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01.11.2020-31.10. 2021

ВЪВЕДЕНИЕ
Правно основание
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно
който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на
разработената от него Програма за управление.
Период на отчета
Отчетът обхваща периода 1 ноември 2020 година - 31 октомври 2021
година.
Институционална рамка
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Брацигово и
ръководената от него изпълнителна дейност на общинската администрация,
извършени в съответствие с:
 Програмата за управление на кмета (2019 – 2023 г.);
 План за интегрирано развитие на Община Брацигово (20212027г.);
 Националните, регионалните и местните планови/стратегически
документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния
период;
 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2021 г.,
свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на
инвестиции за подобряване на социално – икономическото
развитие на общината.
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;
 Привличане и реализиране на инвестиции за изпълнение на
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за
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развитие на икономиката и качествена жизнена среда за
населението;
 Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на
конкурентоспособно образование и обучение, създаване на
условия за качествена заетост и социално включване, и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване,
осигуряване на условия за развитие на спорта;
 Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за
граждани и бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана
към резултатите;
 Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и
интегриран туристически продукт, популяризиращ марката
„Брацигово“ - базиран на уникално културно-историческото
наследство, съхранени природни дадености, качествена
инфраструктура, богат културен и събитиен календар, и
иновативни атракции за съвременна интерпретация;
 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
предоставяне 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 общинската администрация. В
същото време, изложението е представено на база основните приоритетни
области, залегнали в Програмата за управление на кмета за периода 2019 –
2023 г., а именно:
 Икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж
 Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности.
 Общинска администрация. Административно обслужване.
 Инфраструктура. Благоустрояване. Градоустройство.
 Образование. Социални дейности. Здравеопазване.
 Култура. Туризъм. Спорт.

3

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Пред Вас е Годишният отчет на Програмата за управление на община
Брацигово за 2020 – 2021 г.
Преди две година заявих пред жителите на Община Брацигово, че
следващите четири години ще бъдат динамични и трудни. Тогава казах, че
залагам на открито, диалогично и честно управление, както и на
приоритетно привличане на външен финансов ресурс.
В подготвената от мен Програма за управление 2019 – 2023 се ангажирах с
провеждане на активни политики за превръщане на Брацигово в съвременна
европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ
икономически растеж. След края на втората година от управленския
мандат, отговорно мога да кажа, че Община Брацигово се налага като
фактор и двигател за социално - икономическо развитие.
Действително 2021 г. бе динамична година. Година, в която местната власт
последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно
значение, които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата
на общинското имущество, финанси, данъци и такси, общинска
администрация, устройството и развитието на територията на общината и
на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата,
благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването
на околната среда и рационалното използване на природните ресурси,
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.
В същото време, 2021 г. бе година, в която отвъд функциите си на
администратор, Община Брацигово бе катализатор на важни процеси,
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проводник на стратегически политики, възложител на договори за
инвестиции в публична инфраструктура.
При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на
кмета и ръководената от него общинска администрация през 2021 г. се
основаваха на:
• Открито управление и прозрачност на процесите;
• Законосъобразност и целесъобразност;
• Диалогичност и партньорство;
• Финансова стабилност и дисциплина;
•Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и
добавена стойност за:
постигане на достоен стандарт на живот - съвременна инфраструктура,
привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за
образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически
атракции, не на последно място - висока степен на социална чувствителност
и толерантност.
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН,
УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ
Усилията на Община Брацигово в областта на икономическото
развитие, през 2021 г., бяха ориентирани към:
- изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването на
местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на нови
работни места;
- развитие на базисната и бизнес инфраструктурата на територията
на община Брацигово;
- гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия
капитал;
- взаимодействие с местния бизнес и браншовите организации.
Основни акценти, насочени към икономическо развитие в община
Брацигово са свързани със:

Стратегическо планиране - актуализация 2021 г. на индикатори
за изпълнение на ПИРО 2021-2027г., както и подготовка на данните
за следващия планов период;

Активно взаимодействие с бизнеса в региона, привличане на
външни инвестиции;

Привличане на външен ресурс, допринасящ за подобряване на
социално – икономическия живот, сред които попадат и
стратегическите инвестиции в инфраструктура в областта на
околната среда – сектор води, отпадъци и др.

Систематични усилия за утвърждаване на марката
„Брацигово”.
Разпространението на коронавируса от началото на 2020 г. предизвика
сериозен икономически шок в световен план.
Икономиката на България също бе засегната, но реалният спад на БВП към
днешна дата не е толкова значителен, колкото средния за ЕС.
С цел ограничение на разпространението на Ковид-19 България
въведе извънредно положение, което многократно бе удължавано като
извънредна епидемиологична ситуация, та и до днес.
Показателят за бизнес климат започна бавно да се подобрява през
лятото въпреки продължаващата несигурност, но увеличението на броя на
новите случаи през есенните месеци наложи въвеждането на допълнителни
мерки в края на октомври.
Общините са всеки ден на първата линия в създалата се преди
година извънредна здравна ситуация с коронавируса. От една страна, за да
се вземат мерки за защита на хората - от пандемията, от срива на доходите
им, а от друга - и да не изостават и инвестициите, като се внимава и за
разходите. Все пак животът продължава.
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Изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се
справим само заедно – с отговорност и дисциплина. Това означава и с
цената на временни ограничения и промяна на всекидневните ни навици.
Търсят се мерки от страна на държавата като на първо място е
увеличаването на субсидиите за общините за делегираните от държавата
дейности и финансирането им чрез допълващ Ковид - стандарт. Друга
мярка е ограничаването на разходите.
За изминалия период от ноември 2020 година до 31 октомври 2021 г.
ситуацията в община Брацигово има следните измерения:
-Заболелите се движат в хипербола като най- висок е бил ръстът им
през седмицата 15.11.2021 – 19.11.2021 г.
-Издадени са 17 броя заповеди на кмета на община Брацигово
свързани с прилагане на разпоредбите на Заповедите на Министерство на
здравеопазването и създаване на необходимата организация за контрол по
спазване на въведените противоепидемични мерки.
-Сформираният Общински щаб за борба с Коронавируса е провел 6
заседания на които са взети мерки за справяне със ситуацията на местно
ниво.
-Извършено е безплатно тестване на служителите в община
Брацигово за COVID – 19 през месец март, във връзка с повишената
заболеваемост сред тях.
-Провежда се непрекъсната кампания за повишаване на броя на
желаещите да се ваксинират, чрез
публикации в местния вестник
„Априлци“.
-С Решение № 314 Общински съвет – Брацигово освобождава
изцяло от заплащане на наемна цена наемателя „МИЦИ-68" ЕООД, за
периода от 22 март 2021 г. до 31 март 2021 г. /включително/, във връзка с
обявения локдаун през месец март 2021 г..
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Планът за интегрирано развитие на община Брацигово за периода
2021-2027 г. е част от системата на документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за
регионалното развитие (ЗРР - ДВ, бр.21/13.03.2020 г.).
Планът за интегрирано развитие е документ, който определя
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община
Брацигово и връзките и с други общини, в съответствие с Интегрираната
териториална стратегия за развитие на Южен централен район от ниво 2 и
Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания
Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) се разработва за срок от
7 години. Като стратегически документ той обвързва сравнителните
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предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия,
цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, подобро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.
ПИРО се разработва съгласувано с трите стратегически цели на
Националната програма за развитие България 2030, приети от МС на 16
януари 2020 г. - ускорено икономическо развитие, демографски подем и
намаляване на неравенствата. За реализирането на тези цели са предвидени
целенасочени национални политики и интервенции, групирани в пет
взаимосвързани оси на развитие:
 Иновативна и интелигентна България;
 Зелена и устойчива България;
 Свързана и интегрирана България;
 Отзивчива и справедлива България;
 Духовна и жизнена България.
Основната цел на ПИРО на община Брацигово за периода 2021-2027
г. е стимулиране на устойчив растеж и осигуряване на пространствена,
времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и
ресурси, за трайно подобряване на икономическото, социалното и
екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от
ЗРР.
Разработването на ПИРО се извършва в изпълнение на
нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР),
Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), Закона за туризма, Закона за
насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за
периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството на 25.03.2020 г. Планът е съобразен със специфичните
условия, ред и изисквания за прилагане и на други нормативни документи,
свързани с местното самоуправление, териториалното устройство,
кадастъра, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, и др.
ПИРО е разработен за цялата територия на община Брацигово, като
са определени зони за прилагане на интегриран подход, за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на
потенциалите за развитие и коопериране със съседни общини.
Планът служи за определяне на проблемите, потребностите и
възможностите за развитие на всички населени места в общинската
територия, които трябва да се вземат предвид при разработването на
инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови
инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския
съюз.
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ПИРО има характер на отворен документ, който може да се
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се
условия и фактори на външната и вътрешната среда.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС
Община Брацигово успешно реализира ангажиментите, свързани с
изпълнение на инвестиции с европейско финансиране, насочени към
решаване на сериозни проблеми на базисната и екологичната
инфраструктура, с подобряване качеството на градската среда, с туризма, с
културния и историческия потенциал на нашия град.
През 2021 г. акцентите, свързани с привличане на външен финансов
ресурс, са следните:
Стартира изпълнението на Проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01
„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“, съгласно договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “,
съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз. Настоящото проектно предложение предвижда
извършването на дейности по закриване и рекултивация на общинското
депо за неопасни битови отпадъци на град Брацигово, което е разположено
на площ от около 15 дка, като действителната площ заета с отпадъци
възлиза на малко над 18 дка. Разположено е в УПИ І "Депо за неопасни
отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово.
Стартирането на СМР започна с откриване на строителната площадка на
19.01.2021г. Изпълнението на дейностите е приключило със съставяне на
Протокол обр.15 на 14.05.2021г. Проведена е комисия по Наредба № 26 от
02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
Издадена e Заповед за назначаване на държавна приемателна комисия по
реда на ЗУТ на 29.07.2021г. и е проведена приемателна комисия на
29.07.2021г. За обекта е издадено Разрешение за ползване.
нОбщина Брацигово кандидатства за обезопасяване и изграждане на
участъка и с ПМС №250/04.09.2020г. за обект „Укрепване на свлачище на
път PAZ 2045 /III-375/ - Исперихово – Козарско – Жребичко“ са осигурени
финансови средства в размер на 511 263лв., от които за проектиране – 55080
лв. с ДДС, за СМР – 436 560 лв. и за авторски надзор – 9960 лв.
Финансирането е осигурено на база входиране на преписка в МКВП за
осигуряване на средства, с оглед предотвратяване на бедствие. Одобреният
технически проект, предвижда изграждане на стоманобетонова подпорна
стена и водосток в компрометирания участък. Първият участък на
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подпорната стена ще бъде с обща дължина 45м и височина 6м, а вторият с
обща дължина 30м и височина 4,50м. Между ламелите ще се оформят
дилатиционни фуги, изпълнени от стиропор. За оттичане на подпочвените
води ще се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,50м.
Предвижда се след втория участък да бъде изграден тръбен водосток Ф400,
с дължина 12м, чиято цел е превеждане на повърхностните води през
пътния участък. На входа ще бъде изградена водосборна шахта. Пред
стената ще се монтира предпазна ограда /мантинела/. Обектът е трета
категория и предстои назначаване на комисия за издаване на разрешение за
ползване от ДНСК.
•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.
Към момента са финализирани проверката на прокуратурата и
подадените жалби от граждани. На 27.10.2021г. е подадено искане за
авансово плащане. То е преведено на 15.11.2021 г. и предстои започване на
строително-монтажни работи.
• През 2021г. по Националната кампания „Чиста околна среда“
финансирана от ПУДООС, бяха финансирани и реализирани четири
проекта за община Брацигово. Проектите се реализираха в НУ „ Васил
Петлешков“ гр. Брацигово на стойност 4755.00, кметство Козарско на
стойност 9951.44 лв., ДГ „Вълшебство“ – с. Козарско на стойност 4999.80
лв. и в с. Жребичко на стойност 8300 лв. Изградена е наблюдателна
площадка над с. Жребичко.
За голямо мое съжаление, и тази година не заработиха оперативните
програми. Финансирани с европейски средства бяха единствено мерки за
борба с Ковид и осигуряване на топъл обяд на нуждаещите се.
Аз и екипът ми имаме виждане за осигуряване на по-добра визия на
населените ни места и подобряване качеството на живот на населението от
общината. В тежка финансова година като тази обаче, със собствени
средства можем да изпълняваме само най-неотложното. За да реализираме
мерки
по
енергийна
ефективност,
водопроводи,
канализации,
инфраструктура и т.н. е необходимо да бъдат изготвяни и финансирани
проекти по отделните оперативни програми.
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ПРОЕКТИ, ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ
1."Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлечен участък на
улица "7-ма"в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско" - общ. Брацигово, обл.
Пазарджик. Стойност 424040,40лв.с вкл. ДДС. Входирано искане в
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
на 05.10.2021г. Очаква се финансиране.
2.Възстановяване на мостово съоръжение над р. “Луда“, чрез изграждане
на плочест водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско, общ. Брацигово.
Стойност 258344,40лв. с вкл. ДДС. Входирано искане в
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
през 2020г. и потвърдено с писмо от 20.01.2021г. Очаква се финансиране.
ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ
В условия на продължаваща финансово – икономическа криза, от което
следва и липсата на достатъчно собствен ресурс за реинвестиция в
публична инфраструктура, Община Брацигово успя да приложи комплекс
от гъвкави антикризисни мерки като инструмент за покриване на появилите
се дефицити, благодарение на:
финансова стабилност; приходна политика, съобразена с възможностите и
потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност;
ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите
ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина; обезпечено
финансовото изпълнение на инвестиции с европейско финансиране;
увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им (вкл. и
чрез актуализиране на обема от задължените лица).
Изпълнението на общинския бюджет през 2021 г. бе организирано чрез
изпълнение на бюджетите на 13 второстепенни разпоредители и бюджета
на първостепенния разпоредител – Община Брацигово.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ
2020 г.
ФУНКЦИЯ

Уточнен
план към
31.12.2020 г.

(1)
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

(2)
1 352 057
670 164

2021 г.

