Доклад към Решение №275/26.03.2021 г.
на ОбС-гр. Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
4579 Брацигово ул”Атанас Кабов” № 6 А, тел. 03552 2071, факс 03552 2101, e-mail:kmet @bratsigovo.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Годишният доклад за изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, отразява резултатите, постигнати през календарната 2020 година по
стратегически цели, приоритетни оси и мерки, планирани в него.
Той се изготвен на основание чл.40 и във връзка с чл. 91 ал. 1.2.3 и ал.4. от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие, както и в изпълнение на изискването за
устойчивост по проект: „Разработване на стратегически планови документи на община
Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики“.
Приложение към доклада:
* Таблица с индикатори за оценка на Общинския план за развитие;
Община Брацигово отчита през 2020 година изпълнение по стратегическите цели,
приоритетни оси и мерки от Общинския план за развитие 2014-2020 г. следното:
Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика
Приоритет 1.1:Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал
Мярка 1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор (най-вече малки и средни
предприятия) и на утвърдени предприятия в общината.
Издадени са разрешения за строеж на следните обекти, в подкрепа на частния сектор:
1. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 5/04.03.2020 год. , възложител: „СОВА“ ЕООД,
обект: „Пристройка за разширение на съществуващ ресторант“ в УПИ V– 623- За
хотел, кв. 46 по плана на с.Равногор , общ. Брацигово;
2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 10/08.04.2020г., възложител: ТОП ТЕН ИНВЕСТ
ЕООД, обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30kW” в
УПИ I-43, кв. 7 по плана на с. Козарско;
3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 20/22.07.2020 год., възложител: „Въча Трейд“
ЕООД, обект: „Преустройство на съществуваща стопанска сграда в ресторант и стаи
за настаняване и пристройка” в УПИ I–55-За ресторант и стаи за настаняване, м.
„Чечево“ в землището на с.Равногор;
4. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 22/28.07.2020 год., възложител: „ДЖОРТАНИ“
ЕООД, обект: „Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на
помещение в съществуваща сграда в производство на козметични продукти” в УПИ
ХLIV- За производствена дейност, кв.2 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово;
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5. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 27/17.09.2020 год., възложител: 1.н-ци Георги
Кирилов Карталов, обект: „Сграда за офис и администрация” в ПИ с идентификатор
06207.501.1834 по КК /УПИ ХIV-произв.дейност,администрация и офис, кв. 20 А по
РП на гр. Брацигово, общ.Брацигово;
6. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№ 28/17.09.2020 год., възложител: н-ци Георги
Кирилов Карталов, обект: „Метален навес – склад” в ПИ с идентификатор
06207.501.1834 по КК /УПИ ХIV - произв.дейност,администрация и офис, кв. 20 А по
РП на гр.Брацигово, общ.Брацигово;
7. РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА СТРОЕЖ
№ 29/13.10.2020 год., възложител:
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, обект: „Вилни сгради” в УПИ I-146,170- За
индивидуално вилно застрояване /ПИ с идентификатор 62973.2.5 по КККР/,
м.“Юнтала“, с.Розово, общ.Брацигово;
8. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№ 30/30.10.2020 год., възложител: „ИМПУЛС
БИЛЯРД“ ЕООД, обект: „Жилищна сграда и допълващо застрояване – лятна кухня с
работилница
Eтапно строителство” в УПИ ХV-302, кв.13 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово
Приоритет 1.2:Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии
Мярка 1.2.1.:Развитие на градско растениевъдство Дейности:
1.Стимулиране на отглеждането на традиционните за общината култури Зеленчукопроизводство, многогодишни плодови и трайни насаждения; маслодайни култури.
На територията на общината като по-предпочитана сезонна култура за отглеждане е
маслодайната роза, при която се наблюдава разширяване на дейността по отглеждането й
през последните няколко години. Със създаването на Закон за маслодайната роза през
м.януари 2020г. се забелязва тенденция на спад към интерес за отглеждането й, породено от
ниската изкупна цена, редица въведени ограничения и изисквания, спрямо
розопроизводителите и розопреработвателите. Трайните насаждения и други земеделски
култури остават сравнително непроменени в отглеждането си през 2020г.
От зеленчукопроизводството се отглеждат предимно трайни култури като картофи,
домати, краставици, цвекло, лук, зеле, праз, чушки, а от зърнените култури - царевица и
слънчоглед. През 2020г.се наблюдава и увеличаване на градините, засадени с плодови
дръвчета, като ябълки, череши, праскови, круши и сливи и кайсии.
2.Стимулиране на създаването на мрежа за консултации и обмяна на опит за млади
фермери.
Община Брацигово периодично информираше всички фермери за провеждани
мероприятия от страна на ОС - Земеделие, чрез официалния сайт на Общината и
информационното табло в сградата.
