчет
изпълнение
Патентен данък
Д-к върху недвижими имоти

8 000
95 000

5 637
72 502

70,46
76,32
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Д-к в/у превозните средства
Д-к при придобиване на имущество
по възмезден начин
Туристически данък
Всичко имуществени данъци:

253 000

220 184

87,03

75 000
9 000
440 000

45 281
7 451
351 055

60,37
82,79
79,79

2.Неданъчни приходи :
Вид на неданъчните приходи
Приходи и доходи от собственост
В т.ч.
Приходи от продажба на услуги
Приходи от наеми на имущество
Приходи от наем на земя
Приходи от лихви
Общински такси
В т.ч.
-за ползване на детски градини
-за ползване на детски ясли
За ползване на ДСП и др.об. услуги
За ползване на пазари и тържища
За битови отпадъци
За технически услуги
За административни услуги
За откупуване на гробни места
За притежание на куче
Други общински такси
Глоби,санкции и наказателни
л/ви
Други приходи
Внесен ДДС и други данъци
Постъпления от продажба на
нефинансови активи
Помощи и дарения от страната
Всичко неданъчни приходи
ВСИЧКО
СОБСТВЕНИ
ПРИХОДИ

План

Отчет

%
изпълнение

279 300

143 560

34,53

180
000
39 000
60 000
300

55 375

30,76

39 982
48 052
151

102,52
80,09
50,33

1 463 392
38 000
6 000
55 000
5 000
1 291 092
36 000
25 000
2 000
300
5 000
40 700

476 974
20 048
1954
39 908
430
363 623
29 042
17 140
2 181
187
2 461
28 038

32,59
52,76
32,57
72,56
8,60
28,16
80,67
68 56
109,05
62,33
49,22
68,89

6 000
-50 000

4 479
-4 690

74,65
9,38

499 317
0
2 238 709
2 678 709

25 657
3800
677 818
1 028 873

5,14
0,00
30,28
38,41
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3. Взаимоотношения с Централния Бюджет.
Общата изравнителна субсидия към 31.10.2020 г. е получена на 97,51
%, т.е. при план – 910 600 лв., отчет 887 900 лв.
От целевата субсидия за капиталови разходи към 31.10.2020 г., са
усвоени 329 460 лв. при план - 366 200 лв.
Получените целеви трансфери към 31.10.2020 г. включват:
Целеви трансфери от ПУДООС по проект: „Чиста околна среда, смях
и игри за нашите деца“ – 9 894 лв. на гр.Брацигово; проект: “Обичам
природата и аз участвам“ – 5 000 лв. на ДГ“Слънце“ с. Исперихово и
проект: “По красива природа за нас и нашите деца“ – 4 993,40 лв. на
кметство с. Бяга.
Във връзка със задълженията на общините съгласно Наредба
№7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
община Брацигово е превела на община Пазарджик отчисления по чл.60 и
чл. 64 от ЗУО към 31.10.2020 г. сума в размер на 159 109 лв., отразена по §
61-02 със знак минус.
4. Временни безлихвени заеми.
4.1. Съгласно договор № 10635 от 19.10.2015 г. за закупуване на
сметосъбираща и сметоизвозваща техника община Брацигово е получила
336 840 лв. от ПУДООС от които към 31.12.2019 г. е възстановила 275 086
лв. Вноските направени за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г. по този заем
са в размер на 56 140,00 лв.
5. Операции с финансови активи и пасиви, заеми от др. банки и др.
лица.
5.1.Съгласно Договор за банков кредит №116 от 03.06.2019 г. Общинска
банка АД със седалище и адрес на управление гр. София, отпусна на
Община Брацигово инвестиционен кредит в размер на 1 300 000 лв.,
предназначен за финансиране разходите по проект: „Ремонт, реконструкция
и благоустрояване на улици от уличната мрежа в гр. Брацигово, Община
Брацигово“. Крайният срок за усвояване на кредита е до 03.12.2020 г., като
Общината се задължава да представи разходно-оправдателни документи
/договори, протоколи и фактури с вкл. ДДС/, за извършени плащания по
повод изпълнението на отделни видове работи по проекта.
Към 31.10.2020 г. отпуснатата сума по този кредит в размер на 1 300 000 лв.
е усвоена, от които 902 000 лв. са усвоени през 2019 г. и 398 000 лв. през
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2020 г. Платената лихва за периода 01.01.2020 г. – 31.10.2020 г. е в размер
на 22 330,19 лв. и такса комисионна 3 122,73 лв.
5.2.Посочените със знак минус суми по параграф 93-36”Друго
финансиране” представляват погасяване на отчисленията по Акт за
установяване на публично държавно звемане №3/27.07.2015 г. на Директора
на РИОСВ гр. Пазарджик. При план 36 000 лв.. направените отчисления към
31.10.2020 г. са в размер на 19 860 лв.
Наличността на паричните средства към 31.10.2020 г. в местните дейности е
38 074 лв.
ІІ. Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.10.2020 г.
Общия обем на уточнения годишен план към 31.10.2020 г. е в размер
на 11 318 904 лв., а изпълнението е 7 629 346 лв. или 67,40 %.
Изпълнението по параграфи е както следва:
Вид на
разхода по
параграфи
Заплати на
перс. по
трудови и
служебни
правоотнош
ения.
Други
възн.и
плащания
на
персонала
Осигурител
ни вноски
за ДОО
Издръжка в
т.ч.
Храна
Медикамент
и
Постелечен
инвентар и
облекло
Учебни и

общо

държавни

Дофинан
сиране

местни

план

отчет

%

план

отчет

%

план

отчет

%

план

отчет

3 575
606

2 701
941

75,5
7

30694
86

2 340
061

76,
24

365
120

259
667

71.12

141
000

102
213

649
577

583
409

89,8
1

510
687

471
842

92,3
9

124
950

99
367

79.53

13
940

12200

866
150

641
637

74,0
8

744
705

560
547

75,2
7

88
765

60
971

68.69

32
680

20 119

2 764
272
230
667
8 392

1 468
902
134
570
3 316

889
239
90
067
8 392

435
358
58
046
3 316

1 033
544
76
524
0

55.12

0

0

54,43

0

0

0

0

0

9 577

7 200

4 517

48,9
6
64,4
5
39
51
62,7
4

1 875
033
140
600
0

14
300

53,1
4
58,3
4
39,5
1
66,9
7

7 100

5 060

71,27

0

0

35

30

87,5

35

30

87,5

0

0

0

0

0
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научноизсл.
книги
Материали
Вода ,горива
и енергия
Р-ди за
външни
услуги
Текущ
ремонт
Командиров
ки в
страната
Разходи
за
застраховки
Др.разходи
за СБКО
Такса
ангажимент
по заем
Други
финансови
услуги
Разходи за
санкции,
неуст.съд.об
езщ.
Др.некласиф
ицирани
разходи
Платени
данъци,такс
и и админ.
санкции
Стипендии

202

813

3

202

813

3

311
960
422
979
1 086
817

165
114
261
352
633
899

52,9
3
61,7
9
58,3
3

64
157
191
179
137
017

46
137
81
541
80
350

71
91
42,6
5
58,6
4

247
803
231
800
949
800

118
977
179
811
553
549

48,01

0

0

77,57

0

0

58,28

0

0

250
231
14
939

166
630
3 388

66,5
9
22,6
8

122
231
7 439

125
535
2 298

102,
7
30,8
9

128
000
7 500

41
095
1 090

32,11

0

0

14,53

0

0

15
853

9 240

58,2
9

1 203

2 805

233,
17

14
650

6 435

43,92

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

6 000

3 123

52,0
5

0

0,00

0,00

6 000

3 123

52,05

181

0

0,00

181

0,00

0,00

0

0

0,00

5500

43
306

787,
38

0

0,00

0,00

5 500

43
306

787,3
8

0

0

361
251

4 574

1,27

224
971

0,00

0,00

136
280

4 574

3,36

0

0

75
350

-83
164

36
016

11
488

31,9
0

39
334

-96
215

-240,6 0

0

20
250

11
684

110,
37
57,7
0

20
250

11
684

57,7
0

0

0

0,00

0

0

9780

61,9
0

0

-300

0,00

15
800

10
080

63,80

0

0

1 583

25,4
0

6 233

1 583

25,4
0

0

0

0,00

0

0

Тек.трансф
ери, обезщ.и 15
помощи за 800
домакинств
а
Субсидии и
др.текущи
6 233
трансфери
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за
нефин.пред
приятия
Субсидии и
др.текущи
трансфери
за юрид.
лица с
нестопанск
а цел
Разходи за
чл. внос
Разходи за
лихви
по
заеми
Капиталови
разходи
Резерв за
непредвиде
ни разходи
Общо
разходи по
бюджета

207
040

168
434

81,3
5

167
040

142
434

85,2
7

40
000

26
000

65,00

0

0

5 610

3 163

0

0

0,00

5 610

3 163

56,38

0

0

29
000

22
330

56,3
8
77,0
0

0

0

0,00

29
000

22
330

77,00

0

0

3 060
464

2 099
647

68,6
1

522
458

13
782

2,64

2 538
004

20858
65

82,19

0

0

43
554

0

0,00

43
554

0

0,00

0

0

0

0

0

11318
904

7 629
346

67
40

6009
668

3 988
479

66
37

5 121
616

3506
335

68,46

18762
0

134
532

Събираемостта на задълженията за такса битови отпадъци към
30.11.2020 г. е както следва:
 за физически лица /ФЛ/:
Общо за Община Брацигово облогът за 2020 година на физическите лица
е 264507,61 лева, направените вноски по облога са 183928,12 лева, или
изпълнение 69,53 % към 30.11.2020 г. Недоборите от минали години са
162047,53 лева, вноски по недобори от минали години 49197,79 лева или
изпълнение 30,36 % към 30.11.2020 г.
Изразено в табличен вид събираемостта от ФЛ но населени места е
както следва:
Населено
место

Облог
2020

Брацигов
о
Бяга

Внесено

Внесено

%
изпъл
нение

110459,23 76955,58

%
Недобор
изпъл и
нение минали
години
69,67 65418,60

21359,12

32,65

39326,31

64,63

8003,16

26,52

25415,95

30176,95
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Исперихо
во
Козарско
Жребичк
о
Равногор
Розово
ОБЩО