Отчет към
Уточнен
Отчет към
31.12.2020
план към
31.10.2021
г.
31.10.2021 г.
г.
(3)
880 362
114 869

(4)
1 749 882
681 575

(5)
1 130 940
281 540
11

Образование
Здравеопазване
Соц. осиг.подпомагане и грижи
Жил. стр.БКС и оп. на ок.среда
Поч. дело,култ.и рел. дейност
Икономич. дейности и услуги
Разходи некласиф. в др. функции
Общо разходи по бюджета:

3 269 455
165 890
1 776 881
3 773 330
408 586
178 483
29 000
11 623 846

2 959 870
139 970
1 481 446
2 851 810
339 114
128 486
27 931
8 923 858

3 351 382
179 146
2 137 859
1 698 224
386 749
274 415
32 000
10 491 232

2 473 621
103 830
1 400 418
1 311 324
295 479
144 194
28 976
7 170 322

Инвестиционната програма на Община Брацигово към 31.10.2021 г. е
изпълнена на 75,89 %, т.е. при уточнен годишен план 2 075 530 лв. изпълнение 1 575 140 лв.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

Уточнен план към
31.10.2021 г.

Усвоено към
31.10.2021 г.

414 400

372 851

7 242

7 242

518 497

197 616

СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
ДРУГИ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
/ПУДООС/

159 280

60 332

8 300

4 150

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
ОБЩО:

967 811

932 949

2 075 530

1 575 140

ОБЩА СУБСИДИЯ
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА
С ИЗТОЧНИК ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ И
ТРАНСФЕРИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Събраните местни данъци и такси към 31.10.2021 г. са 1 150 995 лв.
През този период са изпратени 60 броя писма за доброволно плащане на
длъжници, от които 20 бр. на юридически лица и 40 броя на физически
лица. Със заповед на кмета на община Брацигово са изпратени 95 акта за
неизплатени задължения на физически и юридически лица. От тях 85 на
физически и 10 на юридически лица. Изготвени са 26 броя планове за
разсрочено плащане на задължения. Изпратени са 264 броя писма до
наследници на починали вече длъжници, някои от които вече са се явили в
„Местни данъци и такси“ и са предприели действия за погасяване на
задълженията. Крайният резултат е, че към 31.10.2021 г. община Брацигово
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е събрала 116 996 лв. от просрочени задължения на длъжници /недобори/,
от които 30 328 лв. от юридически лица и 86 668 от физически лица.
Справка за дейността на Дирекция „Местни данъци и такси” към 30.10.2021
г.
Справка проценти касови и безкасови приходи период 30.10.2020 до
29.10.2021 г.
Вид
приход

Сума
приход
лв.

Процент
в спрямо
всички
приходи
602 110,04
61,80%

Касови

Безкасови

372 124,72

38,20%

Вид операция

Ежедневно
приключване
на ПК
Касово
плащане чрез
ПОС
Общо за вида
приход
Банкови
преводи на ДС
Банкови
преводи
на
посредници
Общо за вида
приход

Сума
приход за
вида
операция
560 106,93

Процент
спрямо
вида
приход
93,02%

Процент
спрямо
всички
приходи
57,49%

42 003,11

6,98%

4,31%

602 110,04

100,00%

264 564

71,10%

27,16%

107 560,61

28,90%

11,04%

372 124,72

100,00%

0,00%

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ В ОТДЕЛ МДТ
Извършени услуги в период от 02.11.2020 до 29.10.2021 г.;
община: БРАЦИГОВО

По искане
на:
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице

Наименование на услуга

Вид на

Физически лица

Юридически лица

услуга

Брой Стойност (лв.)

Брой Стойност (лв.)

Удостоверение за данъчна оценка - Обикновена
Приложение2
Бърза
Удостоверение за данъчна оценка Приложение2
Експресна
Удостоверение за данъчна оценка Приложение2
Експресна
Удостоверение за наличие или
липса на задължения
Заверено копие от данъчна
Бърза
декларация
Удостоверение за данъчна оценка чл.264
Обикновена
Удостоверение за данъчна оценка чл.264
Бърза
Удостоверение за данъчна оценка чл.264
Експресна

2

8,00

8

6,00

Брой

Стойност
(лв.)

10

64,00

10,00

1

16,00

1
64,00

2
0,00

8

64,00

0
16,00

8
0,00

4
1

56,00

о

дата :
04.11.2021
г.
Общ
12.28.39

16,00

0
5,00

0

4
0,00

5,00

1

482

916,00
1

27

189,00

509

220

314,00
1

11

110,00

231

243

944,00
1

23

345,00

266

105,0
2
0
424,0
1
0
289,0
2
0
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Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице
Данъчно задължено
лице

Служебна бележка за МПС

Бърза

Служебна бележка за МПС

Експресна

Удостоверение за платен данък МПС Експресна
Служебна бележка за предоставен
ПИН код
Експресна
Информация за наличие или липса
Обикновена
на задължения по чл.87, ал.10 от
ДОПК
Информация за наличие или липса
Експресна
на задължения по чл.87, ал.10 от
ДОПК
Информация за наличие или липса
Обикновена
на задължения по чл.87, ал.11 от
ДОПК
Информация за наличие или липса
Експресна
на задължения по чл.87, ал.11 от
ДОПК

Данъчно задължено
лице

Удостоверение за декларирани
данни (УИАУ- 2071)

Данъчно задължено
лице

Удостоверение за декларирани
данни (УИАУ-

Обикновена

Бърза

2

10,00

0

0,00

44

220,00

0

0,00

44

29

145,00

0

0,00

29

10,00
220,0
0
145,0
0

15

0,00

1

0,00

16

0,00

0,00

0

0,00

1

0,00

1

0,00

1
0,00

3
0,00

2

0,00

1
0,00

3

3
0,00

10
0,00
0

5,00

0,00
13

21,00
9

0,00

0,00

2

1

2

0

21,00
9

0,00

1

5,00
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По искане на:
Данъчно
лице

задължено

Данъчно
лице

задължено

Наименование на услуга
Информация за наличие или липса на
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
към дата
Информация за наличие или липса на
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
към дата

Държ.инст./КАО/Възл Удостоверение за данъчна оценка ожител
Приложение2
Държ.инст./КАО/Възл
Удостоверение за данъчна оценка ожител
Приложение2
Държ.инст./КАО/Възл Удостоверение за наличие или липса
ожител
на задължения
Държ.инст./КАО/Възл Удостоверение за данъчна оценка ожител
чл.264
Държ.инст./КАО/Възл
ожител
Държ.инст./КАО/Възл
ожител
Държ.инст./КАО/Възл
ожител
Държ.инст./КАО/Възл
ожител

Удостоверение за данъчна оценка чл.264
Удостоверение за данъчна оценка чл.264

Вид на
услуга

Физически лица
Брой

Обикновена

Юридически лица

Стойност (лв.)
0,
00
0

Експресна

Брой

1

0,

2
00

Експресна

0,00

0,00
18

0,

0,00
2

0,

0,00
10

0,00

16 00

7
0,

26 00

0,00
13

16

8
00

Обикновена

1

6
0,

Обикновена

Брой Стойност (лв.)
0,00

0,00

00
7

Експресна

Стойност (лв.)
0,00

Общо

0,00

62

0,00
23
0,00

88

0,
Бърза

00
2

2

0,00

4

0,00

0,00

106

0,00

0

0,00

3

0,00

0

0,00

2

0,00

0

0,00

1

0,00

0

0,00

1

0,00

0,
Експресна

30 00

76
0,

Служебна бележка за МПС

Експресна

00
3
0,

Удостоверение за платен данък МПС

Държ.инст./КАО/Възл
ожител
Удостоверение за платен данък МПС

Обикновена

00
2
0,

Експресна

00
1

Държ.инст./КАО/Възл
Удостоверение за платен данък върху Обикновена
ожител
наследствата
Държ.инст./КАО/Възл Служебна бележка за предоставен ПИН
Експресна
ожител
код

1
00

0,
00
0

Държ.инст./КАО/Възл
Информация за наличие или липса на
ожител
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Обикновена

Държ.инст./КАО/Възл Информация за наличие или липса на
ожител
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Експресна

8
00

Обикновена

48 00

Държ.инст./КАО/Възл Удостоверение за декларирани данни
ожител
(УИАУ- 2071)
Държ.инст./КАО/Възл
Информация за наличие или липса на
ожител
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
към дата
Държ.инст./КАО/Възл Информация за наличие или липса на
ожител
задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
към
дата

0,

19

2
0,
0,

27

0,00
0,00

35
0,00

0,00
58

0,

0,00
32

0,

0,00

2

0,00

10

00
8

0
00

0,00

27
0,

Обикновена

Бърза

8

00

0,00

0,00
40

2

0,00

2

0,00
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община: БРАЦИГОВО

По искане на:

Наименование на
услуга

Вид
на
услуга

Държ.инст./КАО/Възложител Информация за наличие
или липса на
задължения по
ОБЩО: чл.87, ал.11 от
ДОПК към дата