3.Стимулиране развитието на биоземеделие
На територията на община Брацигово няма търговец, който Общината да е стимулирала за
развитие на биоземеделие. Основната цел за земеделските производители е да получат
информираност по отношение на търсене директна подкрепа по схеми и програми за единно
плащане, финансиране, отпуснато от Европейски съюз.
Мярка 1.2.2.: Развитие на градско животновъдство
Дейности:
1.Стимулиране на отглеждането на животни в общината
На територията на общината животновъдството е сравнително добре развито. Най-голям
брой животни се отглеждат от вида говедо за месо, коне, овце и крави за мляко. Работи се
усилено по идентификацията на конете, по запазване и развитие на генетичните ресурси в
коневъдството и стимулиране на животновъдите, отглеждащи коне.
За подпомагане развитието на животновъдството, община Брацигово е предоставила 7600
дка пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи коне, крави, овце и кози на
2

територията на общината. За 2020г. са сключени 8 броя договори за отдаване под наем от
ОПФ пасища, мери, ливади, за срок от 5 години, приети с решение на Общински съвет
Брацигово. Общият брой сключени договори със собственици или ползватели на
животновъдни обекти, отглеждащи селскостопански животни на територията на общината,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ е 32 броя.
2.Стимулиране увеличението на броя на животните и нивото на селекционната дейност
за повишаване на продуктивни показатели в животновъдството и пчеларството
При възникнала необходимост от събиране на комисия и провеждане на срещи е постоянно
действащата Общинска епизоотична комисия (ОЕК). През 2020г. същата е заседавала четири
пъти, с цел избягване рисковете и недопускане проникване на заболеваемост на територията
на общината, заболявания по птици - „Инфлуенца по птиците“ и по свине - „Африканска
чума по свинете“. Предприетите мерки от ОЕК са обявени по всички възможни начини за
осведомяване на населението. През последните няколко години силен интерес има и към
отглеждането на пчели и пчелни семейства в почти всички населени места на територията на
община Брацигово.
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни форми на туризъм
Дейности:
1.Създаване на нови екопътеки:
*През 2020 година беше създадена нова екопътека летовище „ Розовски вриз“ – летовище
„Васил Петлешков“ – пещера „ Дупката“.
*През годината беше направено прочистване и лентова маркировка по следните маршрути:
Равногор – Брацигово, Брацигово – Жребичко.
*Бяха осъществени проучвателни дейности за създаване на следните нови екопътеки:
- Екопътека по течението на р. „ Луда“ в землището на с. Козарско;
- Екопътека Жребичко – скални мегалити;
- Екопътека „ Стари мостове“ в землището на гр. Брацигово.
*Бяха подменени и счупени табели по всички съществуващи маршрути.
Всички горепосочени дейности бяха реализирани с доброволен труд на членовете на
Туристическо дружество „Брацигово“.
Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Брацигово като
туристическа дестинация
Дейности:
*Община Брацигово е един от учредителите на Туристически район „Родопи“ и като
такъв участва пълноправно във всички дейности на същия.
През 2020 година продължи 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
текстови описания на забележителности, атракции, обичаи, събития и други неща
характерни за общината;
*Взехме активно участие в изработването на областна пътна карта от издателство
„Домино“.
1.Изработване на нова маркетингова стратегия, издаване на брошури, направата на
нарочни сувенири, свързани със събития от историята и културата на града, филми, и други.
*Община Брацигово участва в изработването на областна пътна карта от издателство
„Домино“, изработена беше рекламна брошура и значки;
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*По БНТ беше излъчен репортаж за гр. Брацигово.
2.Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на възможностите за туризъм в
общината.
*С цел по – доброто рекламиране и развитие на общината в сферата на туризма през 2020
година продължихме участието си в националния туристически портал, в портала на
Kmeta.bg, във фейсбук страницата на Туристически район „Родопи“. Община Брацигово
направи публикация със специална статия за с.Жребичко във вестник „Движение“.
*През 2020 година бяха излъчени предавания за нея по телевизия „БТВ „Екшън“,
телевизия „ТВ Травъл“ и БНТ.
Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с
опазване на околната среда
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна
мрежа, улици
Изпълнени дейности:
1. Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените
места в община Брацигово”,
1.1. Подобект: ,,Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Бяга: ул. „15-та“, ул.„20-та“,
ул.„25-та“, ул. „26-та“, ул. „31-ва“
1.2. Подобект: ,,Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с.Козарско: ул. „Първа“
1.3. Подобект: ,,Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с.Розово: ул. „22-ра“
1.4. Подобект: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с.Равногор: ул. „2-ра“
1.5. Подобект: ,,Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с.Исперихово: ул. „30-та“, ул.