30572,67

20766,04

67,92

17710,43

7425,48

41,93

42615,11
3605,48

29739,46
2009,06

69,79
55,72

25411,60
4781,49

6081,43
900,0

23,93
18,82

21983,01 16554,99 75,31
15945,80 12497,04 78,38
264507,61 183928,12 69,53

11689,35 3396,49
6859,11
2032,11
162047,53 49197,79

29,06
29,63
30,36

 за юридически лица /ЮЛ/:
Общо за Община Брацигово облогът за 2020 година на юридическите
лица е 193752,73 лева, направените вноски по облога са 108 811,06 лева, или
изпълнение 56,16 % към 30.11.2020 г. Недоборите от минали години са
390355,04 лева, вноски по недобори от минали години 55829,49 лева или
изпълнение 14,30 % към 30.11.2020 г.
Изразено в табличен вид събираемостта от ЮЛ но населени места е
както следва:
Населено
место

Облог
2020

Брацигово
Бяга
Исперихов
о
Козарско
Жребичко
Равногор
Розово
ОБЩО

Внесено

Недобори
минали
години

Внесено %
изпъл
нение

104574,37 70210,26
11325,01 8125,28
13010,49 10171,43

%
изпъ
лнен
ие
67,14
71,75
78,18

255495,98
9742,47
51346,47

24257,82 9,49
2354,06 24,16
5565,11 10,84

39668,38
859,31
12227,18
12087,99
193752,73

24,62
40,53
65,17
18,39
56,16

23107,64
1522,70
9308,08
39831,70
390355,04

18161,30
284,28
3662,64
1544,28
55829,49

9764,49
348,24
7967,85
2223,51
108811,06

78,59
18,67
39,35
3,88
14,30

ІІІ. Отчет за сметки на средства от Европейският съюз
В общината има открити извънбюджетни сметки по код 7443:
По този код се получават и отчитат средствата от Европейските програми
и фондове.
По него имаме открити и водим сметки по две направления :
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1. Средства получавани от Разплащателна агенция към ДФ
„Земеделие“.
- проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – към
31.10.2020 г.няма получени приходи и направени разходи по този проект.
-проект „Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга, Община
Брацигово“,съгл. Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0100C01 от 15.05.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“, сключен между Община Брацигово и ДФ
„Земеделие”. Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в размер на 58 263,00
лв., лихва 0,20 лв. Направените разходи към 31.10.2020 г. са в размер на
55 862,72 лв. Наличността към 31.10.2020 г. е 2 400,20 лв.
2 Средства получени от Други международни програми.
Съгласно
Споразумение
за
безвъзмездни
средства
GA.DGII.264.2020,PO662381 за прилагане на Инициативата за
противодействие на пандемията COVID-19 в ромските общности в
Брацигово, България предоставени от съвета на Европа по програма „Малки
грандове на РОМАКТ-България“, Община Брацигово получи трансфер към
31.10.2020 г. 4 495,89 лв. Неверифицирани разходи 14,11 лв.
Изразходваните средства са 4 510 лв.
3. Средства получени от Националния фонд към Министерството на
финансите, от МРРБ, от МТСП и МОН.
- проект „Топъл обяд“ – Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в размер
на 22 685,82 лв., лихва 0,14 лв. и възстановен временен безлихвен заем (-)
12 000,00 лв Направените разходи са в размер на 12 244,06 лв.
- проект „Обучение и заетост на младите хора“ по Договор № ОЗМ-ХУ06-10-255#6/08.11.2018 г. Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в размер
на 18 826,75 лв. и временен безлихвен заем 2 194,83 лв. Неверифицирани
разходи 13,42 лв. Изразходваните средства са в размер на 21 065,00 лв.
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- проект „Обучение и заетост на хора с увреждания“ по Договор № ОЗХУ-06-10-1517#6/28.11.2018 г. Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в
размер на 6 520,51 лв. и временен безлихвен заем 738,89 лв. Изразходваните
средства са в размер на 7 259,40 лв.
- проект „Обучение и заетост на хора с увреждания“ по Договор № ОЗХУ-06-10-2764#6/08.02.2019 г. Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в
размер на 12 948,52 лв. Към 31.10.2020 г. е предоставен временен заем в
размер на 1 463,23 лв. Изразходваните средства са в размер на 14 411,75 лв.
- проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна
интеграция на уязвимите групи в Община Брацигово“ по Договор №
BG05M9OP001-2.018-0030-C01 от ОП РЧР и Договор № BG05M9OP0012.018-0030-2014BG05M2OP001-01 по ОП НОИР. Към 31.10.2020 г.
полученият трансфер е в размер на 268 396,43 лв., лихва 0,76 лв. и временен
безлихвен заем 38 899,45 лв. Неверифицирани разходи по проекта 1 100,55
лв. Направените разходи по този проект са в размер на 307 891,14 лв.
Наличността към 31.10.2020 г. е 8 305,85 лв.
- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“
съгл. Административен договорот от 05.06.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.101. Полученият трансфер към
31.10.2020 г. е в размер на 32 020,99 лв., лихва 0,37 лв., временен безлихвен
заем 19 340,00 лв. Неверифицирани разходи по проекта – 660,00 лв.
Направените разходи към 31.10.2020 г. са в размер на 44 042,24 лв.
Наличността към 31.10.2020 г. е 7 979,12 лв.
- проект „Рекултивация на депо за ТБО на Община Брацигово в УПИ I
„Депо за неопасни отпадъци“, местност „Клисурата“, в землището на
гр. Брацигово, съгл. Административен договор №Д-34-50/02.06.2020 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда
2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
и КФ на ЕС по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP0022.010. Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в размер на 115 771,74 лв.,
лихва 1,46 лв. Направените разходи към 31.10.2020 г. са в размер на 5 940
лв.Наличността към 31.10.2020 г. е 109 833,20 лв.
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- проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата
на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от
COVID-19“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за
общественото здраве, причинени от пандемични кризи“. Полученият
трансфер към 31.10.2020 г. е в размер на 2 908,96 лв. Направените разходи
за този период са в размер на 2 908,96 лв.
- проект „Подкрепа за успех“ - Полученият трансфер към 31.10.2020 г. е в
размер на 101 027,00 лв. Направените разходи към 31.10.2020 г. са в размер
на 47 419,00 лв.
проект „Образование за утрешния ден“– Полученият трансфер към
31.10.2020 г. е в размер на 5 249,00 лв. Направените разходи към 31.10.2020
г. са в размер на 4 303,00 лв.
- проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ - Получените трансфери към 31.10.2020 г.са в размер на
33 703,00 лв. Направените разходи към 31.10.2020 г. са в размер на 31
746,00 лв.
IV. ПРОСРОЧИЯ.
Всички приходи от наеми и концесии в община Брацигово се събират от
първостепенния разпоредител, затова само той отчита всички вземания от
клиенти.
Просрочените вземания на Община Брацигово към 31.10.2020 г. са в размер
19 369,85 лв. от които:
- наем имущество - 15 100,84 лв.
- ел.енергия
711,26 лв.
- концесия
1 130,75 лв.
- наем земя
2 427,00 лв.
Към 31.10.2020 г. Община Брацигово има просрочени задължения в размер
на 45 286 лв., от които в делегираните от държавата дейности 44 801 лв. и в
местни дейности 485 лв.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2020 г. в „Център за обслужване на клиенти“ са регистрирани
7 514 входящи документи. Изведени са 6 186 изходящи документи.
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До моменти сме получили 514 документа по електронен обмен и сме
изпратили 487 броя.
През 2020 г. сме получили 23 броя искане за достъп до обществена
информация. На всички искания е отговорено в срок.
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 начин на
обмен на документи от една страна е много бърз, а от друга се спестяват
средства. Тенденцията е това да се въвежда от все повече организации,
особено сега, когато се въведоха строги прогивоепидемични мерки и много
от институциите работят дистанционно.
И през 2020 год. Интегрираната информационна система на държавната
администрация–ИИСДА се поддържа и попълва информация в
Административен регистър, Регистър на 134 административни услуги,
извършвани от Община Брацигово, годишният доклад за състоянието на
администрацията и самооценката на административното обслужване.
Към 30.11.2020 г. са изпратени 260 броя писма за доброволно плащане
на длъжници, от които 30 бр. на ЮЛ и 230 бр. на ФЛ. Със заповед на Кмета
на община Брацигово, са изпратени 83 акта за неплатени задължения на
физически и юридически лица. От тях 73 на физически и 10 на юридически
лица. Изготвени са 25 бр. планове за разсрочено плащане на задължения.
Изпратени са 210 броя писма до наследници на починали вече длъжници,
някой от които вече са се явили в „Местни данъци и такси“ и са предприели
действия за погасяване на задълженията.
Крайният резултат е, че към 30.11.2020 г.община Брацигово е събрала
105027 лв. от просрочени задължения на длъжници /недобори/, от които
49198 лв. от ФЛ и 55829 от ЮЛ.
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
В Дирекция „Специализирана администрация“ са извършени следните
услуги:
1.Удостоверения за описание на имот и идентичност – 143 бр.
2.Удостоверения по чл. 32 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра – 15 бр.
3.Изготвяне на актове за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план –
1 бр.
4.Изчертаване и проверка на скици за съда, скици за акт скици за собствени
нужди и скици с визи – 292 бр.
5.Протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво – 18 бр.
6.Преписки по параграф 4 за с.Козарско, с.Исперихово, с.Бяга-Сини дол
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7.Уведомления за заверени заповедни книги – 15 бр.
8.Удостоверения за ВОЕ – 13 бр.
9.Подготвяне на заседания на Общински експертен съвет по устройство на
територията – 11 бр.
10.Присъствие и водене протокол на ЕС - 11 бр.
11. Вписване протоколи в протоколната книга – 63 бр.; разгледани точки
от дневния ред общо - 63 бр.
12. Изготвяне на решения от протоколи от ЕС – 63 бр.
13. Изготвяне становище на гл. архитект по чл. 124 ал.3 от ЗУТ- 30 бр.
14. Съобщения на проекти за ПУП и заповеди за ПУП и разрешения за
строеж- 41 бр.
15. Попълване на данъчни декларации –420 бр.
16. Писане на кореспонденция на гл.архитект.
17. Изготвяне констативни актове – 93 бр.
18. Изготвяне разрешения за строеж – 34 бр.
19.Обявявания на разрешения за строеж – 34 бр.
20.Подготвяне
и
изпращане
на
преписки
за
Окръжен
и
Административен съд – 8 бр.
21.Удостоверения по § 16 – 117 бр.
22.Удостоверения за изчисление на квадратура за ОПС – 6 бр.
23.Издаване на скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ – 1 бр.
24. Презаверка на скици – 21 бр.
25.Вписване на нотариални актове и др. док. за собственост – 236 бр.
26. Съобщаване на квартални разработки – 41 бр.
27.Разглеждане на представени геодезически заснемания – 51 бр.
28.Разрешения за поставяне – 11 бр .
29.Процедиране на ПУП – 41 бр.
30.Съставяне на заповеди за одобряване на ПУП – 21 бр.
31.Участие в комисии за разглеждане на Помощни кадастрални
планове – 2 бр.
32. Подготвяне на предложения и проекто - решения до Общински
съвет – 41 бр.
33. Определяне на трасета за проводи – комисии и протоколи – 8 бр.
34.Удостоверения за административен адрес – 37 бр.
гр. Брацигово и с. Жребичко и землищата в община Брацигово – 372 бр.
35.Изготвяне на констативни протоколи за премахнати сгради – 9 бр.
36. Удостоверения и скици – извадки от ОУП – 7 бр.
37. Презаверки на удостоверения за описание на имот – 6 бр.
38. Издаване на Акт обр. 3 – 18 бр.
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39. Подготвяне на преписка за Акт за категоризация – Гробищен парк Бяга –
1 бр.
40. Оформяне на документи за плащане на проектантски услуги, извършени
от „Геопоинт“ ЕООД - 7 бр.
41. Съвместяване на скици – 29 бр.
42. Технически паспорти – 13 бр.
43. Издаване на визи за проектиране – 29 бр.
Проведени обществени поръчки от 15.11. 2019 год. до 15.11. 2020 година
По реда на откриването и провеждането обществените поръчки са
както следва:
1. Доставка на горива и смазочни материали за зареждане
автомобилите на общинска администрация - гр. Брацигово, община
Брацигово за 2019/2020година”
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на
купувача на Обява за събиране на оферти изх.№ 15-01-42 от 19.11.2019 г.
на кмета на община Брацигово. Същата е публикувана в Агенцията по
обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 38758,00 лева без
ДДС, изчислена на база на изразходеното количество горива за 12 месеца по
пазарни цени обявени в интернет пространството. За участие в
обществената поръчка, въпреки удължения срок е подадена само една
оферта от „Ка Ойл“ ЕООД гр.Брацигово. С фирмата е сключен договор Д 111/12.12.2019г. за възлагане на поръчката за срок от 12 месеца.
2. Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект:
„Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01
от 15.05.2019г.
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на
купувача на Обява за събиране на оферти изх.№ 08-08-154 от 03.12.2019 г.
на кмета на община Брацигово. Същата е публикувана в Агенцията по
обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 92328,01 лева без
ДДС, като финансирането е определено от ДФ“Земеделие“.
За участие в обществената поръчка, с удължаване на първоначално
определения срок са подадени две оферти. Поръчката е спечелена от
„Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово. Сключен е договор № Д-7 от
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30.01.2020 г. СМР по изпълнение на поръчката са приключили, а във
момента тече верификация на извършените разходи и изпълнените
дейности от ДФЗ.
3. “Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано
изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска
администрация гр. Брацигово и звената към нея”
Обществената поръчка е открита с публикуване в Профила на купувача
на Обява за събиране на оферти изх.№ 08-08-2 от 08.01.2020 г. на кмета на
община Брацигово. Същата е публикувана в Агенцията по обществени
поръчки. Прогнозна стойност на поръчката е 29900,00 лева без ДДС.
За участие в обществената поръчка са подадени три оферти. Поръчката
е спечелена от ЕТ“Али Индже“ с.Нова Махала,община Батак. С фирмата е
сключен договор Д -10/31.01.2020г. за възлагане.Срокът за изпълнение е
определен до 31.05.2020г. за доставка на 90 тона пелети. Поръчката е
изпълнена в срок.
4. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово,
община Брацигово“ по обособени позиции :
Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“
Обособена позиция № 3 “Доставка на месо и местни продукти, риба и
рибни продукти „
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти,
подправки, шоколадови и захарни изделия“
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и
зеленчукови консерви, замразени храни “
Поръчката е открита с Решение № РДР-6/13.01.2020 г. на кмета на
община Брацигово чрез открита процедура. Прогнозната стойност на
поръчката е 143 000,00 лв. без ДДС на база предоставени от потребителите
необходими количества за 12 месеца и цени на дребно предостави от
териториално статистическо управление гр.Пловдив. Средствата са от
бюджета на община Брацигово.
За участие в поръчката са подадени 7 броя оферти. Сключени са
договори по обособените позиции както следва :
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За Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“
е сключен договор №42/30.04.2020г.с „Заря 2000“ЕАД ,адрес на управление
гр.Септември за сумата от 12792,55 без ДДС
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ е
сключен договор 43/30.04.2020г с „Килтекс“ЕООД ,адрес на управление
гр.София за сумата от 21601,00 без ДДС
Обособена позиция № 3 “Доставка на месо и местни продукти, риба и
рибни продукти е сключен договор №44/30.04.2020г. с „Стелит“ЕООД
,адрес на управление гр.Севлиево за сумата от 38492,45 без ДДС
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти,
подправки,
шоколадови
и захарни изделия“ е сключен договор
№45/30.04.2020г. с „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД ,адрес на управление
гр.Севлиево за сумата от 10908,65 без ДДС
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и
зеленчукови
консерви,
замразени храни
е
сключен
договор
№46/30.04.2020г. с „Килтекс“ЕООД ,адрес на управление гр.София за
сумата от 27539,50 без ДДС
Поръчката не е приключена и нейното изпълнение продължава до
30.04.2021 г.
5. “Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по
регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към
общинска администрация гр.Брацигово, кметство с.Розово и кметство
с. Жребичко, община Брацигово, област Пазарджик“
Обществената поръчка е открита с Решение №-РДР-7/24.01.2020 г. на
кмета на община Брацигово, чрез договаряне без обявление. За сключване
на договор е поканено Електроснабдително дружество „ЕВН България“
ЕАД гр.Пловдив, притежаващо изключителни права за снабдяване с
ел.енергия за обществени нужди /чл.79, ал.1 т.3 от ЗОП/. Сключен е договор
Д-21/09.03.2019 година за срок от 12 месеца с прогнозна стойност 100000,00
лв. без ДДС. Продължават дейностите по изпълнение.
6. През месец март е открита обществена поръчка с предмет “Избор
на изпълнител при изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на
улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово –
рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се изпълнява
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по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово,
община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.
№BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г. Същата е открита с
решение №-РДР-12/10.03.2020 г. на кмета на община Брацигово, чрез
публично състезание. Прогнозната стойност на поръчката е 1114983,98 лв.
без ДДС За участие в поръчката са подадени 3 броя оферти. Сключен е
договор №Д-78/07.08.2020г. с “Делчев Инженеринг“ ЕООД.
7. На 12.06.2020г. е открита обществена поръчка с предмет "Избор на
изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект:
„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І
"Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик".Процедурата е
по чл.20,ал.3 от ЗОП –събиране на оферти с обява изх.№08-0888/12.06.2020г. Бяха подадени 4 броя оферти.Поръчката е с прогнозна
стойност 25388,54лв. и е подписан договор № Д-101/09.10.2020г. с
изпълнител СД «Консулт» ООД на стойност 18730,00 без ДДС.
8. На 30.07.2020г. чрез публично състезание е открита обществена
поръчка
с предмет "Избор на изпълнител за осъществяване на
техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ
НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни
отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово,
община Брацигово, област Пазарджик" с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Изпълнение на СМР на етап Техническа
рекултивация
Обособена позиция 2 – Изпълнение на дейности по Биологична
рекултивация, която се предвижда да е със средства, отпуснати на община
Брацигово по проект „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в
УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик ”, за който общината
е сключила АДБФП с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” по
процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Отчет за първата година на мандат 2019-2023 година на Кмета на Община Брацигово Надежда Казакова
Страница 36