Експресна

Физически лица
Брой Стойност (лв.)
0,
1
00
3

Юридически лица

Общо

Брой Стойност (лв.)
Брой Стойност (лв.)
0,
0,00
2
8
00
1
710,0

1263

5 674,00

344

0

1607

6 384,00

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
По реда на откриването, провеждането и сключването на договор
обществените поръчки са както следва:
1.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“ уникален номер на поръчката 00765-20200010. 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 и през месец декември е
сключен договор №Д-120/14.12.2020г.
2. На 25.11.2020г. е публикувано решение в РОП с № F74916-2020-015728 за
откриване на процедура чрез публично състезание с предмет: 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" уникален номер на
поръчката 00765-2020-0011. В предметния обхват на възлагане на
настоящата обществена поръчка са включени следните дейности:
 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;
В ЦАИС ЕОП до изтичане на крайния срок 18.12.2020г. е подадена само 1
брой оферта. Подписан е договор №Д-34/25.02.2021г с „Делчев
Инженеринг“ ЕООД на стойност 418 000,00 без ДДС. За обществената
поръчка е налично финансиране със средства от бюджета на община
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Брацигово, осигурени чрез МКВП /Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане/ към МС.
3. На 16.12.2020г. в РОП е публикувано решение на Кмета на община
Брацигово за откриване на процедура, чрез публично състезание под №
F79130-2020-018326 за „Доставка на нетна електрическа енергия ниско
напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на
Община Брацигово“-уникален номер на поръчката 00765-2020-0012. До
крайния срок за събиране на офертите в ЦАИС ЕОП са подадени 5 броя
оферти. За изпълнител на обществената поръчка е избран „Кумер“ ООД ,
гр. София с който е подписан договор № Д-36/10.03.2021г. за изпълнение в
срок от 1 година в размер до 150 000,00 лв. без ДДС.
4. На 09.02.2021г. в РОП е публикувано Решение № F88844-2021-005020
на кмета на община Брацигово за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален
патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Комплекс за
социални услуги за деца и семейства и Проект BG05FMOP001-5.001 –
Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“,
уникален номер на поръчката 00765-2021-0002 .
За участие в поръчката са подадени 5 броя оферти. Сключени са договори
по обособените позиции както следва:
За Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“
е сключен договор №Д-64/05.05.2021г.с „Мира Фууд“ ЕООД ,адрес на
управление гр. Пловдив за сумата от 15211,00 без ДДС.
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ е
сключен договор Д-65/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ ЕООД ,адрес на
управление гр. Пловдив за сумата от 26022,50 без ДДС.
Обособена позиция № 3 “Доставка на месо и месни продукти, риба и
рибни продукти е сключен договор №Д-66/05.05.2021г. с „Петров Комерс“
ЕООД ,адрес на управление гр. Пловдив за сумата от 77179,00 без ДДС.
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти,
подправки, шоколадови и захарни изделия“ е сключен договор №Д67/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ ЕООД ,адрес на управление гр.
Пловдив за сумата от 27142,95 без ДДС.
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и
зеленчукови консерви, замразени храни е сключен договор №Д68/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ ЕООД, адрес на управление гр.
Пловдив за сумата от 40406,85 без ДДС. Изпълнението на обществената
поръчката продължава до 05.05.2022 г.
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5. На 22.02.2021г. чрез ЦАИС ЕОП е изпратена покана до „Глен Консулт“
ЕООД за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с
уникален номер 00765-2020-0003 с предмет: „Упражняване на авторски
надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка за СМР с
предмет: „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“. Решението на
Възложителя за откриване на процедурата е публикувано в РОП с №
F93338-2021-007029. За същата се подписа договор № Д-49/12.04.2021г. на
стойност 10 500,00 без ДДС.
6. Община Брацигово, след проведени Пазарни консултации, публикувани
в РОП на 06.01.2021г. с №Т101974 е провела обществена поръчка с
идентификационен номер: 00765-2021-0004 с предмет: „Изпълнение на
обществен автобусен превоз на пътници по линии от Областна
транспортна схема, квота на община Брацигово“.
След изтичане на законоустановения срок по ЗОП за подаване на оферти
16.03.2021г., по обществената поръчка цитирана по горе, не са подадени
оферти за участие. Възложителят публикува в профила на купувача на
община Брацигово обявление за възложена поръчка по чл.20, ал.3 и ал.7 от
ЗОП с № 2021-0196019 / 19.03.2021г. в което отбелязва, че поръчката не е
възложена, поради липса на подадени оферти и прекратява същата.
На 12.04.2021г. на основание чл.20, ал.4 т.3 от Закона за обществените
поръчки между община Брацигово и „Транссервиз“ ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №158 е подписан
договор № Д-48/12.04.2021г. за „Изпълнение на обществен автобусен
превоз на пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на
община Брацигово“.
7. Нa 15.03.2021г. в РОП е публикувано решение № F98580-2021-010469
на Кмета на община Брацигово за откриване обществена поръчка чрез
публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор на
обект „Укрепване на свлачищни участъци на общински път PAZ 2045 /III375/ - Исперихово – Козарско – Жребичко, община Брацигово“, уникален
номер на поръчката 00765-2020-0005. Подадени са 9 броя оферти.
Подписан е договор №Д-79/09.06.2021г. с „Пловдивинвест“ АД, гр.
Пловдив на стойност 5300,00 лв. без ДДС.
8. Община Брацигово има сключен договор №Д-3/13.01.2020г. за
обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови
отпадъци на територията на община Брацигово”, с изпълнител „Астон
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Сервиз“ ООД и срок на действие 36 месеца. Постъпило е предизвестие от
изпълнителя за прекратяване с Вх. №30-2104-9/09.07.2021г. поради
наличие на пълна обективна невъзможност за изпълнение на услугата. С
полученото писмо изпълнителят ни е уведомил, че на 17.07.2021г.
прекратява договора на основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от същия.
Възложителят е длъжен да изпълнява задълженията, вменени му от
екологичното законодателство за опазване на чиста градска среда и за
превенция на редица заболявания опасни за гражданите. Неизпълнението
на тези задължения екологичното законодателство обвързва с тежки
санкции - глоби. Невъзможността на изпълнителя да изпълнява
задълженията си по договора, поставя общината в позиция да не може да
изпълнява основни нормативни задължения към населението на
територията на Община Брацигово по ЗУО. За кмета на общината
съществува задължението да организира управлението на отпадъци на
територията на общината, като този процес следва да бъде непрекъснат. В
този смисъл са налице изключителни обстоятелства по смисъла на т. 17 от
§ 2 на ДР към ЗОП – същите представляват непредвидими за Възложителя
събития, които увреждат и непосредствено застрашават в дългосрочен
план живота и здравето на хората и околната среда, като са свързани със
съществено затруднение на нормалното изпълнение на нормативно
установената дейност на Възложителя. Прекъсването в изпълнението на
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци на
територията на Община Брацигово ще доведе незабавно до влошаване
чистотата на населените места и здравословната жизнена среда за
населението. Единствената правна възможност в случая е съгласно
разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП – възлагане на ОП чрез
процедура на договаряне без предварително обявление.
Във тази връзка на 16.07.2021г. община Брацигово открива процедура по
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с решение № F1135088-2021-037827 за
обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битови
отпадъци на територията на община Брацигово”, уникален номер на
поръчката 00765-2020-0006. Сключен е договор №Д 93/19.07.2021г. с
„Комунал Сервиз“ ООД за срок не-по дълъг от 7 месеца на стойност
198 000,00 лв. без ДДС.
9. На 25.08.2021г. община Брацигово открива процедура по чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП /публично състезание/– с решение № F146808-2021-046995 за
възлагане на ОП с предмет: “Доставка на биогориво за нуждите на
общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея за отоплителен
сезон 2021г.-2022г.“ уникален номер на поръчката 00765-2021-0007.
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както
следва:
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Обособена позиция 1: Доставка на 180 тона биогориво - дървесни пелети Прогнозна стойност на обособена позиция 1 – 68 400,00 лв без ДДС.
Обособена позиция 2: Доставка на 10 тона биогориво – костилки /кайсии
и череши/ - Прогнозна стойност на обособена позиция 2 – 2 800,00 лв без
ДДС.
След влизане в сила на решение №D9472824 от 04.10.2021г. на Кмета на
община Брацигово за избор на изпълнител на обществената поръчка е
изпратена покана с изх.№30-2315-1/14.10.2021г. до класираният на първо
място Участник "ПИ ЕС ПИ " ЕАД за представяне на документи за
сключване на договор. Същият изпраща писмо с вх. № 30-23153/22.10.2021г. за отказ от сключване на договор. На 22.10.2021г.
Възложителят изпраща покана за сключване на договор с втория класиран
Участник "ТИА ГРУП" ООД . На 25.10.2021г. получава отказ с вх.№302222-1/25.10.2021г. за сключване на договор, поради което същата е
прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
10. На 27.08.2021г. в РОП е публикувано решение с № F145373-2021046600 на кмета на община Брацигово за откриване на обществена
поръчка уникален номер 00765-2020-0008 с предмет: „Събиране и
транспортиране на битови отпадъци
на територията на община
Брацигово", чрез открита процедура чл.73, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1,
т. 1 от ЗОП. Срока за подаване оферти е до 28.09.2021. След изтичане на
срока, комисия разгледа получените оферти и избра изпълнител с който
ще се сключи договор за извършване на услугата за срок от 2 /две/ години
с прогнозна стойност 660 000.00лв. без ДДС. За същата са подадени 5 броя
офери. След разглеждането им от комисия назначена със заповед на Кмета
на община Брацигово, класираният на първо място е участник
„КОМУНАЛ СЕРВИЗ“ ООД със общ брой точки 83,48 изчислени съгласно
методика за оценка. На 01.11.2021г. Възложителят излиза с решение за
избор на изпълнител. След изтичане на 10 дневния срок /по ЗОП/ за
обжалване на същото, ще се предприемат действия по сключване на
договор. Същото е обжалвано пред КЗК от един от участниците.
Изпратени са изискуемите документи и се очаква решението на Комисията
за защита на конкуренцията.
11. На 26.10.2021г. Кмета на община Брацигово излиза с решение за
прекратяване на ОП с предмет “Доставка на биогориво за нуждите на
общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея за отоплителен
сезон 2021г.-2022г.“ по две обособени позиции Обособена позиция 1:
Доставка на 180 тона биогориво - дървесни пелети и Обособена позиция
2: Доставка на 10 тона биогориво – костилки. Прекъсването на дейностите
по доставка на биогориво- дървесни пелети за нуждите на Община
Брацигово и звената към нея би довело до невъзможно осигуряване на
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нормални условия за протичане на трудовия процес, поради което община
Брацигово обявява процедура на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с
предмет “Доставка на биогориво – дървесни пелети за нуждите на
общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея. Прогнозната
стойност на обществената поръчка е 32000.00лева без ДДС. Изпратена е
покана до "ТиТ ТРЕЙД" ООД за представяне на оферта и сключване
договор за доставка на 49 тона биогориво-дървесни пелети. След изтичане
на срока за подаване на офертата, Възложителят ще предприеме действия
по сключване на договор за доставка на нужното количество биогориводървесни пелети.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Основните функции на отдел „Общинска собственост“ са следните:
 съставяне на актове за общинска собственост;
 поддържане актуалността на регистрите за собственост и разпоредителни
сделки;
 организация на дейностите по разпореждане с общински нежилищни и
жилищни имоти, включително учредяване право на строеж и ликвидиране
на съсобственост;
 организация на дейностите по отдаване под наем на общинските
нежилищни имоти – сгради, самостоятелни обекти в сгради, земя и други,
чрез публични търгове и публично оповестени конкурси;
 контрол по изпълнение на договорите по отношение на собствеността.
Дейността по управление и разпореждане на общинската собственост
беше организирана в следните направления:
Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в
главни регистри за публична и частна общинска собственост.
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите –
общинска собственост, съгласно утвърдените образци от Министерството
на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на
правосъдието и воденето им в главни регистри.
Съставени са общо 107 бр. актове за общинска собственост от които:
- 63 бр. акта за публична общинска собственост;
- 44 бр. акта за частна общинска собственост;
Същите са вписани в Служба по вписвания – гр. Пещера и са заведени в
регистри за публична и частна общинска собственост.
Договорите за продажба на общински имоти, заповедите за отписване им от
регистъра за общинска собственост, съставянето на досиета за имоти
общинска собственост, деклариране, както и нанасянето им в разписните
листи периодично се актуализират.
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За периода са проведени четиринадесет търга за продажба и отдаване под
наем на имоти общинска собственост, при условия и ред определени с
Решения на Общински съвет Брацигово, а именно:
За продажба на имоти частна общинска собственост:
1.На 27.11.2020 год. в изпълнение на Решение №155/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово, Заповед с номер РД-593/27.10.2020 год. и
Заповед с номер РД-593#1/24.11.2020 год. на Кмета на община Брацигово
се проведе повторен публичен търг с явно надаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 06207.502.253 по КККР 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.
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота е
сключен договор за продажба. Постъпилата сума в бюджета на община
Брацигово от извършената разпоредителна сделка е в размер на 3 276.00
лева без ДДС.
2.На 26.05.2021 год. в изпълнение на Решение №153/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-271/23.04.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно
наддаване за продажба на УПИ ХІХ- 63, в кв.3 по РП на с. Козарско, целият
с площ 927 /деветстотин двадесет и седем/ кв.м, незастроен.
Административен адрес с. Козарско, ул. „26-та“ №15.
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота е
сключен договор за продажба. Постъпилата сума в бюджета на община
Брацигово от извършената разпоредителна сделка е в размер на 8 584.00
лева без ДДС.
3.На 26.05.2021 год. в изпълнение на Решение №153/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-272/23.04.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно
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наддаване за продажба на УПИ ХVІІІ- 63, в кв.3, целият с площ 1058
/хиляда и петдесет и осем/ кв. м, незастроен. Административен адрес с.
Козарско, ул. „26-та“ №17
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота е
сключен договор за продажба. Постъпилата сума в бюджета на община
Брацигово от извършената разпоредителна сделка е в размер на 9 797.00
лева без ДДС.
4.На 22.07.2021 год. в изпълнение на Решение №291/28.05.2021 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед № РД-441/29.06.2021 год. на
Кмета на община Брацигово се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.503.1420 по КККР на
град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 год. на
Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 200.00 кв. м Адрес на
имот: град Брацигово, ул. „Паскал Троянов“ №1
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с допуснат един кандидат.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота е
сключен договор за продажба. Постъпилата сума в бюджета на община
Брацигово от извършената разпоредителна сделка е в размер на 3 829.00
лева без ДДС.
5.На 28.09.2021 год. в изпълнение на Решение №153/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-557/13.08.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно
наддаване за продажба на УПИ ХХ- 63, в кв.3, целият с площ 896.00
/осемстотин деветдесет и шест/ кв. метра, незастроен Административен
адрес: с. Козарско, ул. „26-та“ №15а
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота е
сключен договор за продажба. Постъпилата сума в бюджета на община
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Брацигово от извършената разпоредителна сделка е в размер на 7 921.00
лева без ДДС.
6.На 25.10.2021 год. в изпълнение на Решение №153/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-649/04.10.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на УПИ ХХІV- 63, в кв.3, по РП на с.Козарско, целият с площ
872.00 /осемстотин седемдесет и два/ кв.метра, незастроен.
Административен адрес с. Козарско, ул. „Двадесет и шеста“ №27.
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с двама кандидати.
Издадена е заповед за определяне на купувач, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане цената на имота ще
се сключи договор за продажба. Цената достигната на търга е в размер на 16
188.90 лева без ДДС.
За отдаване под наем на имоти общинска собственост:
1.На 20.11.2020 год. в изпълнение на Решение №152/25.09.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед №РД-594/27.10.2020 год. и
Заповед №РД-594#1/17.11.2020 год. на Кмета на община Брацигово се
проведе 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. Административен адрес: с.Равногор,
общ.Брацигово , ул. „Първа“ №49.
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с двама кандидати.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна
цена в размер на 48.40 лева без ДДС.
2.На 22.03.2021 год. в изпълнение на Решение № 191/27.11.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед №РД-128/01.03.2021 год. на
Кмета на община Брацигово се проведе публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на помещение с площ 14.00 кв.м., находящи се на трети