„25-та“ І-ви участък, ул. „25-та“ ІІ-ри участък, ул. „24-та“
1.6. Подобект:,,Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр.Брацигово: ул. ,,3-ти март /от
Градски стадион до ул."Борис Чулков", ул."Оборище", ул."Батак", ул."Никола Генчев",
ул."Копривщица", ул."Перущица", ул."Панагюрище", ул."Оборище тупик", ул."Никола
Мишев", ул."Брациrовска комуна", ул."Борис Кънчев", ул."Иван Хрисчев", ул."Никола
Вапцаров" ул."Борис Томчев".
2. Основен ремонт на ул.“Двадесет и втора“ в с.Равногор
3. Основен ремонт на улици „Втора“ и „Пета“ в с.Розово
4. Основен ремонт на ул.“Двадесет и осма“, „Тридесет и втора“ и „Двадесет и четвърта“ в
с.Исперихово
5. Основен ремонт ан ул.“Четиридесет и втора“ в с.Бяга
6. Основен ремонт на ул. „Деветнадесета“ в с.Жребичко.
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на
отпадните води
В процес на изпълнение е:
1. „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр.
Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна
мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик” – Етапно строителство
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Мярка 2.1.З.:Подобряване на електроснабдяването (детайлно разработен в План за
енергийна ефективност на община Брацигово)
Дейности:
1. Ремонт на улично осветление
- В изпълнение на тази мярка през 2020 година бе извършен монтаж на 59бр. осветителни
тела в цялата община, за да се допълни уличното осветление в населените места на
територията на общината.
- През годината не спираше периодичното отстраняване на възникнали повреди с оглед
осигуряване на уличното осветление в общината, като стойността на извършените дейности
е 10098лв. без ДДС или 12117,00 лв. с ДДС.
Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната инфраструктура
Дейности: Като приоритетни дейности през учебната година остават дейностите по
създаване на добри условия за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес,
непрекъснато подобряване състоянието на материално-техническата база, поддържане на
здравни кабинети в училищата, пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително
обучение, както и осигуряване на транспорт до средищните училища в общината.
Сградите на почти всички училища са санирани по програмите за енергийна ефективност,
през предходни години. Изключение прави само сградата на ОУ “Христо Ботев" с.Бяга.
Предстои ремонт в СУ „Народни будители"- Брацигово на стойност около 500 000 лева и
в ОУ „Христо Ботев“ - Бяга на стойност 230 000 лева.
Подобряване на материално-техническата база на учебните и детските заведения в общината
включва още и подобряване на учебна техника/интерактивни дъски, лаптопи, дидактични
помагала, подновяване на физкултурните пособия със съвременни такива, обзавеждане на
детските групи (вкл. шкафове, килими, пътеки, маси, матраци), съвременна база за игри на
двора,оборудване на кухненски блок: нови печки, фурни и др.
През 2020 година СУ „Народни будители“ – Брацигово спечели малък проект към ПУДООС
на стойност 5000 лева за рехабилитация на дворното пространство. Същият проект към
ПУДООС бе спечелен и от ДГ „Слънце“ – с.Исперихово.
ОТОПЛЕНИЕ:
Училища/ Детски градини
ДГ „Здравец“-Брацигово
ДГ „Слънце“ - Исперихово
ДГ „Пъстро хвърчило“ - Бяга
ДГ „Вълшебство“ - Козарско

Вид отопление
Биогориво - налични количества
Твърдо гориво - налични количества
Биогориво - налични количества
Твърдо гориво - налични количества

СУ“Народни будители“-Брацигово
НУ“Васил Петлешков“- Брацигово
ОУ“Христо Ботев“ - Бяга
ОУ“Христо Ботев“-Исперихово

Биогориво - налични количества
Биогориво - налични количества
Твърдо гориво - налични количества
Биогориво - налични количества

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ:
Във всички училищата на община Брацигово има изградени здравни кабинети. Стаите са
оборудвани с необходимите материали и се поддържат в добро състояние, съгласно
изискванията.
Назначени са две медицински сестри, обгрижващи учениците от училищата в община
Брацигово - 1 една сестра за НУ "Васил Петлешков“ и СУ “Народни будители“ и една сестра
за ОУ “Христо Ботев“ - Бяга и ОУ „Христо Ботев“ - Исперихово. Медицинският персонал в
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образователната система на общината се назначава от кмета на община Брацигово и е в
щатна структура към Общинска администрация - Брацигово, съгласно Наредба №3 от 27.04.
2000 г. на M3.