Отчет към Решение №216/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
В обществената поръчка по (обособена позиция 1) – Изпълнение на СМР
на етап Техническа рекултивация, прогнозната стойност е 846 284,65 лв.
без вкл. ДДС.За същата позиция в ЦАИС ЕОП са подадени 9 бр. оферти.
Финансирането на дейностите по Изпълнение на дейности по Биологична
рекултивация (Обособена позиция 2) се предвижда да е със средства от
бюджета на община Брацигово.Прогнозната стойност 38 285,89 лв.За
участие в позиция 2 има подадени 3 броя офери в ЦАИС ЕОП.
Подписани са договори по двете обособени позиции Д-112/16.11.2020г.
Изпълнение на СМР на етап Техническа рекултивация на стойност
809993,55 без ДДС и Д-113/16.11.2020г. Изпълнение на дейности по
Биологична рекултивация на стойност 36280,68 без ДДС с “Делчев
Инженеринг“ ЕООД. Извършено е авансово плащане по обособена
позиция 1,предстои провеждане на встъпителна пресконференция и
стартиране на строителните дейности с Протокол образец 2.
9. На 07.08.2020г.чрез публично състезание е открита обществена
поръчка с предмет „Зимно поддържане на пътната мрежа на
територията на община Брацигово за периода 2020г./2023г.”
Прогнозната стойност на поръчката е 240 000,00лв. за три оперативни
сезона 2020г.-2023г.За същата е постъпила само 1 брой оферта в ЦАИС
ЕОП. Подписан е договор Д-102/09.10.2020г. По договора е преведено
авансово плащане.
10. На 02.09.2020г. в РОП е публикувана обява за събиране на оферти
за обществена поръчка под № F73423-2020-01470 за „Доставка на
биогориво - дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни
инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово и
звената към нея “ за отоплителен сезон 2020г.-2021г. Прогнозната
стойност на поръчката е 30 000,00лв. без ДДС. За същата са подадени 3 броя
оферти. Сключен е договор №Д-111/02.11.2020г. с „ТИА ГРУП“ ООД гр.
Пловдив за изпълнение на поръчка в размер на 29 520,00 лв. без ДДС .
11. На 06.10.2020г. е открита процедура чрез публично състезание в
РОП № F64880-2020-009616 за „Избор на изпълнител за упражняване на
строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Строителство
на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово –
рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се
изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град
Брацигово,
община
Брацигово,
област
Пазарджик“
по
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Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от
15.05.2019г. Прогнозната стойност на поръчката е 21 237,97 лв.без ДДС. До
крайния срок за събиране на оферти са подадени 13 бр. в ЦАИС ЕОП. За
същата предстои избор на изпълнител и подписване на договор.
12. На 14.10.2020г. чрез ЦАИС ЕОП е изпратена покана до „Глен
Консулт“ ЕООД
за участие в обществена поръчка с предмет
“Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на
обществена поръчка за СМР с предмет: „Рекултивация на депо за
твърди битови отпадъци на община Брацигово в УПИ I “Депо за
неопасни отпадъци“, местност "Клисурата" в землището на гр.
Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, публикувана в РОП под №
F66700-2020-010579. Сключен е договор № Д-115/25.11.2020 г. на стойност
20310,83 лв. с ДДС.
13. На 02.11.2020г. в РОП е публикувана обява за събиране на оферти №
F70483-2020-012827 за „Доставка на горива и смазочни материали за
зареждане автомобилите на общинска администрация гр.Брацигово,
община Брацигово за 2020/2021 година“. До крайния срок за събиране на
офертите в ЦАИС ЕОП е постъпила само 1 брой оферта от „КА
ОЙЛ“ЕООД. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 30 000,00
без ДДС. През месец декември предстои сключване на договор.
14. На 25.11.2020г. е открита процедура чрез публично състезание в
РОП № F74917-2020-015727 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор
и строителство за реализиране на строеж: Укрепване на свлачищни
участъци на общински път PAZ 2045 /III-375/ - Исперихово – Козарско –
Жребичко, община Брацигово". В предметния обхват на възлагане на
настоящата обществена поръчка са включени следните дейностити:

Дейност №1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза
„работен проект“ по техническо задание, неразделна част от документацията
на настоящата поръчка;

Дейност №2: Изпълнение на строителните дейности на обекта,
съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите, към
момента, нормативни изисквания;

Дейност №3: Осъществяване на авторски надзор по време на
строителството;
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Прогнозната стойност на поръчката е 445 000,00 лв.без ДДС. Оферти за
същата се подават в ЦАИС ЕОП до 18.12.2020г., а отварянето им ще се
състои на 21.12.2020г.
В настоящия отчет обществените поръчки посочени в т.8 до т.14 са
открити по новия ред в ЦАИС ЕОП и са публикувани в РОП-Регистъра на
Обществените поръчки. Неограничен пряк и безплатен достъп до всички
обществени поръчки може да бъде осъществен чрез профила на купувача и
РОП /Регистър на обществени поръчки/, както и в електронната платформа
ЦАИС ЕОП.
Управление и разпореждане с общинска собственост
Процедура по провеждане на публични търгове с явно наддаване:
За продажба:
1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен
имот VIII – Ветеринарна лечебница, в кв. 68 по регулационния план на село
Равногор, одобрен със заповед № 118/17.04.1992 год., целият с площ 625
/шестстотин двадесет и пет /кв.м., ведно с построената в имота масивна
сграда със застроена площ 120 /сто и двадесет / кв.м. при съседи: север –
улица; изток –УПИ IX –общ.; юг – УПИ I –Търговия и отдих; запад – улица.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, кметство Равногор и на интернет страницата на
общината;
4-Протокол на комисията от 21.09.2020 г.
5-Издадена заповед от кмета за определяне „ЗЕДА“ ООД с управител Емил
Георгиев Ямалиев за спечелил публичен търг.
7- Сключен Договор за продажба.
8-Заповед на кмета за отписване на имота от счетоводните регистри на село
Равногор.
2. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 07586.607.915 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Бяга, одобрени със заповед № РД-18-320/16.05.2019 год. на
Изпълнителния директор на АГКК. Имотът е с площ 890.00 /осемстотин и
деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,
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начин на трайно ползване – Друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, категория на земята при неполивни условия –
нула, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план 000915,
при съседи: 07586.622.441, 07586.607.394.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, кметство Бяга и на интернет страницата на
общината;
4-Протокол на комисията от 21.09.2020 г. – има само едно подадено
заявление и търга се отлага за 30.09.2020 г.
5- Протокол на комисията от 30.09.2020 г.
5- Издадена заповед от кмета за определяне Крум Йорданов Лазаров за
спечелил публичен търг.
7- Сключен Договор за продажба.
8-Заповед на кмета за отписване на имота от счетоводните регистри на село
Бяга.
3. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 06207.502.253 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012
год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 315.00 кв.м.
Адрес на имот: град Брацигово, ул. „Петър Фикин“ №17, Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:
Ниско застрояване /до 10 м./, Предишен идентификатор:06207.502.180,
Номер по предходен план: квартал 94, парцел XL, при съседи:
06207.502.265, 06207.502.254, 06207.502.243, 06207.502.171, 06207.502.172,
актуван с акт Акт № 382/10.04.2018 год., вписан в Служба по вписванията
към Районен съд Пещера с Вх.рег.№478/18.04.2018 г., Акт №122, том. 2.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация и на интернет страницата на общината;
4-Протокол на комисията от 19.11.2020 г. – има само едно подадено
заявление и търга се отлага за 27.11.2020 г.
5- Протокол на комисията от 27.11.2020 г.
6- Издадена заповед от кмета за определяне Живка Асенова Цонева за
спечелила публичен търг.
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7- Сключен Договор за продажба.
8-Заповед на кмета за отписване на имота от счетоводните регистри на град
Брацигово.
4. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 06207.3.135 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Брацигово, одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012
год. на Изпълнителния директор на АГКК. Имотът се намира в местността
„Шавариеви ливади“, целият с площ 2616.00 /две хиляди шестстотин и
шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни
условия – пета, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план
026040, при съседи: 06207.3.260, 06207.3.134; 06207.3.139, 06207.3.137;
06207.3.136
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация и на интернет страницата на общината;
4-Протокол на комисията от 21.09.2020 г. – търга се отлага, тъй като няма
подадени заявления;
5-Протокол на комисията от 30.09.2020 г. – търга се обявява за непроведен,
тъй като няма подадени заявления.
5. Публични търгове с явно наддаване за продажба на следните урегулирани
поземлени имоти:
- УПИ ХVІІІ- 63, в кв.3, целият с площ 1058 /хиляда и петдесет и
осем/ кв.метра, незастроен, при съседи: север –УПИ ХVІІ-63; изток – улица;
юг – УПИ ХІХ- 63 и запад – дигата на река „Луда“. Административен адрес
с. Козарско, ул. „26-та“ №17.
- УПИ ХІХ- 63, в кв.3, целият с площ 927 /деветстотин двадесет и
седем/ кв.метра, незастроен, при съседи: север –УПИ ХVІІІ-63; изток –
улица; юг – УПИ ХХ- 63 и запад – дигата на река „Луда“. Административен
адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15.
- УПИ ХХ- 63, в кв.3, целият с площ 896 /осемстотин деветдесет и
шест/ кв.метра, незастроен, при съседи: УПИ ХІХ-63; УПИ ХХVІ- 63 и от
две страни улици. Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15а.
- УПИ ХХІV- 63, в кв.3, целият с площ 872 /осемстотин седемдесет и
два/ кв.метра, незастроен, при съседи: УПИ ХХІ-Озеленяване и от три
страни улици. Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №27.
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1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, на кметство Козарско и на интернет страницата
на общината;
4-Протокол на комисията от 18.11.2020 г. – търга се отлага, тъй като няма
подадени заявления.
6. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 37705.55.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на село Козарско, одобрени със Заповед № РД-18-322/16.05.2019 год. на
Изпълнителния директор на АГКК. Местонахождение на имота
с.Козарско, общ.Брацигово, местност „Каменица“, целият с площ 13001
/тринадесет хиляди и един/ кв.м., трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – пета, предишен идентификатор – няма, номер по
предходен план 055002, при граници на имота: 37705.55.1, 37705.55.40,
37705.55.3, 37705.55.47. Актуван с Акт № 48/27.05.2020 год. за частна
общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Районен съд
Пещера с Вх.рег.№596/01.06.2020 г., Акт №26, том 3.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, на кметство Козарско и на интернет страницата
на общината;
4-Протокол на комисията от 18.11.2020 г. – търга се отлага, тъй като няма
подадени заявления;
5-Протокол на комисията от 25.11.2020 г. – търга се обявява за непроведен,
тъй като няма подадени заявления.
За отдаване под наем:
1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.1 по КККР на гр.Брацигово,
находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.
Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по
КККР на град Брацигово.
1-Изготвена тръжна документация;
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2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация и на интернет страницата на общината;
4- Протокол на комисията от 15.06.2020 г. – търга не се проведе тъй като е
депозирана една тръжна документация за участие.
5- Протокол на комисията от 01.07.2020 г. – търга се проведе.
6- Издадена заповед от кмета за определяне „Общинска банка“ АД за
спечелил публичен търг.
7- Сключен Договор за наем.
2. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 06207.502.1191.1.8 по КККР на град
Брацигово, намиращ се в сграда №1 с идентификатор 06207.502.1191.1 по
КККР на град Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор
06207.502.1191 по КККР на град Брацигово.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация и на интернет страницата на общината;
4- Протокол на комисията от 15.06.2020 г. – търга не се проведе тъй като е
депозирана една тръжна документация за участие.
5- Протокол на комисията от 01.07.2020 г. – търга се проведе.
6- Издадена заповед от кмета за „ВЕРОНА ФАРМА“ ЕООД за спечелил
публичен търг.
7- Сключен Договор за наем.
3. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.3 по КККР на гр.Брацигово,
находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.
Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по
КККР на град Брацигово.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация и на интернет страницата на общината;
4- Протокол на комисията от 09.09.2020 г. – търга се проведе.
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5- Издадена заповед от кмета за определяне „МИЦИ-68" ЕООД за спечелил
публичен търг.
6- Сключен Договор за наем
4. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от
недвижим имот, публична общинска собственост, а именно - кабинет с
площ от 13.00 кв.м. и 9.00 кв.м. представляващи идеални части от общите
части – санитарен възел и чакалня, находящи се на втори етаж в двуетажна
масивна сграда със застроена площ 81 кв.м с предназначение – здравно
заведение, построена в УПИ ІІ-„Здравна служба и аптека” в кв.29 по
регулационния план на село Исперихово.
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, кметство Исперихово и на интернет страницата
на общината.
4- Протокол на комисията от 10.09.2020 г. – търга се проведе.
5- Издадена заповед от кмета за определяне на „Амбулатория за
специализирана медицинска помощ–индивидуална практика – кардиология
д-р Йордан Бояджиев“ ЕООД за спечелил публичен търг
6- Сключен Договор за наем.
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
необорудвано самостоятелно, обособено помещение със самостоятелен вход
от към улица „Първа“, с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., находящо се в
южната част на едноетажна масивна сграда със застроена площ 40 кв.м.
построена в имот пл. № 318 в кв.40 по действащия регулационен плана на
село Равногор, община Брацигово, актуван с Акт за частна общинска
собственост №10/22.03.1999 г., вписан в Служба по вписванията гр.Пещера
с Вх.рег.№378/01.04.2010 год., Акт №74, том 2.
Административен адрес: с.Равногор, общ.Брацигово , ул. „Първа“ №49;
Предназначение на самостоятелно обособено помещение – за търговска
дейност;
1-Изготвена тръжна документация;
2-Заповед на кмета на община Брацигово за утвърждаване на тръжна
документация и за определяне на комисия по провеждане на търга.
3-Публикувана обява във в. „Марица“, на информационното табло в
общинска администрация, информационното табло на кметство Равногор и
на интернет страницата на общината;
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4- Протокол на комисията от 19.11.2020 г. – търга се проведе.
5-Издадена заповед от кмета за определяне на Даниела Георгиева
Димитрова за спечелил публичен търг.
Маломерни имоти:
В изпълнение на Решение № 99/29.05.2020 год. на Общински съвет град
Брацигово и Заповед № РД-378/10.07.2020 год. на кмета на община
Брацигово за провеждане на процедура да отдаване под наем за една
стопанска година 2020/2021 год., без търг или конкурс на маломерни имоти
от Общински поземлен фонд находящи се на територията на община
Брацигово и комисия определена със Заповед № РД-431/19.08.2020 год. на
кмета на община Брацигово се сключиха 10 бр. договора.
8 бр. за землището на с. Равногор;
1 бр. за землището на с. Розово;
1 бр. за землището на с. Козарско;
За поземлени имоти в землището на гр.Брацигово, с.Бяга и с. Жребичко
нямаше подадени заявления за ползване на маломерни земеделски имоти .
Приходите от наетите маломерни имоти са в размер на - 5745,00 лв.
Продажба на земя по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост
В изпълнение на решение №98/29.05.2020 год. на Общински съвет град
Брацигово за продажба на земя – частна общинска собственост, на
собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал.3
от Закона за общинската собственост.
1.Издадена Заповед РД-379/10.07.2020 год. на Кмета на Община Брацигово;
2.Сключен Договор с Георги Николов Атанасов за сума в размер 4 000.00
лева без включено ДДС.
Постъпилите приходи свързани с придобиването, управлението и
разпореждането с имоти – общинска собственост са на стойност 96 438, 19
лв., от тях са за:
Приходи от наем на общинско имущество /помещения/ - 34 281.07 лв.
Приходи от наем на земеделска земя с НТП ниви – 27 432,16 лв.
Приходи от наем на площ за монтиране на кафе - автомат – 3020.4 лв.
Приходи от наем на общински жилища – 2116,32 лв.
Приходи от продажба – 29588,24 лв. с ДДС и данък придобиване на
имущество
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Процедура по актуване на имоти общинска собственост:
Актувани имоти с актове за Публична общинска собственост:
град Брацигово – 6 бр.
село Жребичко – няма
село Бяга – 1 бр.
село Исперихово – няма
село Козарско – 1 бр.
село Розово – 1 бр.
село Равногор – 12 бр.
Общо съставени актове за ПОС – 21 бр.
Актувани имоти с актове за Частна общинска собственост:
град Брацигово – 8 бр.
село Жребичко – няма
село Бяга – 1 бр.
село Исперихово – няма
село Козарско – 3 бр.
село Розово – няма
село Равногор – 4 бр.
Общо съставени актове за ЧОС – 16 бр.
Общо съставени актове за ПОС и ЧОС – 37 бр.
Социални дейности
Общината Брацигово, всяка година предвижда в бюджета средства за
отпускане на еднократни парични помощи на хора с влошено здравословно
състояние и на самотно живеещи лица с минимални доходи, които не са в
състояние да заплатят погребалната услуга на починал близък.
За периода от 01.11.2019 до 30.11. 2020 год. са отпуснати:
- Еднократна финансова помощ за покриване на разходите по траурни
церемонии – 6 бр. по 130 лв., общо 780лв.
-Еднократна финансова помощ за покриване на разходите за лечение и
закупуване на живото подържащи медикаменти – 36 бр. или 5 250 лв.
-Отпуснати еднократна финансова помощ за първо родено дете на 17 човека
в размер на 2550 лв.
- Отпускане на еднократна финансова помощ за второ родено дете – 20 бр. в
размер на 4000 лв.
- За периода от 01.11.2019г. до 30.11.2020 год са издадени 35 бр. карти за
преференциално паркиране на хора с увреждания, съгласно „ Наредба за
престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи
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лица с увреждания на територията на община Брацигово” приета с Решение
№ 328/30.06.2017г.на ОбС – Брацигово.
В община Брацигово социалните услуги са достъпни, разнообразни и
качествени. Те допринасят за по-добър самостоятелен живот на уязвимите
групи.
В Община Брацигово се предоставя следните социални услуги :
ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТИ ХОРА
Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален
патронаж.
В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа:
 ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потребители, но към
момента се хранят 117 от тях : в с. Бяга (6) , с. Козарско (10) и с.
Розово (1).
 ДСП в с. Равногор с капацитет 30 потребителя, но към момента
се хранят 32 .
В гр. Брацигово и село Равногор търсенето на услугата се увеличава,
поради нарастване възрастовата граница на населението. Анализът на
данните относно доставянето на услугата „Домашен социален патронаж”
Брацигово сочи, че броят на потребителите става по-висок от капацитета на
услугата. През последните години социалните услуги „Домашен
помощник”, „Социален асистент” и „ Личен аситент„ придобиха особена
популярност сред хората с увреждания и затруднения в самообслужването.
Тези социални услуги задоволиха част от потребността на възрастни хора и
хората с увреждания.
Предоставянето на услуги в домашна среда „Домашен помощник“,
„Социален асистент“ и „Личен асистент“, съгласно спроазумение № ФСО0496/21.08.2019г. сключено между община Брацигово и Агенция социално
подпомагане се извършваше до 31.12.2019г. Услугите, които се
предоставяха по населени места бяха: в гр.Брацигово на 20 потребителя, в
с. Бяга на 4 потребителя, в с. Исперихово на 4 потребителя, в с. Козарско на
5 потребителя, в с. Жребичко на 1 потребителя, в с. Равногор на 4
потребителя, и в с. Розово на 5 потребителя. От 01.09.2019г., на основание
Закона за личната помощ, който е в сила от 01.01.2019г. в община
Брацигово се предоставя и социалната услуга – „лична помощ“. Право на
този вид услуга имат:
 Възрастните хора / пълнолетни лица с право на чужда помощ с 90% и
над 90% ТЕЛК
 Децата с над 50% чужда помощ и с над 90% инвалидност без чужда
помощ също ще могат да се възползват от личния асистент.
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Това е механизъм за подкрепа на лица с увреждания за упражняване на
правата им, за пълноценно участие в обществото за извършване на
дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен,
домашен или социален характер. Механизмът гарантира възможност на
лицата да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват
дейностите. Понятието ползвател на лична помощ според механизма е
човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за
самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ,
която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за
упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
Ползвателят на лична помощ, или упълномощено от него лице избира
асистенти, участва в договарянето на условията на заетостта, в
управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд и
подписва месечния отчети на асистента за отрабонетите от него часове.
Целта на закона е чрез осигуряване на лична помощ да се подпомогнат хора
с увреждания, които да упражняват основните си права, да имат
възможности за избор, независим живот, активно да се включват и участват
в обществото и достъп до услуги и дейности. В община Брацигово за
периода 01.09.2019 до 30.11.2020 г. от услугата са се възползвали 64
ползвателя на лична помощ, като към момента те са 47.
ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
 „Преходни жилища – гр. Брацигово“
Общ капацитет - 6 места
Заети места към 30.11.2020г. – 2
Помещенията и сградата на Преходните жилища отговаря на
стандартите и нормативните изисквания, в съответствие с капацитета им.
Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят независим живот,
подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от
социалната услуга.
 „Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания – Брацигово“ – западно крило
Общ капацитет 15 места;
Заети места към 30.11.2020г. – 9
 „Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания – Брацигово“ – южно крило
Общ капацитет 10 места;
Заети места към 30.11.2020г. 7 места
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Със заповед № РД-011238 / 02.07.2019г. от Изпълнителния директор на
АСП е променен капацитета от 15 на 10 места. Мотиви за промяната е
незапълване на капацитета за период повече от три месеца.
 „ Център за работа с деца на улицата“е разкрита със Заповед № РД
– 600 / 18.05.2017г. на Изпълнителния Директор на АСП – София
Общ капацитет - 15 места
Заети места – 11 места
 Наблюдавано жилище - гр. Брацигово
Капацитет 6 лица на възраст над 18 год.
Заети места – 5 места.
 Дневен център за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 год. в гр.
Брацигово
Капацитет 14 деца и младежи.
Заети места към 30.11.2020г. – 11 места
Дневният център за деца с увреждания (ДЦДМУ) е комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на
потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване
на ежедневните потребностите от организация на свободното време и
личните контакти.
 Център за обществена подкрепа – Брацигово
Капацитет - 30 ползватели
Заети места към 30.11.2020г. – 29
От месец септември се реализира Проект за осигуряване на
непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в
социалните услуги от резидетнен тип към КСУДС гр. Брацигово, чрез
закупуване на технически средства и заплащане на такса интернет.
Одобрените средства са в размер на 9393.20 лв. и са осигурени след
спечелен проект по линия на Фонд "Социална закрила" към
Министерството на труда и социалната политика. Проектът цели
осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат и
са настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания и в Преходните жилища, както и да се подпомогне тяхната
самостоятелност. Целта ще бъде постигната чрез осигуряване на подходящи
условия за провеждане на обучение в електронна среда, чрез закупуване на
необходимите технически средства. С подкрепата за усвояване на учебния
материал, в последствие ще се повишат шансовете им за успешно
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завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на
обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на
образование.
ЕКОЛОГИЯ
Съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
собствениците на депа внасят по сметка на РИОСВ на чиято територия се
намира депото два вида отчисления за тон депониран отпадък – отчисления
за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото и отчисления за обезвреждане на отпадъци на
регионално или общинско депо.
Количествата събрани битови отпадъци за периода 01.01.2020 до 30.11.
2020г. са 2 119,72 т. За период 01.01.2020 – 30.11.2020 г. са внесени
отчисления по чл.60 от ЗУО в размер на 20 518,88 лв лв. и отчисления по
чл.64 от ЗУО в размер на – 152 258,17 лв.
Във връзка с изпълнение на задълженията на кмета на общината,
относно почистването от отпадъци на общинските пътища, ежегодно
представители на РИОСВ-Пазарджик извършват периодични проверки и
изготвят предписания за почистване на замърсените участъци.
През 2020г. са извършени общо две проверки на общинска и
републиканска пътна мрежа на територията на община Брацигово, на която
не са констатирани нарушения.
В изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите,
длъжностни лица от РИОСВ-Пазарджик през 2020г. извършиха една
проверка на всички речни легла и прилежащите към тях територии в
населените места за наличие на изхвърлени отпадъци и образувани на
сметища. При проверката не се констатираха замърсявания в речните
участъци на територията на община Брацигово, за което има изготвен
протокол.
Във връзка с изпълнение на договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”, относно
въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на
град Брацигово, с. Исперихово и с. Бяга, през 2020г. е направено ново
предложение от община Брацигово за включване на нови точки в с.
Козарско.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И през 2020г. имаше назначени медицински сестри и в двете
курортни селища на общината. Обособените здравни пунктове са на
разположение на всички летуващи. Същите са снабдени със спешен шкаф лекарства от първа необходимост и апарат за кръвно налягане. През
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отчетния период услугите на медицинските специалисти са ползвали близо
350 почиващи.
В други дейности „ здравеопазване“ е назначен здравен медиатор,
който отговаря за град Брацигово и село Исперихово.
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ВОДИ
През отчетния период се проведоха два търга с явно наддаване за
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за
отдели/подотдели 165 /б/, и 165 /д/ от общинска гора „Санджака”, землище
село Равногор и един търг с явно наддаване за продажба на действително
добити количества дървесина на временен склад от отдел 165, подотдел /д/
на общинска горска територия.
Търгът за отдел 165 /б/ е спечелен от фирма „МАКС – МШ” ЕООД
село Нова махала, с цена в размер на 48 540.92 лв. без ДДС. Търговете за
отдел 165 /д/ са спечелени от фирма ЕТ „Дида-98 – Диана Коланева“ село
Равногор, съответно с цени в размер на 30 032.70 лева без ДДС и
35 999.18лв. без ДДС. Сумите от добива на дървесина от общинска горска
територия се внасят редовно от дърводобивните фирми, контролът по това
е непрекъснат.
През месец декември 2019г. е утвърден Лесоустройствен
горскостопански план от директора на РДГ – Пазарджик. Подготвени са
документи за издаване на скици, удостоверяващи собствеността на
общински имоти, които са внесени в едно с цялата документация и изготвен
картен материал от фирма „Нишава КиТ“ ООД град София. Към момента се
работи по Горскостопанския план от лицензирания лесовъд към община
Брацигово.
През 2020 година е изготвен един брой договор за ДДД със „СИ ДИ ТИ
ГРУП” ЕООД – за ежемесечно извършване на профилактични мероприятия
срещу битови инсекти и гризачи в общински обекти.
За периода са извършени проверки от РДГ – Пазарджик и от РЗИ –
Пазарджик, за което има предоставени протоколи. Сериозни нарушения не
се констатирани, а допуснатите пропуски са отстранени.
За отчетния период има подадени 12 броя Декларации за притежаване на
куче и съответно заплатена такса за това. Периодично се актуализира
Регистърът за домашните кучета. Заловени и обработени от ветеринарен
лекар са 28 броя безстопанствени кучета.
Целогодишно се води борба срещу набезите на пуснати без контрол
крави и коне в землищата на град Брацигово, село Розово, село Равногор,
село Жребичко. Изпратени са 17 предписания за това на собствениците,
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отглеждащи животни. Издадена е 1 брой заповед за забрана на паша, копие
от която е изпратено на 7 броя животновъди за уведомяване. Отработени 2
броя Заявления, изготвена заповед и уведомителни писма на заявителите по
отношение на разпоредбите на Закон за розата.
Подготвени и изпратени до община Пазарджик маршрутни разписания за
съгласуване от тяхна страна по отношение на осигуряване на допълнителни
линии за обществен транспорт Пазарджик - Брацигово и Брацигово –
Пазарджик. Проведени разговори с различни фирми за осигуряване на
обществен автобусен транспорт от региона.
Издадено е 1 брой разрешително за таксиметров превоз на пътници.
За отчетния период са разгледани 28 броя заявления с искане за
премахване на дървета/окастряне на дървета в частни и общински имоти.
Към момента всички са обработени. Общо подадени жалби, молби, сигнали
и искания на граждани за отчетния период са 29 броя. По отношение на
постъпили постановления или изискване на определена информация от
Районна прокуратура – Пещера и РУП – Пещера има получени 12 броя
такива, като към отчетния период е върнат отговор своевременно и в срок
на всички.
Извършена е цялостна работа по обновяване и подготвяне (три имена и
адреси) на списъци за свободно добиване на дърва за огрев за зимния сезон,
като същият е изпратен за утвърждаване от директора на ДГС Пещера.
Относно закупуване на дърва за огрев от временен склад на ДГС – Пещера
са подготвени и изпратени 19 броя списъци в табличен вид за утвърждаване
от директора на ДГС Пещера или общо вписани са 292 човека с три имена,
телефон, адрес и количество, което желае да закупи. Съдействано е с
телефонни обаждания и проведени срещи с горски лица и директор ДГС –
Пещера за своевременно изпълнение на доставките, като към момента не са
получени обаждания за недоставени дърва на гражданин.
ЕСГРАОН
Извършената работа по направление “ЕСГРАОН” се групира в няколко
основни насоки:
 Поддържане на ЛБД “Население” и НБД “Население”/Национална
база данни/;
 Подържане на картотечния регистър на населението на гр. Брацигово;
 Поддържане на класификатора на пътните артерии;
 Въвеждане на ЕДАР, ЕДАБ, ЕДАС;
 Подписване на електронните актове за брак смърт и раждане за цялата
община ;
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 Организиране и приемане на регистрите по гражданско състояние от
кметствата.
 Завеждащ регистратура за класифицираната информация по
сигурността на информацията в община Брацигово и произтичащите от това
задължения по Закона за класифицираната информация.
 Достъп до Националния регистър COVID19
 Определяне на съществен дял от дейността на ЕСГРАОН като единна
база данни е източник на информация не само за общинските структури, но
и за регионални центрове - МВР, НАП, НОИ, Социално подпомагане и др.
Поддържане целогодишно на информационните масиви в актуално
състояние улеснява работата на институциите, ползващи информация за
населението. Това налага своевременна обработка на всички настъпили
промени в данните за граждански състояние на гражданите.
Отговори на запитвания на граждани и институции.
 Всеки месец до 5 число е подавана справка на военен отдел и
ДСП за починалите в общината.
 Образувани са 3 бр. преписки по искане на граждани за
премахване на адресна регистрация. Организирана е комисия, съставени са
протоколи и са издадени заповеди за премахване адресните регистрации.
Получаване на съдебни книжа и връчване на призовки не е от същинската
дейност по ЕСГРАОН.
 Получени и заведени са всички призовки и съдебни книжа.
Същите са връчени и върнати.
 Сключване на граждански бракове и съставяне на актове по
гражданско състояние. Сключени са 20 брака. Съставени 2 брака на
български граждани сключени в чужбина.
 Административно обслужване на населението:
•
Съставени актове за раждане – 14 актове;
•
Съставени актове за граждански брак – 22 актове;
•
Съставени актове за смърт – 38 актове;
•
Отразени са 8 решения за развод.
 Създадена е организация за съхраняване и обслужване на
регистрите по гражданско състояние от гр.Брацигово и селата в общинския
център на основание чл.84 ал.3 от Закона за гражданската регистрация
 Обработени заявления за промяна и вписване в регистрите по
гражданско състояние на осн. чл.76 от Закона за гражданската регистрация;
Архивиране на ЛРК / личен регистрационен картон/ на починали лица;
 Преброяване на населението 2021г - от месец май 2020г.
започна организацията за преброяване на населението и жилищния фонд
2021. От 15 септември започна набиране на желаещи за преброители,
Отчет за първата година на мандат 2019-2023 година на Кмета на Община Брацигово Надежда Казакова
Страница 53