етаж, дясно крило в масивна триетажна сграда с идентификатор
06207.501.291.1, разположена в поземлен имот с идентификатор
06207.501.291 по КК и КР на гр. Брацигово. Административен адрес:
гр.Брацигово, бул. „Трети Март“ №35-А.
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с двама кандидати.
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Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна
цена в размер на 45.10 лева без ДДС.
3. На 22.03.2021 год. в изпълнение на Решение № 191/27.11.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед №РД-128/01.03.2021 год. на
Кмета на община Брацигово се проведе публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на помещение с площ 16.00 кв.м., находящи се на трети
етаж, дясно крило в масивна триетажна сграда с идентификатор
06207.501.291.1, разположена в поземлен имот с идентификатор
06207.501.291 по КК и КР на гр. Брацигово. Административен адрес:
гр.Брацигово, бул. „Трети Март“ №35-А.
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с двама кандидати.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна
цена в размер на 45.00 лева без ДДС.
4. На 13.04.2021 год. в изпълнение на Решение № 192/27.11.2020 год. на
Общински съвет град Брацигово, Заповед с номер РД-174/15.03.2021 год. и
Заповед с номер РД-248/12.04.2021 год. на Кмета на община Брацигово се
проведе повторен публичен търг за отдаване под наем на части от
недвижим имот, представляващи самостоятелен обект със самостоятелен
вход с площ 38.00 кв.м. находящ се в сграда построена в Урегулиран
поземлен имот І-804-Здравна служба в кв.39 по регулационния план на село
Козарско. Административен адрес: с. Козарско, улица „27-ма“ №6.
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна
цена в размер на 83.60 лева без ДДС.
5. На 17.05.2021 год. в изпълнение на Решение № 249/26.02.2021 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-242/08.04.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, а именно кабинет с площ от 22.00 кв.м, находящи се на втори етаж в двуетажна
масивна сграда, построена в УПИ ІІ-Здравна служба и аптека” в кв.29 по
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регулационния план на село Исперихово. Административен адрес: село
Исперихово, община Брацигово, ул. „Дванадесета“ №4
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 3 години с наемна
цена в размер на 39.60 лева без ДДС.
6. На 26.07.2021 год. в изпълнение на Решение № 289/28.05.2021 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-440/29.06.2021 год.
на Кмета на община Брацигово, се проведе повторен търг за отдаване под
наем на недвижим имот представляващ, помещение с площ 28.80 кв.м.,
находящи се на първи етаж, източната част от двуетажна полумасивна
сграда, построена в Урегулиран поземлен имот І-Здравен дом, в кв.21 по
регулационния план на село Бяга. Административен адрес: село Бяга,
община Брацигово, ул. „Петнадесета“ №6.
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата наемна
месечна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна
цена в размер на 34.56 лева без ДДС.
7.На 19.07.2021 год. в изпълнение на Решение №292/28.05.2021 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед №РД-439/29.06.2021 год. на
Кмета на община Брацигово се проведе публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 29522.1.76 по КККР
на село Жребичко, адрес на поземления имот: с. Жребичко, местност
„ДЪЛВЕ/ГЮНЕТО“, площ 48799.00 кв. м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива.
Резултати от проведения търг:
Търг е проведен с двама кандидати.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата годишна
наемна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна цена
в размер на 1 288.28 лева.
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8. На 26.07.2021 год. в изпълнение на Решение № 293/28.05.2021 год. на
Общински съвет град Брацигово и Заповед с номер РД-438/29.06.2021 год.
на Кмета на община Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор
29522.1.152 по КККР на село Жребичко, адрес на поземления имот: с.
Жребичко, местност „Чиликовица“, площ 11639.00 кв. м., трайно
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:
Нива.
Резултати от проведения търг:
Повторния търг е проведен с един кандидат /на основание, чл.64, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество същият се провежда при подадено само едно заявление за
участие/.
Издадена е заповед за определяне на наемател, същата е връчена по реда на
АПК. След изтичане на обжалваемия срок и заплащане първата годишна
наемна вноска се сключи договор за наем за срок от 5 години с наемна цена
в размер на 279.33 лева.
Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд
без търг или конкурс за срок от една стопанска година:
На основание чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.8, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от
ЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение № 99/29.05.2020 год. на Общински съвет Брацигово и Заповед № РД-431/19.08.2020 г. на кмета на община
Брацигово се проведе процедура за отдаване под наем на маломерни имоти
от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година.
Резултати от проведената процедура:
Сключени 11 бр. договора за наемане на маломерни имоти от общинския
поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 год.
Постъпилите приходи от сключените договори са в размер на 6 733.79 лева.
Договори за наем за поставяне на преместваеми съоръжения:
На основание разрешения за поставяне и скица със схема за ситуиране на
кафе – автомат, издадени от гл. архитект на община Брацигово, Решения на
Общински съвет град Брацигово и съгласно разпоредбите на чл.56, ал.1 от
ЗУТ и чл.6, ал.4 от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения,
приета от Общински съвет град Брацигово са сключени 18 бр. договора.
Договорите са със срок от една година с месечен наем в размер на 30.00
лева.
Постъпилите приходи от сключените договори са в размер на 6350.40 лева.
Имоти, които Общината е предоставила за безвъзмездно ползване:
През отчетния период е предоставено едно помещение за безвъзмездно
ползване.
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Постъпи искане от СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"БРАЦИГОВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ", ЕИК 206530502 за предоставено
за безвъзмездно ползване, помещение от сграда с предназначение –
Спортна сграда, база, намираща се на Стадион „Христо Гюлеметов –
Бонбона.
Сдружението отговаря на изискванията за предоставяне за безвъзмездно
ползване на спортен обект /чл. 103 от ЗФВС и по общинската Наредба за
управление и разпореждане с общински спортни обекти в община
Брацигово/
В изпълнение на Решение №190/27.11.2020 год. на Общински съвет град
Брацигово и Заповед с номер РД-22/08.01.2021 год. на Кмета на община
Брацигово, с които са определени членове на комисия, която да разглежда
постъпили искания за ползване на имоти общинска собственост, съгласно
Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти в
община Брацигово се разгледа постъпилото искане.
Със Заповед № РД-460/01.07.2021 г. на Кмета на община Брацигово, се
учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 24 месеца на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БРАЦИГОВО ЗА СПОРТ И
ТУРИЗЪМ", ЕИК 206530502.
Помещението се използва за реализиране и популяризиране на спорта ТЕНИС НА МАСА.
Процедура за прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от
Закона за общинската собственост:
На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.53,
ал.1, т.2 и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.52,ал.1,т.2 от ЗКИР , във връзка
със Заявление с вх. № 30-2132-4/07.10.2020 год. от ЕТ „СЮМ – Стоян
Младенов - Анастасия Младенова“ и в изпълнение на Решение № 175 от
30.10.2020 год. на Общински съвет град Брацигово, Заповед № РД661/01.12.2020 год. на Кмета на община Брацигово се сключи договор за
продажба на част от поземлен имот с идентификатор 32888.125.238,
представляващ проектен имот с идентификатор 32888.125.550 по КККР на
с. Исперихово, с площ 364.00 кв. м Сумата която е постъпила в общинския
бюджет е в размер на 5 460.00 лева без ДДС.
-а основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.53,
ал.1, т.2 и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпила молба вх. №
94Д-286-4/18.02.2021 г. от Дончо Василев Ангелов и в изпълнение на
Решение № 294 от 28.05.2021год. на Общински съвет град Брацигово,
Заповед № РД-473/05.07.2021 год. на Кмета на община Брацигово се
сключи договор за продажба на 17/429 идеални части от поземлен имот с
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идентификатор 06207.502.11 по КККР на Град Брацигово. Сумата която е
постъпила в общинския бюджет е в размер на 315.00 лева без ДДС.
Процедури за учредено право на пристрояване и надстрояване.
На основание представен „Инвестиционен проект за пристройка и
надстройка на съществуваща вилна сграда с номер 130 /сто и тридесет/,
попадаща в УПИ VI-За индивидуален вилен комплекс, квартал 2 по план
на летовище „Васил Петлешков“, община Брацигово, Удостоверение №У91/18.11.2020г. издадено от Дирекция „Специализирана администрация“,
чл.37, ал.4 от ЗОбС, чл.55, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД635/20.11.2020 год. на Кмета на община Брацигово се сключи договор за
учредяване на възмездно срочно право за пристрояване и надстрояване
към законно построена сграда. Сумата която е постъпила в общинския
бюджет е в размер на 1754.00 лева.
Обработени Молби-декларации за снабдяване с нотариален акт по
обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост:
Общо 201 броя от които:
Обикновена услуга – 126 бр., събрана сума 882.00 лв.
Бърза услуга – 43 бр., събрана сума 430.00 лв.
Експресни услуги – 32 бр., събрана сума 480.00 лв.
Общо в общинския бюджет са постъпили 1792.00 лева.
Приходи от наем на имущество, поземлени имоти и части от имоти –
публична и частна общинска собственост и от продажби на имоти – частна
общинска собственост, са както следва:
Отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти:
Постъпленията в общинския бюджет за периода са: 40 164.22 лв.
Отдаване по наем на земеделски земи с НТП - Ниви:
Постъпленията в общинския бюджет за периода са: 29 703.91 лв.
Общо приходи от управление на общинската собственост са: 69 868,13
лв.
Приходи от разпореждане с общинско имущество по реда на Закона за
общинската собственост:
Постъпленията в общинския бюджет за периода са: 50 055,60 лв.
Общо приходи от управление и разпореждане с общинската
собственост – 119 923,73 лв.
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Транспорт
През настоящия период се положиха много усилия за осигуряването
на обществен автобусен транспорт на хората от община Брацигово. В тази
насока бяха проведени множество разговори с различни транспортни
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фирми, както от областта, така и от няколко други области. Проблемът с
осигуряването на автобусен транспорт е наболял от няколко години.
Изготвени бяха Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват
превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места
от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово и
Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема от
квотата на Община Брацигово, които се приеха с Решение № 245 по
протокол № 20 от 29.01.2021г. на заседание на Общински съвет град
Брацигово и чрез които се осигури обществен автобусен транспорт по
линия Пазарджик – Брацигово и Брацигово – Пазарджик. Сключен бе
договор с фирма „ТРАНССЕРВИЗ“ ООД град Пещера, която изпълнява 4
линии към Областния глад и обратно по съгласувани маршрутни
разписания от област Пазарджик. Договорът се изпълнява и към момента, а
осигуряването на обществен автобусен транспорт за населението от
Община Брацигово е от изключително важно значение както за всички
ученици, така и за всички работещи, пенсионери и свободно пътуващи
граждани.
Категоризация на туристически обекти
От 01.01.2021 година до 30.10.2021 г. са получени 17 заявления за
категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма, като
след огледи на място и окомплектоване преписките са категоризирани и
прекатегоризирани 17 туристически обекта, а на два обекта са променени
вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър. През 2021
г. са регистрирани три обекта със стаи за гости и четири броя апартаменти.
Рекламна дейност
С цел по – доброто рекламиране и развитие на община Брацигово в сферата
на туризма през 2021 година продължихме участието си в Националния
туристически портал, както и в портала на Kmeta.bg.
През 2021 година бяха излъчени предавания за Общината по телевизия БТВ
„Екшън“, телевизия „ ТВ Травъл“ и публикации във Фейсбук страницата на
Туристически район „ Родопи“.
От месец август участваме със собствена страница в изработването на
национална пътна карта от издателство „Домино“, която ще се
разпространява в търговската мрежа и по бензиностанциите в страната.
Община Брацигово съвместно с другите членове на Туристически район
„Родопи“ продължава и през 2021 година дейностите по Проект на
Министерство на туризма за реклама на отделните дестинации и
представянето
му на Международни туристически борси. Предстои
изработване и разпространение на рекламни материали – електронни,
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печатни, мултимедийни, като от наша страна бяха предоставени снимки и
описания на забележителности, атракции, обичаи, събития и други неща
характерни за общината.
През следващия програмен период 2021 – 2027 година се предвижда
финансиране на самостоятелни проекти на Туристическите райони.
През настоящата година ръководството на Туристически район
„Родопи“ имаше идея за участие с общ щанд на Международната
туристическа борса във Велико Търново през месец септември, но поради
усложнената епидемиологична обстановка не се реализира. Поради същите
причини не се състоя и Международната туристическа борса в гр. София
през месец февруари. Община Брацигово подготви нови рекламни
материали, които ще се използват през 2022 година.
Земеделие, земеделски земи и гори
През 2021г. продължава работата по проведените през 2020г. 3 броя търгове
за продажба на дървесина от общинска горска територия, м. „Санджак“,
землище село Равногор за отдели 165 /б/ и 165 /д/ (преходни отдели). До
края на настоящата календарна година ще бъдат изпълнени договорите,
сключени със спечелилите фирми - „МАКС – МШ” ЕООД село Нова
махала и ЕТ „Дида-98 – Диана Коланева“ село Равногор. Приходите в
размер, съответно на 48 540.92 лв., 30 032.70 лева и 35 999.18 без ДДС,
съгласно сключените договори постъпват в бюджетната сметка на община
Брацигово.
През отчетния период се подготвиха два търга с тайно наддаване за
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за
отдели/подотдели 165 /е/, и 167 /ж/ от общинска горска територия, м.
„Санджак”, землище село Равногор, община Брацигово. Към момента
търговете не са проведени, поради действаща съдебна процедура.
Във връзка с чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за 2021 година до момента са
изготвени 10 бр. договори за отдаване под наем на общински пасища, мери,
ливади за срок от 5 стопански години, като за тях има заплатени 3843.19 лв.
Издадена е заповед за комисия и изготвен протокол с разпределените
пасища, мери и ливади. От сключените преди отчетния период договори за срок от 5 години с животновъди, за стопанската 2021-2022 година са
събрани общо 21366.42 лева. До края на 2021г. се очаква още 11188.70 лева
да постъпят в бюджетната сметка на общината. Осъществен е контрол по
спазване на договорите. Изготвени са 4 броя допълнителни споразумения,
от които е осигурена сумата от 9898.78 лева, постъпила в бюджетната
сметка на общината.
Изготвени са заповеди за забрана на паша – 2 броя (в горски територии и
общински територии).
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Обработени са 19 броя писма на заявители, относно опасни дървета,
находящи се на летовище „Васил Петлешков“, м. „Атолука“, като едни от
тях са изпратени за разглеждане по компетентност към ДГС Пещера, а
други – отработени от страна на общината.
За отчетния период са разгледани 42 броя заявления с искане за премахване
на дървета /окастряне на дървета в частни и общински имоти, както и
такива, разгледани за летовище „Розовски вриз“, община Брацигово. Към
момента всички са обработени. Изготвени са 42 броя заповеди, явяващи се
разрешение за отсичане или окастряне на дървета, в едно с протокол от
извършена проверка. Приходите от такса за услугата в частни имоти са
постъпили в бюджета на община Брацигово.
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 23 броя списъци в табличен вид за утвърждаване
от директора на ДГС -Пещера или общо вписани към момента са 179 човека
с три имена, телефон, адрес и количество, което желае да закупи.
През 2021 година са изготвени два броя договори за ДДД обработки с
фирма „СИ ДИ ТИ ГРУП” ЕООД – за ежемесечно извършване на
профилактични мероприятия срещу битови инсекти и гризачи в общински
обекти. Координирани са местата за външно пръскане на улици и тревни
площи, което пръскане се извършва два пъти в годината, съгласно
сключения договор.
Общо подадени жалби, молби, сигнали и искания на граждани за отчетния
период са 14 броя, които са отработени в срок. По отношение на постъпили
постановления или изискване на определена информация от Районна
прокуратура – Пещера и РУП – Пещера има получени 19 броя такива, като
към отчетния период е върнат отговор своевременно и в срок на всички.
Целогодишно се води борба срещу набезите на пуснати без контрол крави
и коне в землищата на град Брацигово, село Розово, село Равногор, село
Жребичко, като за отчетния период се изпращат периодично писмени
предписания за това на собствениците, отглеждащи животни. Издадена е 1
брой заповед за забрана на паша, копие от която е изпратено на всички
кметове на кметства.
През отчетния период са свикани и проведени 3 броя епизоотични комисии,
във връзка с недопускане разпространение на територията на Общината на
болестта „Инфлуенца по птиците“ и „Африканска чума по свинете“.
За отчетния период има обработени 7 броя Декларации по чл. 117 от ЗМДТ,
като са постъпили 311.16 лева в бюджетната сметка на общината от такса за
притежаване на куче. Периодично се актуализира Регистър за домашните
кучета.
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Изготвен 1 брой разрешително за таксиметров превоз на пътници.
ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ ПО ВИДОВЕ
№
1
2