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или
ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда
Дейности:
1. Проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община
Брацигово: гр. Брацигово и село Равногор (5 дка. местността Клисура; Равногор местност
„Ботвица“- 2 дка);
На 02.06.2020г. Община Брацигово е подписала договор № Д-34-50/02.06.2020г. за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмета на процедура по нарушение на правото на ЕС
по дело С-145/14“ за 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“. Общата стойност на проекта е 1 157
717, 40 лева, с продължителност на изпълнението е 23 месеца. Проектът предвижда
извършването на дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни
битови отпадъци на терени от около 14,945 дка в местността „ Клисурата” – гр. Брацигово.
В рамките на проекта ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа
рекултивация на замърсените терени, удостоверени с протокол от комисията по ППЗОЗЗ за
определяне на размера и границите на терена за рекултивация и геодизическо заснемане.
След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната
рекултивация със залесяване и затревяване със средствата на общината. Закриването на
депото за битови отпадъци ще допринесе и за подобряване на екологичните характеристики
на района на Брацигово и предотвратяване на отрицателните въздействия върху
компонентите на околната среда и прилежащите земеделски земи.
2. Проект „Въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от обществени

зелени площи, паркове, градини” в селата: Брацигово и принадлежащите села: пластмасов
контейнер 1100 литра - син. жълт и зелен;
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, към момента нямаме обратен отговор от организация.
3.Проект „Въвеждане на разделно събиране и третиране на биоразградимите битови
отпадъци от домакинствата - организиране на система за разделно събиране на
биоразградимите битови отпадъци
Съгласно Договор № Д 34-11/15.02.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г." на за проект „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци" на конкретен бенефициент община
Пазарджик - водеща община и общини партньори - Батак, Белово. Брацигово, Лесичево,
Пещера и Септември, като дейности по проекта приключиха през 2020г. От януари
2021г. има вече избран оператор на Инсталацията за предварително третиране на
смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово,
Септември, Белово и Лесичово и оператор на инсталацията за компостиране на разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово,
Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко
Константиново, община Пазарджик. Предстои определяне във всяко населено място,
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места за събиране на растителните отпадъци от домакинствата.
Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината и възстановяване и опазване на
зелените площи
Дейност:
През 2020г. по Националната кампания „Чиста околна среда“, финансирана от ПУДООС,
бяха финансирани и реализирани четири проекта за община Брацигово. Проектите се
реализираха в гр. Брацигово на стойност 9894.00 лв., с. Бяга на стойност 9986.80 лв., ДГ
„Слънце“ – с. Исперихово на стойност 5000 лв. и в СУ „ Народни Будители“ – Брацигово на
стойност 4999,70 лв.
Мярка 2.2.5. Повишаване на сигурността на гражданите чрез грижа за безпризорните
животни.
Мярка 2.2.6,: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на
ВЕИ (Подробно разработени в План за Енергийна ефективност и План за ВЕИ)
Стратегическа цел 3: Социално развитие
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до дентално
медицински услуги
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието и създаване на
благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения - проект „Достъпна
интернет среда" - въвеждане на интернет във всяка класна стая и оборудване на виртуална
класна стая
През 2020г. община Брацигово е спечелила и реализирала проект за осигуряване на
непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в социалните услуги от
резидентен 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 осигури 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 беше
постигната чрез осигуряване на подходящи условия за провеждане на обучение в електронна
среда, чрез закупуване на необходимите технически средства. Освен това се създаде
предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на
интернет.
Дейности: Информационното обезпечаване на учебните заведения става по програма на
МОН - Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование", където училищата
кандидатстват по позициите за хардуерно оборудване и доизграждане на WiFi мрежа и за
мултимедийно оборудване и хардуер;
1. Проект „Модерна библиотека" - разширяване на библиотечния фонд с нови книги,
помагала по отделните предмети, енциклопедии
Дейности: Библиотеката при НЧ „В.Петлешков-1874“ е бенефициент на програмата
„Глобални библиотеки“ от 2009 г. Фондация „Глобални библиотеки - България” работи с
мрежа от над 980 обществени библиотеки /регионални, общински и читалищни/, покриващи
260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до
информационни ресурси и услуги за населението. Нашата читалищна Библиотека е част от
тази мрежа и е оборудвана с 5 броя компютърна, комуникационна и периферна техника. В
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експлоатация са всички 5 работни станции (компютри), 1 принтер и МФУ, 1 проектор и 1
рутер.
Има подписано партньорско споразумение с библиотеките от мрежата за съвместна дейност
с цел:
-Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни
услуги за гражданите;
-Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското
участие, местното и общностно развитие;
-Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положени чрез
подобряване на достъпа до информация.
За постигането на тези цели страните работят съвместно и поотделно за:
-Застъпничество за информационно включване на регионално и местно ниво;
-Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни
технологии;
-Разработване и предоставяне на услуги за гражданите, базирани на иновационни
информационни и комуникационни технологии;
-Разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот;
-Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи.