Отчет към Решение №216/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
контрольори, придружители и резерви за същинското преброяване през
февруари 2021г. Организацията включва изготвяне на съобщения и
разпространяване на информацията, както и агитиране на населението за
участие в преброяването.
ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ
През 2020 година бяха категоризирани 6 туристически обекта и на
два обекта са променени вписаните обстоятелства в Националния
туристически регистър.
Издаване на Разрешителни за режим на работа на полунощните и нощни
питейни заведения- 14 броя;
Издаване на Разрешителни за удължен режим на работа на полунощните и
нощни питейни заведения- 11 броя;
Издаване на Наказателни постановления 35 броя;
Изготвяне и изпращане на Покани за доброволно изпълнение – 30 броя;
Регистриране на административно наказателни преписки в обновената
система Архимед – 32 броя;
Ежемесечна проверка на декларациите за реализирани нощувки и
попълване на данни в Националния туристически регистър;
Поддържане на масиви от данни за състоянието на туризма спуснати от
Министерство на туризма;
От месец януари до месец септември 2020 година продължи работата на 3
човека по проект „Обучения и заетост на младите хора“ Компонент II на
длъжности портиер в кметство Козарско, работник озеленяване в кметство
Козарско и домакин клуб в гр. Брацигово на минимална работна заплата.
Договорите на тримата служители приключват на 14.11.2020 година.
През настоящата година продължи работата на 1 човека по проект
„Обучения и заетост на Компонент II“ на длъжност мияч съдове на
минимална работна заплата в КСДУС в гр. Брацигово. Договорът приключи
на 02.12.2020 година. По същият проект от 13.02.2019 година бяха
назначени 2 човека на длъжности общ работник поддържане на сгради в
кметство Исперихово и технически секретар в кметство Козарско на
минимална работна заплата. Договорите на двамата служители приключват
на 12.02.2021 година.
През 2020 година продължи работата на 1 човек на длъжност работник
кухня по НП „ ЗОХТУ“. Работното място е в Домашен социален патронаж
на минимална работна заплата. Периодът на програмата е 2 години до
21.08.2021 година.
По Национална програма „ Помощ за пенсиониране“ от 26.08.2019 година
бяха назначени 4 човека за 2 години на минимална работна заплата.
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Четирите работни места са в гр. Брацигово, като 3 са в общинска
администрация и едно в Домашен социален патронаж. Длъжностите са
съответно – охранител, работник поддръжка, помощник кухня, пазач
невъоръжена охрана. По същата програма през месец февруари ни беше
отпуснато още едно място в с Равногор в Домашен социален патронаж.
Длъжността е чистач хигиенист и продължителността на трудовата заетост
е 2 години.
През отчетният период продължиха дейностите по Национална
програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, по която бяха
назначени 7 броя домашни помощници на минимална работна заплата.
Трима от работниците бяха назначени на 8 часов работен ден, а 4 на
четиричасов. През месец юни отпаднаха 2 от потребителите на програмата и
едната от домашните помощници беше освободена.
На 01.07. 2020 г. по Национална програма „ ЗОХТУ“ беше назначено 1 лице
на длъжност домакин – чистач на стадион“ Христо Гюлеметов – Бонбона“ в
гр. Брацигово. Програмата е за 24 месеца и ще продължи до 30.06.2022
година. Лицето е назначено на минимална работна заплата на 8 часа.
От 03.08.2020 година стартира Регионална програма за заетост. По нея
бяха назначени 4 човека на минимална заплата на 8 часов работен ден на
длъжност метач. Работниците са назначени в селата – 1 в с. Равногор, 1 в с.
Розово, 1 в с. Бяга и 1 в с. Жребичко.
От 01.10.2020 година стартира мярка по чл.55 В от Закон за
насърчаване на заетостта. По нея бяха назначени 10 човека на длъжност
работник поддръжка на пътища за период от 6 месеца на минимална
работна заплата. 5 от работниците са назначени в гр. Брацигово, 3 в с.
Исперихово, 1 в с. Козарско и 1 в с. Розово.
ОБРАЗОВАНИЕ
Акцентите върху дейностите през периода 11.2019 – 11.2020 г. по
осигуряване на качествено образование, съобразено с новите изисквания и
динамиката на обществения живот във връзка с координирането на
дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни
звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява
контакти с Регионалните управления по образованието на МОН, в
съответствие с изискванията на Закона предучилищното и училищно
образование и ДОС към него и в условията на извънредна ситуация във
връзка с разпространението на COVID- 19 и в извънредна епидемична
обстановка, са сведени до:
-Изработване на справки до РУО на МОН–Пазарджик за натуралните
показатели по училища и детски градини съгласно системата АдминМ;
Отчет за първата година на мандат 2019-2023 година на Кмета на Община Брацигово Надежда Казакова
Страница 55