3
4
5
6

Вид приход

Приходи от 01.01 до
31.12.2020 г. (в лева)
Такса пазари и ползване на Пиротехника – 160 лв.
общински терени
Тротоарно право – 3630 лв.
Разрешения за сеч на
215,00 лв.
дървета и удостоверения за
превоз
Категоризация
на
5 614,00 лв.
туристически обекти
Разрешение за таксиметрова
5 лв.
дейност
Паркоместа пред офиси и
8 389,00 лв.
фирми
Такса гробни места
1 839,00
Всичко

19 852 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за
реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите
и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и
заетост, бе сред основните приоритети през 2021 г.
Анализ на обучението на служителите през 2021 г.
Служителите в администрацията на Община Брацигово притежават
добра квалификация, която е сериозен потенциал за професионално и
служебно развитие.
Смисълът на систематичното обучение е, както въвеждане на служителите в
специфичните принципи и практика на административната дейност, така и
последващо усъвършенстване на професионалните умения, квалификация и
резултатност при изпълнение на служебните задължения на всички нива.
Резултатите за ефикасността, адекватността и ефективността от обученията
проследяваме чрез използване на различни форми – оценката на обучавания
за качеството и полезността на проведеното обучение, наблюдение на
изпълнението, експертно мнение на прекия ръководител, обратна връзка,
направена с клиентите на администрацията и др.
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На базата на компетентностите и уменията, които вече притежават
служителите и съобразявайки се с целите на администрацията и на
отделното звено, в което е назначен служителят, съвместно с прекия
ръководител, се определят умения и компетентности, необходими в бъдеще,
за да продължават да изпълняват организационните цели.
През 2021 г. 40 служители преминаха обучение за повишаване на
професионалните умения и компетентности в различни области, както и
обучение за служебно развитие. От тях 2 служители бяха включени в едно
обучение, а 38 – в две и повече.
Разпределението по области на обучението:
-Практическо онлайн обучение – Предоставяне на нова социална услуга „
Асистентска подкрепа“ ;
-Онлайн среща за Картиране на социалните услуги в България;
-Първа работна среща на участниците в Мрежа за предотвратяване
образуването на отпадъци;
-Онлайн среща: Финализиране на предварителното картиране на
социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през
новия програмен период 2021-2027 г
-Обучение по проект „Организиране и провеждане на обучения на
енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС
EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП“;
-Семинар на РОМАКТ „Новите оперативни програми 2021-2027“;
-„Управление на партньорствата за изпълнение на общински политики за
социално включване“;
-Работа с методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на
мерките и програмите за младежки политики“;
-„Възможности по новата програма Еразъм+ 2021-2027 в сектора на
училищното образование“;
-„Роля и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в
областта на авторското право и сродните му права“
-„Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“;
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Резултатите от усилията на Община Брацигово, насочени към оптимизиране
на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация –
гражданин са:
 Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните
процедури
 Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и
администрацията
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Актуална информация в реално време
Еднократно събиране и създаване на данни
Повишена прозрачност за процесите и услугите
Максимална обективност в обслужването
Клиентът вече не е куриер на администрацията, като пренася
документи от една администрация в друга.
През 2021 г. са изготвени следните документи, които са регистрирани в
Системата за електронен документооборот:
 Подготвени документи за нотариална заверка – 419 бр.
 Трудови договори
– 65 бр.
 Допълнителни споразумения
– 175 бр.
 Заповеди
– 154 бр.
 Заповед клас прослужено време
– 50 бр.
 Заповеди за прекратяване на ТД
– 76 бр.
 Заповеди за отпуск
– 884 бр.
 Искане за отлагане на платен отпуск
– 46 бр.
 Удостоверения за трудов осигурителен стаж
– 4 бр.
Други извършени услуги:
•
Водене на регистри по ЗПКОНПИ.
•
Заведени Декларации по ЗПКОНПИ
– 69 бр.
ГРАДОУСТРОЙСТВО
Инвестициите за създаване на привлекателна и безопасна градска
среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата
в общината, са сред ключовите приоритети на Община Брацигово.
Наличието на модерна и качествена инфраструктура и състоянието на
услугите е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването
на жизненият стандарт на населението. Продължава реализирането на
инвестиции в разнообразна по своя характер социалната и инженерна
инфраструктура - строеж и ремонт на пътища и улична мрежа, адаптиране на
средата към нуждите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени
площи и кътове за отдих, изграждане, реконструкция и рехабилитация на
ВиК инфраструктурата, интегрирано управление на отпадъците, превенция
от наводнения и свлачища, създаване на екологична градска среда.
През 2021 г. Община Брацигово продължи тенденцията по създаване на
съвременни устройствени планове – основен инструмент за подобряване на
инвестиционния климат в общината и предпоставка за създаване на по-добър
градоустройствен и архитектурен облик на града.
Усилията бяха съсредоточени и към по-бързото и качествено
административно-техническо обслужване, в условията на изцяло ново и
динамично променящо се законодателство.
35

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
През 2021 г. са извършени технически услуги на граждани, свързани с
процедури по разрешаване на строителството, регистрация на въведените в
експлоатация обекти и контрол, издаване на скици и визи за проектиране,
удостоверения за обстоятелства и факти, справки на юридически и
физически лица по кадастралните, регулационни и застроителни планове на
населените места, справки по предвидения начин на застрояване по ПУП,
обявяване на проекти на собственици и заинтересувани страни, изпращане
на преписки в съда и др.
Ежедневно са давани консултации по прилагането на ЗУТ, наредбите към
него, ЗС, ЗОС, ЗДС, ЗСПЗЗ и други нормативни уредби в областта на
Устройство на територията и собствеността.
През 2021 г. общият брой на извършените услуги надвишава предходни
периоди. Намален е броят на услугите, свързани с разрешителния режим за
строителство – одобрени проекти и разрешения за строеж, но е увеличен
броят на преписките по издаване на различни по вид удостоверения.
1.Удостоверения за описание на имот и идентичност – 206 бр.
2.Удостоверения по чл. 32 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра – 11 бр.
3.Изготвяне на актове за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план –
2 бр.
4.Изчертаване и проверка на скици за съда, скици за акт скици за собствени
нужди и скици с визи – 335 бр.
5.Протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво – 28 бр.
6.Преписки по параграф 4 за с.Козарско, с.Исперихово, с.Бяга-Сини дол
7.Уведомления за заверени заповедни книги – 25 бр.
8.Удостоверения за ВОЕ – 13 бр.
9.Регистрации на сгради по чл.195 и предприети процедури
10.Извършени проверки на място, относно незаконно строителство
12.Подготвяне на заседания на Общински експертен съвет по устройство
на територията – 12 бр.
13.Присъствие и водене протокол на ЕС - 12 бр.
14.Вписване протоколи в протоколната книга – 113 бр.; разгледани точки
от дневния ред общо - 113 бр.
15. Изготвяне на решения от протоколи от ЕС – 113 бр.
16. Изготвяне становище на гл. архитект по чл. 124 ал.3 от ЗУТ- 27 бр.
17. Съобщения на проекти за ПУП и заповеди за ПУП и разрешения за
строеж- 41 бр.
18. Изготвяне констативни актове – 81 бр.
21. Изготвяне разрешения за строеж – 47 бр.
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22.Обявявания на разрешения за строеж – 47 бр.
23.Изготвяне на архив на одобрени проекти и Разрешения за строеж – 34бр.
24.Подготвяне
и
изпращане
на
преписки
за
Окръжен
и
Административен съд – 15 бр.
25.Удостоверения по § 16 и § 127 от ЗУТ – 148 бр.
26.Удостоверения за изчисление на квадратура за ОПС – 1 бр.
27. Предоставяне преписки от архива на колеги от отдела и от общинска
администрация.
28.Издаване на скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ – 1 бр.
29. Презаверка на скици – 12 бр.
30.Вписване на нотариални актове и др. док. за собственост – 243 бр.
31. Изпращане на писма
32. Съобщаване на квартални разработки – 40 бр.
33. Попълване на ПР с регулационни и частични изменения
34. Уточняване на административните адреси на граждани, необходими за
съобщаване на преписки съгласувано с служител от
служба „ЕСГРАОН”.
35.Участие в комисии за разглеждане на кадастрални карти на гр.Брацигово
36.Разглеждане на представени геодезически заснемания – 22 бр.
37.Разрешения за поставяне – 18 бр.
38.Попълване на ПРЗ с регулационни и частични изменения
39.Откази за попълване на одобрен кадастрален план – 1 бр.
40.Процедиране на ПУП – 57 бр.
41.Съставяне на заповеди за одобряване на ПУП – 41 бр.
42.Участие в комисии за разглеждане на Помощни кадастрални
планове – 1 бр.
43. Подготвяне на предложения и проекто - решения до Общински съвет –
38 бр.
44. Определяне на трасета за проводи – комисии и протоколи – 3 бр.
45.Участия в комисии
46.Огледи на място
47.Обслужване на граждани
48.Отговори на молби и жалби
49.Инвеститорски контрол по обектите на капиталното строителство в
общината и обектите по оперативните програми
50.Участие в комисии и търгове за избор на фирми изпълнители за
извършване на СМР/СРР/КРР на Общински Обекти в Община Брацигово
51.Участие в комисии по чл. 195 от ЗУТ
52. Съхраняване на преписки и всички налични планове и техните
изменения в техническия архив.
53.Архивиране на Обществени поръчки по ЗОП и НВМОП
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54.Изготвяне на Заявки и Искания за разплащане строителната дейност на
фирмите изпълнители
55.Изготвяне на заповеди за комисии
56.Изготвяне на протоколи от комисии
57.Ежедневно съдействие при работата с информационната техника на
служителите на Общинска администрация.
58.Указване на съдействие при проблеми свързани с копирната техника –
59.Отстраняване на неизправности по компютърната мрежа в Общинската
администрация.
60.Профилактика на компютри в Общинската Администрация
61.Снимане и прехвърляне на снимки.
62.Ксерокопиране
63.Принтиране
64.Удостоверения за административен адрес – 19 бр.
65.Зявления за скици и регистрация на документи на СГКК-гр. Пазарджик
гр. Брацигово и с. Жребичко и землищата в община Брацигово – 446 бр.
66.Участие в процедури за обществени поръчки
67.Подготвяне на документи за окончателно разплащане на проекти
68.Участие и контрол по изпълнение на обекти, отчитане и участие на
приемателни комисии на обекти.
69.Инвеститорски контрол на изпълнявани обекти.
70.Обработка на документация.
71.Справки от кадастрални карти на гр.Брацигово и с. Жребичко
72.Изготвяне на констативни протоколи за премахнати сгради – 9 бр.
73. Удостоверения и скици – извадки от ОУП – 12 бр.
74. Презаверки на удостоверения за описание на имот – 12 бр.
75. Присъствие при трасиране на имоти.
76. Издаване на Акт обр. 3 – 24 бр.
77. Подготвяне на преписка за Акт за категоризация – Гробищен парк Бяга
– 1 бр.
78. Оформяне на документи за плащане на проектантски услуги,
извършени от „Геопоинт“ ЕООД, „План 7“ ЕООД, ЕТ „Бучков“ и др. - 7
бр.
79. Съвместяване на скици – 32 бр.
80. Изготвяне на разрешения за специално ползване на пътя или част от
него.
81. Справки на общински имоти с КК и землищата.
82. Подготвяне на преписки за изменения на КК на гр.Брацигово и с.
Жребичко
83. Кадастрално и регулационно попълване на изменения за селата
Равногор и Бяга както и за летовище „Васил Петлешков” към общ.
Брацигово.
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84. Технически паспорти – 14 бр.
85. Издаване на визи за проектиране – 51 бр.
86. Скица и удостоверение относно предвиждане на ОУП за имоти – 1 бр.
87. Подготвяне на материали за приемане на кадастрални карти по селата –
с. Бяга, с. Равногор, с. Исперихово, с. Козарско, с. Розово, лет. Розовски
вриз и лет. Васил Петлешков
88. Процедура по съобщаване на гробищен парк с. Равногор
89. Комисия по учредяване на право на преминаване - 1 бр.
На територията на Община Брацигово стартира и изработване на
Кадастрални карти за селата с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с.
Равногор, с. Розово, както и курортите „Васил Петлешков" и „Розовски
вриз“. Във връзка с изработването на горецитираните кадастрални карти
стартира събиране на документи и данни за собственост по населените
места в Общинска администрация със срок до 30.11.2021г.
РАБОТА НА ОЕСУТ /ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/
През отчетния период са проведени 12 заседания, в които са:
- разгледани молби за допускане на ПУП – 56 бр.;
- разгледани ПУП и РУП – 45 бр.;
- разгледани възражения по преписки – 10 бр.;
- разгледани други искания – 2 бр.;
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа
на гр.Брацигово, Община Брацигово, Област Пазарджик“–Етапно
строителство
Възложител: Община Брацигово,
Консултант(строителен надзор):„Ивест-99“ООД с управител инж. Веска
Тодорова Грозданова – съгласно договор № Д-102/11.11.2019г.
Строител: „Делчев Инженеринг“ ЕООД с управител Иван Георгиев Делчев
- съгласно договор № Д-101/01.11.2019г.
Започнало строителство – 05.12.2019г.
Приключен и Въведен в експлоатация с РП № ДК-07-ПЗ-83/17.09.2021г. и
ВОЕ №8 от 29.06.2021г.
Местонахождение: в регулацията на гр. Брацигово, община Брацигово,
област Пазарджик по улици:
ул.“Божура Попова”, ул.“Васил Левски”, ул.“Слави Дишлянов, ул.“Васил
Партъчев”, ул.“Поп Сокол”, ул.”Оборище”, ул.”Оборище-тупик“,
39