Освен това вече втора поредна година читалищната библиотека кандидатства по проект:
„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“, чрез който
през 2020 г. спечели финансиране на стойност 2052 лева за закупуване на над 150 заглавия от
предимно български автори.
Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи:
Във връзка с въведеното „извънредно положение“ след 13 март 2020 година и последвалите
го ограничения бяха осуетени и спрени всички извънкласни и извънучилищни форми на
занимания с деца и младежи.През годината епизодично се провеждаха някои от тях, но за
кратко.
1 .Проект „Музей - училище”
Започна осъществяването на редица изнесени мероприятия в Градски исторически музей Брацигово с цел популяризирането на културно-историческото наследство на града и
региона. До 03.03.2020 бяха реализирани три такива с деца от начално училище
Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно
значение и професии с трудова реализация
Дейности: Професионалното ориентиране е определящо за подготовката на кадри с
квалификация, съответстваща на изискванията на пазара на труда. Търсенето на работна
сила се изменя в зависимост от общото състояние на икономиката, сезонните фактори и
развитието на субсидираната заетост.
Проучване сред младите хора в общината за професионалното ориентиране и реализация
показа, че за последните 5 години младите хора са променили нагласите си за предпочитана
работа.
Предприети мерки: Подготовката на младите хора в училищна възраст да направят
образователен и професионален избор се осъществява както чрез обучението по отделните
учебни предмети, така и чрез практическото обучение по професии, различните извънкласни
форми на работа, състезания по професии, олимпиади на училищно, регионално, национално
равнище. Ежегодно се организират форуми по професионално ориентиране като ученически
борси, панорама на професионалното образование и обучение и др.
Мярка 3.2.4.: Обучения и допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване
на учебния процес
Дейности: Училищата и детските градини работят по проект на МОН BG05M2OP001-2.0100001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
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СПЕЦИАЛИСТИ" - Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат
подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен,
съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани
разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за
придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на
подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна
степен. Това е една подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните
умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1
до 3 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
и които спомагат: за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности,
свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в
оценяването на учебните резултати; диагностика на личностното развитие и консултирането
на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие; за
прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за
подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на
родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на
класа; за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски
функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции,
лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на
педагогическите екипи.
Мярка 3.2.5.: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната
система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.
Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното
интегриране на ромите в българското общество. Тя е важна предпоставка за последващо
приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на
жилищните условия на роми.
1. Община Брацигово има приета програма за интеграция на ромските деца в образованието,
като ние нямаме десегрегирани училища. В ОУ"’Христо Ботев“ - Исперихово децата от
ромската общност са над 90%. В ДГ ,,Слънце'’ - Исперихово също.
2. През 2020 година продължи осъвременяването и подобряването на материално
техническата база на детските градини и училища, в които се социализират възпитават и
обучават деца и ученици от етническите малцинства - предимно от ромски произход.
Извършен е цялостен ремонт освежаване на класни стаи. коридори и сервизни помещения,
както и изграждане на нови по - достъпни санитарни възли в Начално училище ..Васил
Петлешков“ - Брацигово.
3. През 2020 година децата и учениците от ромската общност са обхванати в три проекта с
насоченост интегриране на малцинствените групи
- „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи
в Община Брацигово“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
- „Делото за спасяване на давещите се не е дело на самите давещи се“ - проект за
подпомагане на ранното детско развитие за семейства с деца от 0 - 3 години по английска
донорска програма съвместно с фонд за превенция на престъпността ,.ИГА” .
Дейности: Проект „Върховенство на закона и социално включване“
С цел контролиране и мониторинг на Програмата за развитие на ромската общност,
съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни
възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност е сформиран
Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси при община Брацигово с Решение
№ 89 от 29.03.2012 г. на Общински съвет – Брацигово.
Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно основание в
Конституцията и в законите на Република България, които изискват равно третиране на
гражданите, без оглед на тяхната раса или етнос. Член 6 от Конституцията гласи: „(1) Всички
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хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред
закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Все още е налице неинформираност сред населението от ромски произход за възможностите
за защита правата на гражданите срещу проява на дискриминация. Главните фактори,
пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно
положение са идентични. Те са свързани с проблеми като бедност, лоши битови условия,
безработица, неграмотност, участие в сивата икономика. За отчетния период на територията
на област Пазарджик, в т.ч. и в община Брацигово няма регистрирани междуетнически
конфликти. По данни на МВР — Пещера, в общината не се забелязва увеличаване или
намаляване на престъпленията, извършвани от представители на уязвими групи, в т.ч. от
роми. Според служителите на реда много роми не смятат административните нарушения за
престъпления, а ги възприемат и оправдават като начин за оцеляване. Такива са например
престъпленията, свързани със събиране на желязо за вторични суровини. Последното е
станало част от сивата икономика, други форми на която са: незаконен дърводобив:
незаконно събиране на реколта; улична продажба на евтини потребителски стоки, често
контрабанда. Най-разпространените видове престъпления сред уязвимите групи са кражби,
измами, управление на МПС от неправоспособни лица, причиняване на средна или лека
телесна повреда, увреждания, изнасилвания или блудства. Децата в риск са специфична
група, чиито представители са жертва, а понякога и извършители на престъпления и
противообществени прояви. С децата с проблемно поведение приоритетно работи Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/. Годишните отчети на МКБППМН сочат, че преобладаващо възпитателните
дела се образуват за извършени кражби и хулиганство. Към общите констатации за
факторите, пораждащи противообществени прояви, при малолетните и непълнолетните
следва да се отчете и ролята на семейството. Голям е броят на децата, които са отглеждани от
един родител или живеят при роднини (поради трайно или периодично отсъствие на
родители, работещи в чужбина); Рискова група са и децата от многодетни семейства и
семейства, създадени от много млади родители. Без съмнение за намаляване на
противообществените прояви и престъпността в ромската общност и други общности в
неравностойно положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение,
средата за обитаване, качеството на образование и т.н.
Ежегодно с помощта на Областен съвет се организират срещи, приемане на жалби и
оплаквания от граждани за проявена спрямо тях дискриминация.
През отчетният период обект на наблюдение бяха рисковите групи, в т.ч. хронично болни и
хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи
възрастни хора;
Своевременно бяха издирени и информирани хората от кварталите, имащи право на помощи
/хранителни продукти/ от БЧК.
Община Брацигово реализира и малък проект за стимулиране на социално-слаби и
изолирани ромски семейства в условията на COVID -19 съвместно с РОМАКТ –България по
програма на Малки грантове за подпомагане на хора в риск в условията на пандемия.
Стойността на проекта бе на стойност 4510 лева, с които са подпомогнати 100 лица с пакети
хранителни продукти от първа необходимост и санитарни и дезинфекционни материали.
Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта
Дейности:
В условията на пандемия заложеното в Спортния календар нямаше как да бъде
изпълнено, но въпреки всичко бяха проведени смероприятия:
1.За подобряване условията за спорт в Общината през 2020г. се извърши цялостно
аериране на терена на стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“
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2. Проведен бе Коледен благотворителен турнир, с участие на 16 футболни отбора от
области Пазарджик, Пловдив и София, под надслов „Заедно за Роси“ с цел подпомагане
лечението на Росица Малинова от гр.Пазарджик.
3.На 22.09.2020г. бе проведен турнир за млади надежди в областта на футбола с
участници от община Брацигово.
На територията на общината продължават да функционират 3 футболни отбора - мъже.
Такива са сформирани в Брацигово, в Бяга и в Козарско. Отборите на Брацигово и Бяга се
състезават в А’'ОФГ" Пазарджик, а тези на Козарско и Исперихово в Б”ОФГ" -Юг Пазарджик. От 2014 година и отборът на Козарско премина в А“ОФГ" Пазарджик. В град
Брацигово са сформирани три отбора - детски, юношески и мъжки.
За развитието на физическото възпитание и спорта в общината, продължава да
допринася и учреденото туристическо дружество.
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи
в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в Общината
И през 2020г. се реализира проект „ Осигуряване на топъл обяд“. 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. Продължителността на проекта е до 30.04.2020 г. 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 до 31.12.2020г. община Брацигово e реализирала и проект „Целево
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.
През 2020г. е спечелен и реализиран и проект BG05M9OP001 – 2. 101 “ Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в Община Брацигово”. Проекта има за цел да се
предоставят услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна ситуация в резултат
от пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID 19 в страната с цел ограничаване
контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма
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. Проектите дейности се реализираха до 31.01.2021г.
На основание Закона за личната помощ, който е в сила от 01.01.2019г. в община Брацигово
се предоставя и социалната услуга – „лична помощ“. И през 2020г. в община Брацигово
продължава нейното предоставяне, като право на услуга през 2020 г. имаха:
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.
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
11

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
отработените от него часове.
Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица
от групите в неравностойно положение на пазара на труда и провеждане на активна политика
в пазара на труда
От месец януари до месец декември 2020 година по Проект „Обучения и заетост на
младите хора" - Компонент I, работиха младежи до 29 години с увреждания на длъжности
портиер, домакин клуб и работник озеленяване.