Отчет към Решение №216/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
-Изработване на справки до РУО на МОН – Пазарджик за подлежащите и
обхванати деца в подготвителна група;
- Изготвяне на предложение за включване на учебни заведения от община
Брацигово в списък със защитените детски градини и защитените училища
в Република България;
-Изработване на справки до РУО на МОН – Пазарджик за участието на
училищата от община Брацигово по програмите на МОН „Без свободен час”
и „На училище без отсъствия”;
- Изготвяне на информация към РУО на МОН–Пазарджик и до МОН –
София за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца до
училища и детски градини на територията на общината в с изискванията на
Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване
по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени
категории пътници.
-Изготвяне на справка до РУО на МОН – Пазарджик за работата по
Механизъма за по пълното обхващане и задържане на децата и учениците в
задължителната предучилищна и училищна възраст по ПМС №100/2018;
-Изготвяне на информация към РУО и спортен координатор по проблемите
на спортни мероприятия за младежи;
- Изработване на маршрутно разписание и транспортна схема за превозване
на учениците подлежащи на задължително образование според ЗПУВ до
средищните училища в общинския център. Осигурен е транспорт до
средищното училище на Община Брацигово, както и до ДГ „Здравец“.
Изготвен и утвърден инструктаж на ползвателите на училищни автобуси,
собственост на община Брацигово за безопасно и безаварийно движение по
пътищата през учебната 2020/2021 година;
- контрол на превежданите средства на училищата по Оперативна програма
развитие на човешките ресурси, направление „Без свободен час”, „С грижа
за всеки ученик”, ”Въвеждащо обучение” и „Подобряване качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на Целодневно
организация на учебния процес;
- Участие в оценяването на труда на заетите в системата на образованието
директори на училища и детски градини съгласно Наредба № 1 за
определяне на заплащането в системата на образованието;
- Изготвяне на справки за преходните остатъци по бюджетите на учебните
завидния до РУО на МОН;
-Участие в проверка по заповед на кмета на община Брацигово на училища
по спазване на изискванията по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа” модул „Оптимизиране на училищната мрежа”.
Отчет за първата година на мандат 2019-2023 година на Кмета на Община Брацигово Надежда Казакова
Страница 56