ул.“Панагюрище”, ул.”Перущица”, ул.“Копривщица”, ул.“Генерал Никола
Генчев”, ул.“Брациговска комуна” ,ул.“Никола Мишев” ,ул.“Борис Кънчев”
,ул.“Никола Вапцаров”, ул.”Иван Хрисчев”, ул.”Борис Томчев”, ул.“Трети
март”, ул.“Ангел Попов”, ул.“Ангел Попов-захранващ водопровод “Висока
зона”, ул.”Крум Партъчев”, ул.”Христо Гьошев”, ул.”Майор Павлов ”,
ул.“Търпо Гендов”, “Профил7”, ул.“Иван Павлов”, ул.“Явор”, ул.”Бор”,
ул.“Лев Желязков”, ул.”Батак”;
и ул.“Ана Гиздова“, ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Смирненски“,
ул.“Георги Петков“, ул.”Христо Гюлеметов“, ул.„Антон Ашкерц“, ул.
„Георги Бенковски“, ул.“Петър Фикин“ и ул.“Крум Партъчев“
ОБЩО РЕКОНСТРУИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – 11023,35м.
Общо частично асфалтиране – 2821,30 м.л.
Общо цялостно асфалтиране – 1656,90 м.л.
Общата дължина на ремонтираната и реконструирана водопроводна мрежа,
находяща се в регулацията на гр. Брацигово, Община Брацигово е 8247.55м
по диаметри както следва: Ф250 с L=379.40м; ф200 с L=570.35м; ф160 с
L=601.50м; ф125 с L=369.20м; Ф110 с L=484.40м; ф90 с L=5842.70м. .По
трасетата са монтирани 559 броя сградни отклонения от ф32 и 14 сградни
отклонения ф63 и 35 надземни пожарни хидранта ПХ 70/80.
И общата дължина на ремонтираната и реконструирана водопроводна
мрежа, находяща се в регулацията на гр. Брацигово, Община Брацигово е
2775.80м по диаметри както следва: ф200 с L=480.90м; ф160 с L=193.60м;
ф90 с L=2101.30м. .По трасетата са монтирани 177 броя сградни отклонения
и 16 надземни пожарни хидранта ПХ 70/80.
По улици както следва:
Общата дължина на водопровода по ул. “Трети март” е 645.50м с тръби с
диаметри Ф 90 с L=285.75м и ф 200 с L=359.75м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Ангел Попов” е
826.30м с тръби диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Васил Левски” е
272.70м с тръби с диаметър Ф 250.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Борис Томчев” е 67.60м
с тръби с диаметър Ф 110.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Иван Хрисчев” е
210.0м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Никола Вапцаров” е
15.45м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Борис Кънчев” е
194.80м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Васил Партъчев” е
194.60м с тръби с диаметър Ф 125 с дължина 192.80м и ф90 с дължина
1.80м.
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Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Явор” и ул. “Бор” е
397.70м с тръби с диаметри: Ф 125 с дължина 176.40м; ф 110 с дължина
147.80м и ф90 с дължина 73.50м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Лев Желязков” е
218.30м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Брациговска комуна” е
827.15м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Брациговска комуна”
продължение е 85.25м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Никола Мишев” е
321.30м с тръби с диаметър Ф 160 с дължина 241.0м и ф200 с дължина
80.30м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Оборище” е 512.35м с
тръби с диаметър Ф 90 с дължина 243.35м и ф110 с дължина 269.00м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Оборище” тупик е
73.25м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Копривщица” е 160.50м
с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Перущица” е 177.30м с
тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Слави
Дишлянов”,ул”Майор Павлов” е 868.70м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Иван Павлов” е
192.75м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Търпо Гендов” е 111.6м
с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по “Профил 7” от ул. “Търпо
Гендов” е 65.85м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Панагюрище” е
172.55м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Генерал Генчев” е
159.50м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Батак” е 207.90м с
тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Крум Партъчев”
продължение е 154.25м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Христо Гоьшев” е
132.20м с тръби с диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Божура Попова” е
477.90м с тръби с диаметри как -то следва:Ф90 с дължина 121.30м,ф160 с
дължина 119.60м,ф200 с дължина 130.30м и ф250 с дължина 106.70м.
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Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Поп Сокол” е 263.40м с
тръби с диаметър Ф 90.
По улици както следва:
Общата дължина на водопровода по ул. “Ана Гиздова” е 352.55м с тръби с
диаметри Ф 90 с L=158.95м и ф 160 с L=193.60м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Антон Ашкерц” е
168.15м с тръби диаметър Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Петър Фикин” е
296.75м с тръби с диаметри Ф 90 с L=129.40м и ф 200 с L=167.35м.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Христо Смирненски” е
273.60м с тръби с диаметри Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Георги Петков” е
330.35м с тръби с диаметри Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Никола Вапцаров” е
384.95м с тръби с диаметри Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Крум Партъчев” е
141.90м с тръби с диаметри Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Христо Гюлеметов” е
102.30м с тръби с диаметри Ф 90.
Общата дължина на изпълнения водопровод по ул. “Георги Бенковски” е
725.25м с тръби с диаметри Ф 90 с L=411.70м и ф 200 с L=313.55м.
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И
ПЪТИЩА
Уличната мрежа на територията на общината е 100 км 351 м, от
които 27 км 58 м в града и 73 км 293 м в селата. Изграждането, ремонта и
текущата поддръжка на уличната мрежа се финансират от Община
Брацигово. Значителна част от уличните и тротоарните настилки в града все
още не отговарят на желанията на гражданите и на стандартите за
безопасност и качество, все още има и не изградени улици. Някои улици в
кварталите са без износващ пласт и без тротоарни настилки. Всяка година
общината работи на различни приоритетни обекти, с оглед натовареност,
възможност за обслужване на сметосъбираща и снегопочистваща техника,
население и др. Нужни са много финансови средства, които надхвърлят
годишните бюджетни възможности. В същото време, всекидневната нужда
от сигурност и грижа за гражданите определя необходимост от
предприемане на макар и временни мерки за подобряване на условията.
Улиците в селата също са много компрометирани, някои от тях без
износващ пласт, има и не изградени такива. Приоритетно се работи по найлошите участъци, като се насипват и изкърпват съществуващите настилки.
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Общинската пътна мрежа /ОПМ/ е 40 км; 766 м;. Изграждането, ремонта и
поддръжката й се извършват от Община Брацигово със собствени средства.
През 2021 г. продължи поетапното подобряване на общинската пътна
мрежа, на база анализ на състоянието и обслужваното население.
Основните видове дейности бяха: изсичане на растителност,
почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки,
изкърпване на настилки, поставяне на хоризонтална пътна маркировка.
ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
По искане на граждани на град Брацигово общинската комисия по
безопасност на движението разгледа вариант за поставяне на изкуствена
пътна неравност на улици в града. След като обследвахме и се запознахме
с казуса на място комисията излезе със становище относно поставянето на
изкуствена неравност, на гражданите беше изпратено писмо с решението
на комисията.
По организацията на движението и осигуряване на нормална
проходимост на пътища и улици в град Брацигово и другите населени места
и по искане на директора на Областно пътно управление - Пазарджик им бе
предоставена ангажираната със снегопочистване и опесъчаване техника,
която ще оперира на територията на община Брацигово.
През 2021 година в национален мащаб е изготвена Програма за
безопасност на движението по пътищата, като изхождайки от нея на
областно и общинско ниво трябваше да се изготвят подобни програми.
Общинска администрация - Брацигово подготви и изпрати на областният
управител на област Пазарджик Общинска програма по безопасност на
движението.
По нареждане на кмета на общината е изготвено и изпратено писмо
до Областно пътно управление град Пазарджик с искане за поставяне на
пътен знак за ограничаване на скоростта на движене на път III-377 преди
село Бяга.
По споразумение с ОПУ-Пазарджик за поддръжка на републикански
път в чертите на град Брацигово и необходимостта от отчет за преведени
средства за зимно почистване на същия е изпратен отчет с изразходваните
средства.
По искане от Зам. - министъра на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството е изпратена справка за състоянието на
общинските пътища на територията на общината.
В средата на 2021 година получихме от Държавна агенция
безопасност на движението писмо с проекто - правила за дейността на
Общинските комисии по безопасност на движението, които да разгледаме и
дадем препоръки и мнения. След като общинската комисия по БД се
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запозна с тези правила изпратихме писмо, в което изразихме нашето мнение
относно представените ни правила.
Във връзка със изпратено сигнално писмо от началника на Районно
управление полиция за недопускане на правонарушения на Закона за
движение по пътищата като конкретно се искаше хоризонталната пътна
маркировка на територията на общината да бъде подновена бяха
предприети необходимите действия. Изцяло подновена е хоризонталната
пътна маркировка на всички общински пътища.
Големите герои на изминалото лято са доброволците, които влязоха в битка
с огъня рамо до рамо с пожарникарите. На професионалния празник на
огнеборците признание получиха всички, които всеотдайно се бориха за
спасяването на домовете на хората и вековните гори. По този повод всички
формирования, взели участие в овладяването на пожарите получиха
плакети от името на Националната Асоциация на Доброволците в
Република България.
Доброволното формирование „Актив 112“ – Брацигово е едно от трите
номинирани формирования за област Пазарджик за участие при
ликвидирането на следните пожари :
- На 13.07.2021 г. пожар в сухи треви и храсти с площ 1300 декара в
землището на с. Козарско.
- На 17.07.2021 г. пожар в сухи треви и храсти с площ 100 декара в
землището на община Пещера.
- На 04.08.2021 г. пожар в сухи треви и храсти с площ 60 декара в
землището на с. Розово
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Стойността на изпълнените дейности свързани с ремонти на улично
осветление в град Брацигово и селата от общината са 18 066,44 лв.
Извършена е подмяна на електромрежа и са закупени 20 бр.
осветителни тела за допълване на уличното осветление в курортните
местности на общината. Подменени и поставени осветителни тела са по ул.
„Борис Томчев“, „Славчо Карналов“ в Брацигово, централна улица №38 в
с.Исперихово, улици на с.Бяга.
Освен това бе реализиран проект „Светлина за всички“ по дейност
Small Grant 2 на ПРОГРАМАТА ROMACT. Целта бе подобряване на
жилищните условия в квартал от населено място на община Брацигово с
компактно ромско население. Изграждането на техническа инфраструктура
чрез монтаж на улично осветление допринесе за подобряване качеството на
живот на хората в ромския квартал в с. Исперихово. Благоустрояването на
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кварталите на ромската общност е една от приоритетните нужди в община
Брацигово и решение на проблема с тъмните и опасни улици там.
„Светлина за всички“ дава възможност за подобряване на
посещението на учениците в училищата на територията на с. Исперихово и
град Брацигово и допринася броят на децата, отпаднали от образователния
процес значително да намалее. Освен това осветяването на улиците
способства да намалее битовата престъпност в тези райони, да се повиши
сигурността на ромските семейства.
Чрез изпълнението на проекта бе подобрена инфраструктурата на
населеното място, което от своя страна води до подобряване на условията
на живот в ромските квартали и повишаване на жизнения стандарт.
Този проект още веднъж засили взаимодействието и доверието между
ромската общност и общинските власти.
Основен партньор по проекта е МАГ (Местна активна група)
Брацигово, която улесни комуникацията с жителите на ромския квартал в
село Исперихово. Местната ромска общност заедно с квартални полицейски
служители, които са част от Общинската работна група за социално
приобщаване съдействат за защитата на осветителните тела от вандализъм.
Освен това имат назначени доброволци от местните ромски общности,
които следят за защитата на инсталираните осветителни тела и уведомяват
представителите на Полицията и Общината в случай на посегателство.
При направени последващи срещи с жителите на ромския квартал в
село Исперихово, те изразиха своето задоволство от настъпилата промяна.
Осветените улици са предимство за живеещи там, а и улесняват
придвижването в късните часове на деня спокойно и необезпокоявано.
Възрастните хора сред общността са изключително доволни, за тях
светлината е изключително улеснение. Улеснение е и за достъп на линейки
и полицейски патрулни коли в случай на нужда.
СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЧИСТОТА
Сметосъбирането и сметоизвозването през по-голямата част на
отчетния период се извършваше от фирма „Астон сервиз“ - София. Поради
възникнали препятствия от организационен и технически характер фирмата
преустанови извършването на услугата на територията на община
Брацигово и на 19.07.21 година се сключи нов договор, с предмет
„Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на
Община Брацигово с изпълнител „Комунал Сервиз“ ООД – гр.София.
Изготвени са предупредителни писма на нарушителите по опазване на
обществения ред, съгласно Наредба №1 във връзка с опазване чистотата на
града.
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Предоставени са съдовете за смет на гражданите и фирми. През изтеклата
година раздавахме кофи за смет, доставени от почистващата фирма 210 бр.
и 120 бр. закупени от Общината по исканията на гражданите.
Битовата смет се извозва на регионално депо - Пазарджик, което е на
отстояние 15 км от града.
През отчетеният период са депонирани 2 866,460 тона битови
отпадъци и 39,140 тона зелени отпадъци. Събрани са такси от гражданите за
събирането на строителните материали на стойност около 800 лв.
Веднъж седмично се минава с отделен транспорт за събиране на
нерегламентирани сметища по града и около контейнерите. Веднъж
месечно се извозват и зелените отпадъци със специален транспорт от
сметището.
И през тази година работниците към Общината извършваха почиствания
/по график се измете пясъка от зимното опесъчаване и се измиха улиците/.
Преди това по график улиците бяха почистени от плевели и самозалесили
се храсти и всички отпадъци се извозиха на регионалното депо.
Колегите от общинска администрация се включват активно в мероприятия,
с които допринасят градът ни да се превръща в място по-чисто и поприветливо за живеене.
Количеството на депонираните отпадъци по месеци е представено в
следната таблица:
по месеци
Ноември 2020
Декември 2020
Януари 2021
Февруари 2021
Март 2021
Април 2021
Май 2021
Юни 2021
Юли 2021
Август 2021
Септември 2021
Октомври 2021
Общо количество:

Количество /
тон
173,720
215,460
179,760
161,460
239,840
248,880
246,220
249,360
279,180
315,740
293,060
263,780
2 866,460