2. По проект „ Обучения и заетост“ - Компонент II, през 2020 година работиха 3 човека с
увреждания на длъжности мияч съдове, общ работник поддържане на сгради и технически
секретар.
3. По НП „ ЗОХТУ“ от 22.08.2019г. беше назначено 1 лице с увреждания за 2 години на
длъжност „работник кухня“.
4. По Регионална програма за обучение и заетост бяха назначени 4 човека за 4 месеца на
длъжност „метач“. В програмата бяха включени лица от следните уязвими групи:
- безработни лица над 50 годишна възраст и
- Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.
5.
По чл. 55 В от ЗНЗ бяха назначени 10 човека за 6 месеца от уязвимата група
дълготрайни безработни лица.
6.
По програма „ Помощ за пенсиониране“ през 2020 година работиха 5 човека от
уязвимата група – лица над 50 годишна възраст. Бяха назначени хора, на които имат 2
години до пенсиониране.
Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Дейности:
Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община
Брацигово. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в
общината е сред най - сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори.
Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и
неконкурентноспособност на пазара на труда. Община Брацигово води целенасочена
социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти,
свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по - голяма част, от които са от
ромския етнос. Ниският процент на заетост сред младите хора във възрастовата група от 15
до 29 години е в резултат главно на ниската им икономическа активност, тъй като те все още
са в процес на получаване на тяхното образование и незначителна част от тях работят по
време на обучението си. Младите хора от общината имат положителна нагласа към работа в
друга европейска държава. Безработните младежи до 29 г. спадат към рисковите групи на
пазара на труда, понеже устройването им на работа е затруднено, поради липса на
професионален опит.
Мярка 3.3.4.: Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в обществения и
икономическия живот
Дейности:
През месец март 2019 г. Община Брацигово подписа с УО на ОП „РЧР“ - Министерство на
труда и социалната политика административен договор с № BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в
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Община Брацигово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. През
2020г. същият договор бе удължен в част от дейностите си за изпълнение, предвид
предоставена възможност от УО на ОП „РЧР“ със срок за изпълнение на проекта до
30.06.2021г. Проектът е на обща стойност 970 552,56 лева, от които 585 674.90 лева по ОП
„РЧР“. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
финансовият размер е до 384 877,66 лева. Община Брацигово като конкретен бенефициент
изпълнява договора със следните партньори: Фондация „Фонд за превенция на
престъпността ИГА“ и ОУ „Христо Ботев“ село Исперихово. Общата цел на проекта е да
подобри социалното включване и осигури трайна интеграция чрез пилотиране на модел за
социално-икономическа интеграция на ромската общност в община Брацигово, село
Исперихово. Фокус на проекта е заложен върху образованието и подобряване на
образователната среда в училище чрез създаване на механизъм за планиране и управление,
квалификация и заетост, получаване на социално-здравни услуги.

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
Мярка 3.4.1: Провеждане на културните събития и фестивали в общината и подпомагане
организирането на нови
Дейности, изпълнени от община Брацигово през 2020 г.:
1. През отчетната година културните и масови прояви на населението бяха осуетени и
изцяло отменени. От 13.03.2020 г. с влизане в сила на Решението на Народното събрание за
обявяване на извънредно положение се сложи вето на провеждането на мероприятия на
открито и закрито. Въпреки това бяха проведени следните мероприятия:
* На 14.01.2020 г. бе отбелязано рождението на Васил Петлешков. В мемориалния парк
„Априлци" с програма от ученици от Начално училище ..Васил Петлешков“ и едноминутно
мълчание, беше отдаден вечен поклон пред героя на гр.Брацигово, отдал живота си за
свободата на България. Венци и цветя бяха поднесени от Общински съвет Брацигово,
Общинска администрация, училища, читалища, неправителствени организации, партии и
признателни граждани.
*На 19 февруари пред бюст - паметника на Васил Левски в гр.Брацигово, беше
извършено поклонение по повод годишнината от обесването на Апостола на свободата.
Ученици от Начално училище „Васил Петлешков" изнесоха програма. Венци и цветя бяха
поднесени от Общински съвет Брацигово, Общинска администрация Брацигово, училища,
читалища, неправителствени организации, партии и признателни граждани.
* Тържествено беше отбелязан националния празник на България - 3 март с програма и
поднасяне на венци и цветя пред паметника, където са посрещнати руските освободители.
* 12-май -празника на гр.Брацигово бе отбелязан символично:
 на 11- май бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Петлешков в
мемориален парк „Априлци“ и на другите знакови места в града свързани с Април 1876-а, а
вечерта бе излъчено светлинно пиро-шоу „Звездите на Петлешков над България горят“ на
площад „Централен“.
 На 12-май бе отслужен молебен в памет на загиналите в Априлското въстание
от 1876 година от Брациговски въстанически пункт.