Отчет към Решение №216/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРА
Изготвяне и изпълнение на Културният календар на община
Брацигово като разпределяне на субсидията на читалищата в община
Брацигово, съгласно новите указания на Министерство на културата.
-Съдействие за посещение на театрални постановки, концерти и други
художествени изяви. Активирана е кампания за набиране на средства за
преиздаване на редки и значими за историческото и културно развитие на
Брацигово и региона книги.
-Участие в изготвянето на проектен фиш за общинската библиотека при НЧ
„Васил Петлешков – 1874“ , чрез който тя получава 2052 лева за закупуване
на нови книги по програма „Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. С
получените средства библиотеката закупи книги, литературна и културна
периодика и други информационни източници, съобразени с културните и
образователните потребности на гражданите, които обслужва.
-Изготвяне и реализиране на проект към „Америка за България“ „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ КОВИД-19“ като за скромна сума от 5 000 лева, се
подпомогнаха партньори на читалището от години – диабетиците и наймалките потребители на детска кухня „Мечо Пух“, предоставяйки им
хранителни пакети и дезинфекционни материали.
-Организиране на тържество за отбелязване на 175 годишнината от
рождението на брациговския апостол Васил Петлешков;
-Организиране на възпоменателно тържество по повод 147 годишнина от
обесването на Васил Левски;
-Организиране на празника на винаря и лозаря – Трифон Зарезан;
- Организиране на първомартенска украса на дърво на площад „Централен“;
- Организиране на великденска украса на площад „Централен“;
-Подготовка и участие в отбелязването на 142-тата годишнина от
Освобождението на България;
- Подготовка и участие в отбелязването на 144-тата годишнина от
Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт със светлинен
спектакъл „Звездите на Петлешков над България горят“;
- Изготвяне на календар за лятна работа на Народно читалище „Васил
Петлешков-1874“съвместно с КСУДС –Брацигово и подаването му в МОНСофия.
СЕКТОР „МКБППМН“
По това направление се работи целогодишно съвместно с трима
обществени възпитатели – Красимира Ботева-Грудева, Екатерина Стоянова
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и Илиана Тодорова. Изготвен е един отчет за дейността на МКБППМН през
изминалата 2019 година, който е приет от Общински съвет на заседание
през месец февруари. Същият отчет е представен и пред ЦКБППМН –
София. Изготвен е план за дейността на МКБППМН – Брацигово през 2020
година. Изготвен е отчетен доклад за дейността на МКБППМН –Брацигово
и представен пред ТСБ – Пазарджик. Работи се по сигнали на Районна
прокуратура – Пазарджик, Районна прокуратура – Пещера и длъжностни
лица и граждани. За изтеклият период са разгледани общо 4 възпитателни
дела и 2 сигнала за противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни. Разгледана е и една жалба от родител за хулиганско
отношение към детето му. Поддържа се връзка със специализираните
институции за работа с деца.
След въвеждане на извънредната ситуация във връзка с разпространението
на COVID- 19, по писмо на председателя на ЦКБППМН г-н Константин
Томанов, дейността на обществените възпитатели бе временно
преустановена и регламентирана съобразно въведените противоепидемични
мерки.
ВЕСТНИК „АПРИЛЦИ“
Издаване на вестник „Априлци” – за периода са издадени общо 16
броя на местния вестник – 3 за 2019 година бр.13,14,15, и 13 за 2020 година
– от 1 до 13 бр. Броевете се макетират и печатат в рекламно-издателска
къща „Беллопринт” ООД – Пазарджик, която към момента работи с
висококвалифициран персонал, модерна техника и спазва установените
срокове. С рекламно-издателската къща вече се работи дистанционно, и
единствените разходи са за взимане на готовата продукция.
РАБОТА С ИНТЕГРИРАНИ ГРУПИ - РОМИ
Осигуряване на необходимите условия и ресурси за интеграция на
деца от малцинствени групи и на деца със специални образователни
потребности. Осигурен е транспорт до средищните училища на Община
Брацигово, както и до ДЦДМУ. Създадени са всички условия за
осъществяване на корекционно – обучителна дейност в ЦОП към КСУДС –
Брацигово;
- Изготвен е мониторингов доклад на община БРАЦИГОВО за 2019 г.за
изпълнението Областна Стратегия за интегриране на ромите (2012-2020)”
на област Пазарджик;
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- Реализиране на проектно предложение към Фонд за Малки Грантове на
Програма РОМАКТ - подпомогнати 100 бенефициента от уязвими групи
социално слаби роми с продоволствени пакети на стойност 4 510 лв.;
- Отбелязване на 8 април – международния ден на ромите;
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБЕН РЕГИСТЪР
Поддържането на гробния регистър е целогодишна дейност и съдържа както
обработка на самия регистър, чрез нанасяне на актуални данни за
новопочинали лица, така и обработка на данни за стари парцели, с цел по
пълното реализиране на Наредбата за организация и управление на
гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална
дейност на територията на община Брацигово и НАРЕДБА № 2от 21 април
2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници. От лятото на 2018 година се
поддържа и електронен регистър с обширна база данни, който е
преподписан и за 2020/2021 година.
За периода са обработени 35 заявления за платени гробни парцели. През
2020 год. от платени такси за гробищни парцели са събрани около 2000
лева.
Започната е процедура по разширение на гробищния парк и трасиране на
нови парцели поради изчерпване на вече съществуващите.
Извършени са две проверки от експерти от Регионална здравна инспекция –
Пазарджик, отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено
здраве“ на обект с обществено предназначение – Гробищен парк –
Брацигово. Не са констатирани нарушения и нередности.
ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ И „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
На 13.01.2020 година се сключи договор № Д-3, с предмет „Събиране и
транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Брацигово“
с изпълнител „Астон Сервиз“ ООД гр.София, като от 01.02.2020 г. фирмата
започна работа. От страна на общинска администрация се контролира
изпълнението на договора, подготвят се протоколите за извършената
работа, въз основа на които се извършва плащането. Сметта се извозва на
регионално депо - Пазарджик, на 15 км от града. През отчетеният период са
депонирани 2 119,72 тона отпадъци.
Изготвят се ежемесечно/ежеседмично/ график за работата на работниците и
се следи за изпълнението му, в това число и на работниците от Програма за
полагане на обществено полезен труд от лица, обекти на месечно социално
подпомагане. Тази програма се реализира в изпълнение на разпоредбите на
чл.2, ал.5 от Закона за социалното подпомагане и чл. 12 от Правилника за
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полагането му, както и на Рамково споразумение между Агенция за
социално подпомагане и НСОРБ. Необходимостта от програмата се налага и
във връзка с планиране и регламентиране на сътрудничество между Община
Брацигово и Дирекция „Социално подпомагане“. Работниците по
програмата през 2020 год. са били средно по 5 на месец.
През изминалата година три пъти за задушница гробищният парк беше
основно почистен и отпадъците извозени, за което бе наета техника. През
другото време има работник по РП, който се грижи за гробищният парк.
Във връзка с епидемичната обстановка в страната се извършиха
измиване и дезинфекция на улиците, кошовете и контейнерите по график в
цялата Община, по всички населени места от фирма „Астон сервиз“ ООД.
Извърши се дезинфекция по улиците на града няколко пъти през годината.
Ежеседмично се почистват нерегламентирани сметища на територията на
града.
Създадена е организация за събиране и транспортиране на строителни
отпадъци. За целта са поставени два 4 кубикови контейнера до Пожарната.
Организира се поддържането на зелени площи, паркове и детски
площадки: Извършено окосяване, почистване и поддържане на зелени
площи, почистване на храсти, както следва:
- Парк „Банята“ 8,9 дка.
- Жив плет бул. „Освободители“ 132 л.м.
- Жив плет Площад „Централен“ – 78 л.м.
- Жив плет и храсти бул. „Трети март“ – 108 л.м.
- Детска площадка – нов квартал – 2,242 дка.
- Околовръстно шосе – 8,5 дка.
- Жив плет и храсти Парк „Илинден“ – 44 л.м.
- Жив плет и храсти парк „Автогара“ 108 л.м.
В района около квартал Банята и около околовръстен път през пролетта
се извърши залесяване на тревни площи с млади фиданки от различен
дървесен вид. Облагородени в същия период бяха и голяма част от тревните
площи, на които се посадиха различни по вид цветни растения. По
отношение на поливането – то се извършва всекидневно, като градинките се
поливаха и през съботни и неделни дни през лятото. Тяхното почистване се
извършва периодично, които се полагат съответните грижи.
Беше наета фирма за окосяването и почистването на храсти и треви на
входовете на града, парк“Априлци“, централен площад. Общинска
администрация се включи активно в почистването. През месец май бяха
посадени нови цветя за празника. Както всяка година Общинска
администрация взе дейно участие в засаждането на цветята.
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Издадена е Заповед №Д-572/16.10.2020 г. на Кмета на Община
Брацигово, относно изготвянето на график за районите за сметосъбирането
на територията на Община Брацигово за следващата година.
КМЕТСТВА
 Кметство Равногор за периода от 15.11.2019г. до месец октомври
2020 г. е извършило следните дейности:
I.Административни
Издадени са:
111 броя удостоверения за наследници
27 броя пълномощни
13 броя декларации
6 броя административни удостоверения
4 броя УП-2 и УП-3
23 броя служебни бележки
20 броя Настоящ адрес
2 броя Постоянен адрес
13 броя Актове за смърт
Събрани данъци - 17 489,41 лв.
II.Стопанска дейност
Основен ремонт на ул.“Двадесет и втора“ от о.т.207-182-183-148
Ремонти работи по улично платно на ул.“Първа“ от №75 до № 91
Направени са два къта за отдих по проект на ПУДООС
Направени са 11 броя нови пейки и са раздадени из селото
Извършено е два пъти пръскане срещу бълхи и кърлежи през м.юни и
м.септември
Ежеседмичо почистване на природните забележителности „Бекови скали“,
„Червената скала“, „Св. Илия“
Окосяване на зелените площи в селото и пръскане с препарат срещу
плевели.
III. Културна дейност
Коледно тържество – 20.12.2019 г.
Ден на родилната помощ /Бабин ден/ - 21.01.2020г.
Поклон пред паметника на Васил Левски – 19.02.2020г.
Национален празник на България – 03.03.2020г.
Тодоровден – 07.03.2020г.
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 В село Жребичко за периода 11.2019 – 10.2020 г.са извършени
следните дейности:
Ремонт на улица „Деветнадесета“;
Окастряне на банкетите по пътя с. Козарско- с. Жребичко;
Почистване на гробищен парк;
Всекидневно почистване на централната част на с. Жребичко.
 В кметство Козарско за периода 15.11.2019 – 10.2020 г.са извършени
следните дейности:
I.Административни
Издадени удостоверения за наследници – 146 бр.
Издадени удостоверения за настоящ адрес- 44 бр.
Подадени адресни карти за настоящ адрес- 40 бр.
Подадени заявления за постоянен адрес- 4 бр.
Издадени удостоверения за постоянен адрес- 4 бр.
Издадени удостоверения за семейно положение- 4 бр.
Издадени удостоверения за идентичност на лице с различни имена –2 бр.
Издадени удостоверения за семейно положение, съпруга/а и деца – 1бр.
Издадени удостоверения от техническа служба - 49 бр.
Нотариални заверки – 108 бр.
Събрани данъци – 32 295.10 лв.
II.Стопанска дейност
Асфалтиране на улица „Първа“ – 300 м
Ремонт на 4 бр. пейки и цялостното им боядисване
Ремонта на покрива на здравна служба – 500 кв. м.
Ремонт на двете автобусни спирки
Поставяне на 10 бр. нови кошчета за смет
Изравняване на ул. „Двадесет и осма“, изравняване и насипване с асфалтова
фракция ул. „Двадесет и трета“
Извършено е два пъти пръскане срещу бълхи и кърлежи
Почистване на коритото на реката, окосяване и последователно пръскане с
хербицид
Премахване на нерегламентирани сметища
Почистване и окосяване на гробищния парк и пътя към него
Четири пъти са окосени основните зелени площи на селото
Построен склад за нуждите на кметството – 18 кв.м.
Почистване на входовете на с.Козарско от растителност.
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III. Културна дейност
Коледно тържество;
Богоявление – 06.01.2020 г.;
Трифон Зарезан – 14.02.2020 г.
Национален празник на Република България – 03.03.2020 г.;
 В кметство Исперихово за периода 15.11.2019 – 10.2020 г.са
извършени следните дейности:
I.Административни:
От административни услуги – 1550 лв.
От технически услуги – 1158 лв.
От тротоарно право – 280 лв.
Приходи от данъци – 62 654,27 лв.
Глоби – 200 лв.
II.Стопанска дейност
Основен ремонт на ул. „Двадесет и осма“
Основен ремонт на ул. „Тридесет и втора“
Основен ремонт на ул. „Двадесет и четвърта“
Почистване на сметища
Ремонт на покрив на здравна служба
Подмяна на осветителни тела
III. Културна дейност
Никулден;
Коледно тържество;
Коледуване;
Богоявление;
Бабинден;
Национален празник на Република България.
 В кметство Бяга за периода 15.11.2019 – 10.2020 г.са извършени
следните дейности:
I.Административни
Събрани средства:
От административни услуги – 2039,40 лв.
От технически услуги – 1158 лв.
От тротоарно право – 280 лв.
Приходи от данъци – 28 567,76 лв.
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II.Стопанска дейност
Полагане на асфалт на ул. „Четиредесет и втора“
Полагане на асфалт на ул. „Четиредесет и трета“
Почистване на стара река от нерегламентирани сметища
Текущо и всекидневно почистване на селото
Почистване на тротоарни площи по ул. „Първа, ул. „Трета“ и ул. „Втора“
Подмяна на прозорци в Кметство с. Бяга
Смяна на дограмата на стадион “ Георги Михайлов - Бунара“
Реализиране на проект по ПУДООС – изграждане на детска площадка в
парка на с. Бяга.
III. Културна дейност
Честване на 3 март
24-май – ден на българската книжнина и култура;
Празник на село Бяга – „Земя плодородна обагрена в рози“
 В кметство с. Розово за периода 15.11.2019 – 10.2020 г.са извършени
следните дейности:
I.Административни
Събрани средства:
От административни услуги – 640,00 лв.
От технически услуги – 1 471,00 лв.
От тротоарно право – 14,40 лв.
Приходи от данъци – 12 074,20 лв.
II.Стопанска дейност
Основен ремонт – полагане на бетон на ул. „Втора“
Основен ремонт – полагане на бетон на ул. „Пета“
Основен ремонт – полагане на асфалт на ул. „Двадесет и втора“
Полагане на тръби за канализация на ул. „Двадесет и втора“
Хигиенизиране на улици в с. Розово – зимна поддръжка, опесъчаване,
метене, тесане и маркиране на тротоари
Поддръжка на пътя с. Розово – летовище „Розовски вриз“
Почистване на района на язовир „Чорбаново“ – отливник и преливник,
шахта, регулиране на нивото му
Поддръжка на канавки и банкети по четвъртокласна пътна мрежа – разклона
с. Розово и с. Розово – гробищен парк
Почистване на гробищния парк
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III. Културна дейност
Участие в празници, организирани от местното читалище и църквата –
Йордановден, Атанасовден и Бабинден.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2020г. е
само малка част от една амбициозна и последователна управленска
програма. В никакъв случай не целя да провокирам усещането, че
реализираните от Община Брацигово инициативи претендират за
всеобхватност или завършеност, доколкото се отнасят за систематично
изпълнение на публични политики. Бързи и лесни политики, бих казала,
почти няма. Сами по себе си обаче тези инициативи носят всички белези
на институционална приемственост, споделена политическа воля и
експертна ангажираност на ниво администрация.
Изразявам благодарност на всички, които допринесоха за процеса на
израстване на местното самоуправление.
Благодаря на своя екип, който работи неуморно и отговорно!
Нека всички бъдем здрави и се пазим!

Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово
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