Събирането и транспортирането на зеления отпадък до площадката
на компостиращата инсталация се извършва от Център за рециклиране –
Пазарджик.
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На територията на община Брацигово се предвижда събирането на
зелени и други биоразградими /от растителен произход/ отпадъци, да се
извършва на регламентирани от община Брацигово места / площадки / за
събиране и временно съхраняване /пунктове. Отпадъците ще се генерират
при поддръжката на паркове и местни зелени площи / подкастряне на
дървета и храсти и др./, както и от резидба на лози и асми.
Поради отдалечеността на прилежащите към общината малки
населени места до площадката за компостиране събирането и извозването
на отпадъците да съответната система за компостиране ще се извършва два
пъти месечно или по заявка.
Почистване на отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл.12 от
Закона за управление на отпадъците.
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 2021г. са извършени общо две проверки на общинска и
републиканска пътна мрежа на територията на община Брацигово, на която
не са констатирани нарушения .
Осигуряване на информираност на обществеността по всички
въпроси и ангажименти, внесени от ЗУО чрез интернет страницата на
общината, както и по друг подходящ начин.
През настоящата година с цел информираност на населението
община Брацигово публикува информационни материали във връзка с
внедрената система за разделното събиране на отпадъците, информация
относно закриването на общинското депото, кампании за почистване на
обществени места , спечелени проекти и кампании свързани с опазването на
околната среда и др. във следните броеве на вестник „Априлци“
бр.1/14.01.2021г., бр.2/28.01.2021г., бр. 4/18.03.2021г., бр. 5/ 22.04.2021г.,бр.
6/20.05.2021г.,и бр. 7/17.06.2021г. и бр. 9/19.08.2021 г.
Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за
това места е трудна задача за изпълнение, тъй като става въпрос преди
всичко до екологично възпитание и култура. Местата, на които се образуват
нерегламентирани сметища обикновено са крайпътни участъци извън
населените места или речните корита, които трудно се контролират. При
неустановен нарушител същите се почистват от общинска администрация.
По възможност, с цел преустановяване на изхвърлянето на отпадъци край
почистените вече участъци, се правят изкопи или насипи от излишни земни
маси, за да се пресече достъпът на превозни средства.
През 2021 г. бяха почистени поредните нерегламентирани замърсявания,
констатирани на територията на град Брацигово. Поземлените имоти в
местността Дялево дере бяха почистен с техника на „Инфрастрой“ ЕООД,
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която работи там в продължение на няколко дни. В почистването участваха
и наети работници, които събираха отпадъка от трудно достъпните места.
Същото бе извършено в местностите св. Спас и Грамадите. В почистването
на местността Грамадите се включи и фирма „Делчев Инженеринг“. Тези
случаи ни показват много ясно, че въпреки въведеното организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в нашата община,
както и създадената възможност за гражданите да изхвърлят строителните
отпадъци от ремонтите в домакинствата, наличието на отпадъци на
нерегламентирани места съпътства „европейското“ ни ежедневие.
Наблюденията, които имаме показват, че най-често нарушенията се
извършват в по-тъмните часове на денонощието или в по-отдалечени от
населените места поземлени имоти, където на практика липсва наблюдение
и контрол.
В изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите,
длъжностни лица от РИОСВ-Пазарджик през 2021г. извършиха проверки на
всички речни легла и прилежащите към тях територии в населените места
за наличие на изхвърлени отпадъци и образувани на сметища. През месец
март бе почистено основно и коритото на река Умишка, което не бе чистено
в продължение на няколко години. Отстранени бяха самоизрасли дървета и
храстова растителност и битов отпадък изхвърлен в речното корито.
Констатираните замърсявания в речните участъци на територията на
община Брацигово са почистени в определения срок, за което има изготвен
протокол от последваща проверка.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ
И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
Община Брацигово изготви през отчетния период актуализиран
списък с поддържаните и контролираните площадки. В Плана си за контрол
и поддържане на площадките за игра се определят мерките, средствата,
сроковете и отговорниците за поддържането на площадките съобразно
нормативните изисквания.
Площадките за игра, които не са приведени в съответствие с
изискванията на наредбата ще трябва да бъдат включени от стопаните в
плановете за контрол и поддържане с необходимите за това мерки,
финансови средства и срокове за изпълнение.
На територията на община Брацигово има изградени 8 детски площадки:
В град Брацигово – 4 бр.
В село Бяга – 1 бр.
В село Козарско – 1 бр.
48

В село Исперихово – 2 бр.
Всички са в добро състояние. Някой от тях имат нужда от
козметични ремонти за да функционират нормално.
ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ
През 2021г. за пореден път Брацигово се включи в инициативата:
„Часът на Земята”. Това е най-мащабната глобална инициатива, посветена
на опазването на планетата. Тази година „Часът на Земята“ бе наистина
необикновен! През пролетта на 2021 г. се осъществи за 14-а поредна година
в над 7000 града от 180 държави. Милиони хора от цял свят традиционно
изгасиха осветлението в домовете си на 28.03.2021 г. между 20.30 и 21.30 ч.,
отправяйки призив за устойчиво и отговорно бъдеще.
Фокусът на международната кампания на WWF е върху опазването
на биоразнообразието, което намалява с драстични темпове. Само за 50
години сме изгубили 68 процента от популациите на диви животни. Затова
„Часът на Земята“ в България тази година обърна специално внимание на
грижата за един емблематичен за нашите гори вид – кафявата мечка, чието
оцеляване е изложено на сериозен риск през последните десет години.
На Велики четвъртък в двора на храм „Св. Йоан Предтеча“ в
Брацигово завърши и Фотоконкурсът посветен на Деня на земята за
учениците от местните училища, организиран от Община Брацигово и
МКБППМН.
Кметът на града награди участниците с грамота и специално
изработена тениска и им пожела винаги да бъдат така креативни и никога да
не се отказват да търсят доброто.
ОБРАЗОВАНИЕ
По-малко изпити за децата в четвърти клас и повече за учениците в
10-и клас, нови програми по математика за 5-и, 6-и и 7-и клас, по-високи
заплати за учителите, от които се очаква да бъдат новатори и да разчупят
традиционния метод на преподаване. Това са част от новостите, които бяха
приоритет за образователната система през 2020/2021 учебна година, наред
с независима оценка на училищата, която се прави от експерти на
Националния инспекторат по образованието. Целта е да се даде обективна
оценка на силните и слабите страни на учебните заведения, които след това
да бъдат подпомогнати методически от регионалните управления по
образованието.
През юни 2021–а десетокласниците за първи път се явиха на
национално външно оценяване, на каквото вече подлежат по новия
училищен закон, според който знанията следва да се мерят при
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завършването на всеки етап от обучението. Изпитите им пак са по
български и по математика. На тях се явиха всички, без значение дали
смятат да продължат или да приключат образованието си. Те имат
възможността да продължат във втори гимназиален етап в същото или в
друго училище, да преминат от професионална към профилирана
подготовка и обратно.
Учителите посрещнаха 2020/2021-а г. с увеличени заплати.
Минималната стартова заплата се повиши от 920 на 1085 лв.
Възнагражденията на старши учителите скачат от 955 на 1120 лв. На
главните учители – от 1005 на 1176 лв., на заместник-директорите – от 1065
на 1246 лв., а на директорите – от 1140 на 1334 лв. Финансовите поощрения
обаче вървят и с по-големи отговорности. От учителите вече се иска не
просто да предават знания, а да мотивират учениците. За целта те трябва да
разчупят методите, с които са преподавали досега, да разглеждат повече
практически казуси и проблеми, които да учат учениците им да мислят, да
използват новите технологии.
На финансиране от общинския бюджет на територията на общината
са: 1 начално училище, 2 основни училища и 1 средно училище. През 2021
година на територията на община Брацигово няма закрити и преобразувани
училища.
Тенденцията е към намаляване на броя на учениците в паралелките и
групите на училищата, поради миграция на родители към други райони с
възможности за трудова реализация и като цяло тенденция на ниска
раждаемост в региона.
С Постановление №100/08.06.2018 г. е създаден постоянно действащ
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, който продължава да бъде актуален.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
училище
брой персонал
СУ”Народни будители”
25,75
Педагогически Непедагогически –
19
6,75
НУ”Васил Петлешков”
16
Педагогически Непедагогически - 5
11
ОУ”Христо Ботев” - Бяга
11,50
Педагогически - 9 Непедагогически – 2,5
ОУ”Христо Ботев” 26
Исперихово
50

Педагогически Непедагогически - 7
19
Към момента училищата са кадрово обезпечени.
В училищата доста от педагогическия персонал е пътуващ от други
населени места на общината и региона. В ОУ „Христо Ботев” – с.
Исперихово - 90% от педагогическия персонал е пътуващ. Пътуващи
учители има във всички останали учебни заведения. Като цяло персоналът
зает в системата на образованието в община Брацигово е застаряващ.
Предстои пенсиониране на учители в НУ „Васил Петлешков“ – 1 педагог и
в СУ „Народни будители“ на 1 педагогически и 2 непедагогически
служители. Млади учители има назначени само в НУ „В. Петлешков” и СУ
„Народни будители”- Брацигово.
Учебните заведения кандидатстват и по програми за заетост към
дирекция Бюро по труда, за увеличаване на заетия неквалифициран
персонал (охрана, огняри и хигиенисти).
Проектът на държавния план-прием на общинските училища за община
Брацигово включва 1 паралелка, отразяваща потребностите на нашия
регион. В този план влиза професионална паралелка към СУ „Народни
будители” след седми клас със следната специалности: „Външни облицовки
и настилки“.
В 80% от 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 – 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 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 на МЗ. Специалистите и кабинетите са
пригодени за действие и в създала се извънредна обстановка предизвикана
от разпространението на COVID -19.
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.
ОТОПЛЕНИЕ
училища/ детски градини
вид отопление
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ДГ „Здравец“ -Брацигово
ДГ „Слънце“ – Исперихово
ДГ „Пъстро хвърчило“ – Бяга
ДГ „Вълшебство“ - Козарско