2.Ежегодно изготвяне и приемане на годишни културни планове, съобразени със
спецификата и традициите в общината;
Културният календар на община Брацигово е разработен съгласно писмо на Областна
администрация - Пазарджик №0400-116-1/13.10.2019 г. и входиран
с
№09-03-120/10.11.2019.
Културният календар на община Брацигово за 2020г. е приет с Решение № 242 на Общински
съвет - Брацигово от 29.01.2020 г.
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Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции в
общината
1.През изтеклата 2020 година всички културни институции в общината – читалища и
клубове бяха с ограничена дейност, предвид на въведеното извънредно положение в
страната.
Отменени бяха планирани прегледи на художествената самодейност и иницииране на
провеждане на фолклорни прояви и събития, на които да се представят местните традиции;
Отменени бяха формати като „Лазарска броеница“, Гайдарско надсвирване“- Равногор,
събор надпяване „Атолука“.
2.Активна е политиката за опазване на най-ценните исторически паметници в община
Брацигово, като условие за развитие на историческия туризъм.
*Извършване на периодична рехабилитация на паметници и паметни плочи, свързани с
личности и събития от местната и национална история.
*Опазване на националните паметници на културата, включени в регистъра на община
Брацигово.
Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитети териториалното
сътрудничество
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и
подобряване на капацитета
През 2020г. са издадени разрешения за строеж на обекти, във връзка с подобряване
качеството на услугите, както следва:
1. Обект: “Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“
ООД в гр.Брацигово“ - Трасето на новата физическа инфраструктура за електронна съобщителна
мрежа тръгва от началото на града от западната страна на улица „Трети март“, продължава по
същата улица с отклонения по ул.“Никола Мишев“, ул.“Брациговска комуна“, ул.“Атанас
Кабов“ и ул.“Любен Каравелов“ и прилежащите им пресичания. Завършва по улица „Трети
март“ до площада пред мемориален парк „Априлци“, от там тръгва на запад по северния тротоар
на улица „Слави Дишлянов“ с отклонение по улица „Страшимир Мишекопаранов“ и отклонение
по улица „Борис Томчев“ с прилежащите им пресичания. На изток тръгва по северния тротоар
на улица „Васил Петлешков“ с отклонение по улица „Христо Гюлеметов“ с прилежащите
пресичания.
2.Обект: “Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от
съществуваща мрежа в землището на с.Козарско, през с.Бяга до гр.Брацигово, Община
Брацигово“ - Трасето на новата физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа
тръгва от началото на селото по северния тротоар на улица „Първа“ /посока Пловдив-Пещера/,
завива на север и продължава по източния тротоар, пресича улица с о.т. 127-131 и тръгва по
северния тротоар на улица „Двадесет и осма“, завива на север по източния тротоар пресича
улица „Девета“ и продължава по северния тротоар на улица „Двадесет и шеста“, тръгва по
източния тротоар на юг и продължава по южния тротоар на улица „Двадесет и пета“, пресича
улица с о.т. 67-112 и тръгва по западния тротоар на същата.
3.Обект: „Допълнение на нова физическа инфраструктура за оптична мрежа на
„Нетгард“ООД в кв. 122, 121, 120, 117, 114, 116, 113, 118, 112, 115, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23,
24, 30 на гр.Брацигово“ - Трасето на допълнението на новата физическа инфраструктура за
оптична мрежа продължава от бул.“Трети март“ към кв. 122, 121, 120, 117, 114, 116, 113, 118,
112, 115, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 24, 30 на гр.Брацигово.
Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация
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*През месец януари Антоанета Мишекопаранова, взе участие в курс на тема „Нови промени
в закона за ДДС“;
* Цонка Кушлева, участва в семинар - Закона за обществените поръчки ; Централизирана
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ проведен м.
януари 2020 г.;
*През месец февруари София Тачева и Антоанета Мишекопаранова преминаха обучение на
тема „Система за финансово управление и контрол“
*През месец юни Гергана Велева премина онлайн обучение „Обществени поръчки“
*На 12.10.2020 г. Гергана Велева, София Тачева, Атанас Славов и инж.Анелия Методиева
участваха в семинар на тема „Промени в Закона за обществените поръчки и Централизирана
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки -2020“
*От 18.11.2020 г. до 20.11.2020 г. инж.Анелия Методиева взе участие в обучителен семинар
за повишаване на квалификацията на енергийни мениджъри по управление на енергийната
ефективност.
*Антонио Колев участва в уебинар на тема „Работа с отворени данни - базов модул за
длъжностни лица по данни - 1 група“

Обобщил информацията:
инж.Анелия Методиева,
Директор на дирекция „СА"
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