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

Към момента е направен разчет на наличните и необходими
количества от вида гориво, необходим на съответното заведение за
отоплителен сезон. Някои от училищата вече са обезпечени, други очакват
допълнителните доставки.
Организиран и осигурен е безплатен транспорт за превоз на ученици
и деца от детските градини. От 2009 година два училищни автобуса марка „Hyndai”, модел“Conty” 15+1 местен и марка „ Otoyol”, модел „E
24.14 School bus”,27+1 местен превозват децата до учебните заведения.
Автобусите се движат по предварително изготвена транспортна схема,
одобрена от кмета на община Брацигово.
Организират се дейности по обезопасяването на районите около
учебните и учебно-възпитателните заведения, като и поставяне на
вертикална и хоризонтална пътна маркировка, с цел недопускане на ПТП.
Храненето на учениците в начален и прогимназиален етап става по
програма за целодневното обучение на учениците. Храната се предоставя от
стола на КСУДС – Брацигово. Предвид извънредната епидемична
обстановка храната се доставя до учебните заведения, където има
обособени помещения за хранене. Хранят се учениците от НУ „В.
Петлешков“, СУ „Н. будители“ и ОУ „Хр. Ботев“ с. Бяга. Учениците от ОУ
„Хр. Ботев“ с. Исперихово ползват кетърингово обслужване на фирма от гр.
Кричим.
Всички училища са заявили в срок както необходимите учебници и учебни
помагала, така и заявената задължителна документация.
Издателствата, с които приоритетно се работи са „Анубис“, Булвест 2000“ ,
„Просвета“, „Архимед“, и „Бит и техника - Варна“. Учебниците са
доставени с договори до определената дата 20.08.2021 г.
Училищата и детските градини в общината са второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити, които получават годишната си субсидия по формула,
определена всяка година със заповед на кмета на общината и утвърдена от
него. Формулата е съобразена с изискванията на нормативните документи в
системата на образованието и Закона за държавния бюджет 2021 г.
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Формулата разпределя годишната сума за всяко отделно училище. ПРБК
(първостепенен разпоредител с бюджетни кредити) предоставя на
училищата средствата по ЕРС (единен разходен стандарт), разпределени по
формулата в срок до 7 работни дни от получаването им от централния
бюджет. През бюджетната година директорът на училището се разпорежда
със средствата като задължително осигурява обучението на учениците и
издръжката за нормален учебен процес. При необходимост до 3 дни преди
края на всяко тримесечие извършва компенсирани промени по плана за
приходите и разходите в т.ч. и по дейности като уведомява
ПРБК(първостепенен разпоредител с бюджетни кредити) за това.
Въпреки утвърдените правила, училищата и детските градини изпитват
доста финансови затруднения. Ежемесечно кметът на община Брацигово и
главният счетоводител правят финансови разчети за състоянието на
второстепенните разпоредители и се опитват със съвместни усилия да
оптимизират и компенсират недостига. При все това средната работна
заплата в системата на образованието в общината варира за педагогическия
персонал от 1007 лв. до 1410 лв., а за непедагогическия персонал от 674 лв.
до 913 лв.
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Основната дейност на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) е разглеждането проявите на малолетните и непълнолетните.
Целта на възпитателните дела е изясняване на факторите за извършване на
противообществените прояви и престъпленията, опазване личността на
извършителите от последващи такива, преодоляване на деформации и
дефицити в нравственото развитие на детето и прилагането на найподходящата възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.
През 2021 г. в МКБППМН са образувани и гледани 4 възпитателни
дела срещу 4 извършители на различни деяния. Впечатление прави, че
извършителите са от етнически малцинства.
През годината МКБППМН работи с 2 обществени възпитатели.
Децата, с които работят тези специалисти – социални работници, са
преустановили извършването на противообществени прояви и
престъпления.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Общината Брацигово, всяка година предвижда в бюджета средства
за отпускане на еднократни парични помощи на хора с влошено
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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 01.11.2020 до 30.10. 2021 год. са отпуснати:
- Еднократна финансова помощ за покриване на разходите по
траурни церемонии – общо 990 лв.
- Еднократна финансова помощ за покриване на разходите за
лечение и закупуване на животоподдържащи медикаменти – 17 бр.
или 2 450 лв.
- Отпуснати еднократна финансова помощ за първо родено дете на
20 човека в размер на 3000 лв.
- Отпускане на еднократна финансова помощ за второ родено дете –
14 бр. в размер на 2800 лв.
- За периода от 01.11.2020г. до 30.10.2021 год. са издадени 55 бр.
карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни
увреждания, и за използване на улеснения при паркиране, на
основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата.
От 01. 01.2021 година до 10.12.2021 г. Община Брацигово реализира проект
„ Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово по
процедура BG 05FMOP001–5.001 „3.1–Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID – 19“ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите
се
лица.
В изпълнение на дейностите всеки работен ден в кухнята на „Домашен
социален патронаж” се приготвя топъл обяд супа, основно, десерт и хляб
за 50 броя потребители, жители на Община Брацигово одобрени от
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пещера.
Допустимите целеви групи за проекта са следните :
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в
затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната,
хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по – висок
риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията
2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под
линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от
допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична
обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени
потребности.
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Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата
група се определя в размер на 2.70 лв. за ден, като общия размер по
договора възлиза на 34 906, 41 лева.
В община Брацигово социалните услуги са достъпни, разнообразни и
качествени. Те допринасят за по-добър самостоятелен живот на уязвимите
групи.
Видове социални услуги за възрасти хора:
Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален
патронаж, чрез нея са подобрени условията на живот в домашна среда на
възрастните и самотно живеещи хора.
В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа:
•ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потребители, но към
момента се хранят гр. Брацигово 100, с. Бяга 7, с. Козарско 8, с.
Розово 2 и с. Исперихово 4
•В ДСП в с. Равногор 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.
В Община Брацигово има разкрит Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания с капацитет 10 потребителя. Към 30.10.2021 г. заетите места са
5. Заради пандемията от Ковид 19 потребителите бяха освободени от
заплащане на потребителска такса до 31.12.2020 г.
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“.
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
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подписва месечния отчети на асистента за отработените 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 01.11.2020 до 30.10.2021 г. от услугата са се възползвали 32
ползвателя на лична помощ или общо от началото на услугата 88
потребителя, от тях 16 са починали.
Съгласно Решение № 237/29.01.2021г. на ОбС – гр. Брацигово и
Заповед № РД 0015/05.01.2021г. на Изпълнителният директор на Агенция за
социално подпомагане се създаде нова социална услуга, „ Асистентска
подкрепа“, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021 г с
капацитет 27. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”,
съгласно чл. 93, ал.2 от Закона за социалните услуги са следните групи:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за
самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен
на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни
увреждания с определена чужда помощ, които не ползват
асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска
подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна
среда по реда на друг закон.
Социалната услуга „Асистентска подкрепа” предоставена от Община
Брацигово е с капацитет 27 човека. Заетите бройки на потребители са 27, от
които 6 са мъже, 21 жени. Социалните асистенти, обслужващи
потребителите са 10.
Разпределение на потребители и Социални асистенти по населени
места в Община Брацигово към 31.10.2021 г.:
гр. Брацигово – четирима потребители с двама социални асистента ;
с. Равногор – четиринадесет потребители с пет социални асистента;
с. Бяга – трима потребители с един социален асистент;
с. Козарско – шест потребители с двама социални асистента;
През 2021г. е одобрено проектно предложение на Община Брацигово за
финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. Проектът
предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с
увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и
преодоляване на последиците от COVID-19.
Целеви групи, обхванати от проекта, до момента са - 40 лица, които
получават патронажна грижа и 91 лица, ползващи услуги, делегирани от
държавата дейности.
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За изпълнение на заложените дейности по проекта са назначи 14 човека на
трудови договори, на 8-часов работен ден.
Почасови грижи, в подкрепа на нуждаещите се изпълняват от медицинска
сестра, психолог и социален работник. Потребителите се посещават по
график, определен от самите тях, с оглед на потребностите им.
Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект
BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово“
е в размер на 282 591,65 лв., 100% финансиране от ЕСФ. Проектът е с
продължителност 14 месеца.
Видове социални услуги за деца:
Едно „Преходни жилища – гр. Брацигово“
Общ капацитет - 6 места
Заети места към 31.10.2021г. – 4
Един „Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания – Брацигово“
Общ капацитет 15 места;
Заети места към 31.10.2021г. – 11
Един „Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания – Брацигово“
Общ капацитет 10 места;
Заети места към 31.10.2021г. 6 места
„ 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 – 13 места
Наблюдавано жилище - гр. Брацигово
Капацитет 6 лица на възраст над 18 год.
Заети места – 2 места.
Дневен център за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 год. в
гр. Брацигово
Капацитет 14 деца и младежи.
Заети места към 31.10.2021г. – 13 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 31.10.2021г. – 39
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Доболничното обслужване в гр. Брацигово се осъществява от 1 групова
лекарска практика и 6 индивидуални лекарски практики.
Всички лекарски и стоматологични практики имат сключен договор
с Кмета на Общината да ползват помещенията срещу наем за срок от 10 г.,
намиращи се в сградата на бул. „Трети март“ и селските здравни служби в
останалите населени места.
В общината от 2004г. има създаден Филиал за Спешна Медицинска
помощ /ФСМП/ - гр. Брацигово, които е денонощно на разположение на
гражданите от цялата община. Звеното е на подчинение на ЦСМП - гр.
Пазарджик. ФСМП – гр. Брацигово се помещава в сграда - общинска
собственост, ползват 5 помещения с медицинско предназначение –
манипулационна, лекарски кабинет, стая на шофьора, санитарен офис и
помещение за рутер на системата 112. Медицинското обслужване е 24часово, без почивен ден. Медицинските екипи работят на смени. Води се
отчетност на прегледи, лекарства и консумативи, автомобилни курсове на
линейките. Спешният център се отчита пред ЦСМП – гр. Пазарджик, не се
заплаща такса от пациентите.
И през 2020г.-2021 г. имаше назначени медицински сестри и в
двете курортни селища на общината. Обособените здравни пунктове бяха
на разположение на всички летуващи. Същите бяха снабдени със спешен
шкаф - лекарства от първа необходимост и апарат за кръвно налягане. През
отчетния период услугите на медицинските специалисти са ползвали близо
395 почиващи.
Съгласно Наредба № 3 от 27 април 2000 година за здравните
кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на
здравеопазването се урежда организацията и дейността на здравните
кабинети като държавно делегирана дейност на територията на община
Брацигово. Дейността се осъществява от 7 медицински специалисти с
образователно - квалификационна степен специалист, разпределени в
здравните кабинети на 2 детски заведения, 4 училища и в Комплекса за
социални услуги за деца и семейства. В здравните кабинети се осъществява
профилактика на здравето на ученици и деца. Осъществява се медицинско
обслужване при спешни състояния до пристигането на екип на спешна
медицинска помощ.
Медицинско обслужване по училища към момента е както следва:
•НУ ”Васил Петлешков”, СУ ”Народни будители” - 200 деца се
обслужват от един медицински специалист на трудов договор към
общината по утвърден график.
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•Към ОУ „ Христо Ботев „ с. Исперихово и ОУ „ Христо Ботев „ с.
Бяга - 155 деца се обслужват от един медицински специалист на
трудов договор към общината по утвърден график.
Методическото ръководство и контрол на дейността на
медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на
учениците в здравния кабинет на училището се осъществява от Регионална
здравна инспекция /РЗИ/. В началото на всяка учебна година медицинските
сестри от училищните кабинети изготвят план за своята дейност през
учебната година, съгласно т.7 на Приложение № 3 от Наредба №
3/27.04.2000г., съобразен със съществуващата нормативна уредба,
специфичните особености на училището и контингента ученици, които се
обучават в него.
Минималният брой деца в детско заведение, обслужвани от един
медицински специалист е 60. В детските градини работят по две
медицински сестри и в двете яслени групи на територията на общината. По
отношение на здравословното хранене на децата и учениците медицинските
специалисти участват в изготвянето на дневните и седмичните менюта в
детските заведения. Осъществява се ежедневен контрол на санитарно хигиенното състояние на помещенията, посудата и годността на
хранителните продукти.
Медицинско обслужване в КСУДС гр. Брацигово осигурява на
всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и
рехабилитация. При настаняването на дете в услугите от резиденти тип се
избира личен лекар, който прави оценка на здравния статус на детето и
изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, и при необходимост
се насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се
нуждата от медицинска рехабилитация.
Екипът на услугата има
отговорност да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и
своевременно да осигурява необходимата специализирана медицинска
помощ. Съхранява медицинска документация от профилактични прегледи,
лечение и рехабилитация в досието на детето. Спазват се и се контролират
предписанията от проведените медицински прегледи, консултации и
терапии. В зависимост от нуждите на децата се осигуряват своевременно
лекарства, диетични храни, помощни и технически средства.
В КСУДС има обособен медицински кабинет, който осигурява
поддържането на здравословното състояние на децата. Във връзка със
спазването на стандарта за здравни грижи в комплекса работи медицинска
сестра. При необходимост или възникнали инциденти се уведомява Бърза
помощ на тел. 112, както и личния лекар.
В други дейности „здравеопазване„ в бюджет 2021г. има заложени
средства за издръжка на две щатни бройки здравен медиатор. Беше
проведен конкурс за избор на втори здравен медиатор. След проведения
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конкурс беше назначен един здравен медиатор обслужващ само с.
Исперихово Същият премина задължителен курс на обучение за здравни
медиатори. Ежемесечно се изготвят отчети за извършената работа.
КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ
През 2021 г. Община Брацигово продължи да работи за провеждане
на политиката по създаване, разпространение и опазване на културните
ценности. Усилията в ресора бяха насочени основно към:
- създаване на възможност за активен културен и социален живот на
местното население чрез разширяването на кръга на целевите групи
и привличането на нови такива;
- подобряване състоянието на културната инфраструктура;
-постигане на по-добра координация, качество и иновативност при
организиране на културни събития;
-подобряване управлението на културните институти и творчески
формации с оглед създаването на съвременен културен продукт и
увеличаване на собствените приходи;
- постигане на устойчивост.
Опитите бяха да се спази изработения културен календар за 2021 г.
въпреки наложените ограничения от пандемията COVID 19. Проведени
бяха редица инициативи и мероприятия като отбелязване на значими и
кръгли годишнини от национален и регионален характер. Някой помащабни за община Брацигово събития като „Лазарска броеница“,
„Гайдарско надсвирване“ отпаднаха с оглед избягването на струпване на
големи групи хора. Други събития пък имаха възможността да се
реализират като 145 години Априлска епопея от 1876 и празник на града,
съборите на селата от селищна система Брацигово, без събора на с.
Исперихово, традиционният събор надпяване Атолука 2021 г. и др.
От 9-ти до 11-ти септември бе проведен архитектурния форум
“БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО”. Тридневният
архитектурен форум събра на едно място архитекти, инженери, експерти по
културно наследство и общественици. Събитието бе организирано от
Регионална колегия София Област към Камара на архитектите в България
съвместно с Община Брацигово. Целта бе да се насочи вниманието към
богатото архитектурно наследство на региона, да се потърсят възможности
за неговото преосмисляне и ревитализация, както и да се спомогне за
решаване на редица проблеми свързани с недвижимото културно
наследство и квалификацията на кадри на национално ниво.
Програмата на форума включваше кръгла маса и лекции, посветени
на темата за опазване на архитектурното наследство, два уъркшопа за
каменоделство и глинени мазилки, детска архитектурна работилница, както
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и две изложби. Eдната експозиция бе посветена на Брациговската
архитектурно строителна школа с макети от Историческия музей на града,
направени през 1980г. по чертежи на проф. арх. Пейо Бербенлиев,
показващи част от забележителните сгради направени от брациговските
майстори строители в България. Тя бе допълнена с фотографии направени
от арх. Десислава Димитрова, която е автор и куратор на експозицията.
Втората изложба показва всички участващи двадесет конкурсни проекти за
архитектурно-художествен елемент на градската среда в Брацигово, като
три от проектите бяха отличени и наградени, а спечелилият първо място ще
бъде реализиран в централната градска част.
Продължаваме да отстояваме списването и издаването на местния вестник
„Априлци“. Макар тиражът му значително да е намалял предвид на
реалностите и навлизането на дигиталните средства за информация сред
обществото и населението на община Брацигово, вестникът продължава да
представлява своеобразен летопис на живота в община Брацигово.
През 2021г. стартира процедура по издавана на разрешително за
водовземане на подземни води от Сондаж №2, от находище за минерална
вода „Брацигово", за обект: „Балнео И СПА Комплекс с места за
настаняване в ПИ 06207.503.328, БУЛ.„Освободители" №33, ГР. Брацигово,
ОБЩ. Брацигово, ОБЛ. Пазарджик, с възложител „ПАВАС" ООД гр.София.
С реализирането на този проект ще се осигурят нови работни места и повисока посещаемост от туристи и гости, което от своя страна ще доведе до
по-висока икономическа стабилност на живущите в китното ни градче.
ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА
ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
През 2021 година Туристическо дружество „ Брацигово” продължи своята
дейност.
Продължават дейностите по проект „Римски мостове“ край гр. Брацигово
по р. „Умишка“ и р. „ Розовска“, който ще се реализира със финансови
средства осигурени от член на туристическото дружество в размер на 3000
лева.
През месец февруари беше организиран поход – поклонение по
случай 148 години от обесването на Васил Левски до манастира „ Св. Петка
Мулдовска“ до гр. Асеновград.
През месец април беше организиран поход до „ Устински водопад“.
През май беше осъществен 2 дневен поход с нощувка в Малко Търново,
като бяха посетени множество забележителности и култови обекти.
В месец юни беше осъществен пешеходен поход с. Равногор – с. Жребичко.
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Пак през месец юни беше проведен двудневен поход с нощувка в палатков
лагер в летовище „ Васил Петлешков“.
През месец август беше организиран поход до връх „ Баташки снежник“.
През 2021 година бяха извършени почистване, полагане на лентова
маркировка и указателни стрелки по следните маршрути:
-Летовище „ Розовски вриз“ – параклис „ Свети Стефан“ – Летовище
„ Васил Петлешков“;
-Летовище „ Розовски вриз“ – „Вековен бук“;
-Летовище „ Розовски вриз“ – пещера „ Дупката“;
-Село Равногор – с. Жребичко;
-Село Равногор – гр. Брацигово;
-Гр. Брацигово – „ Бурово блато“ – „ Въртян камък“ – с. Козарско
Беше направено почистване и маркиране на обиколен маршрут „ Мегалити
с. Жребичко“ и проучване и почистване на маршрута от гр. Брацигово до
„Жабя крепост“.
Към настоящия момент бяха обходени общо над 100 километра
пътеки в общината.
Туристическо дружество „Брацигово“ участва в регионална среща на
туристическите дружества от Регион Пловдив. На 30.09. 2021 г. беше
проведено общо събрание на което е избран нов управителен съвет и нов
председател.
СПОРТ
И тази година спортните дейности в община Брацигово се
осъществяваха в условията на извънредната епидемична обстановка, в
която се намира страната. Всички спортни клубове се опитаха да поддържат
своята работа, макар и с известни прекъсвания и условности наложени от
продължилата пандемия. Спортистите
поддържаха форма при новите
нестандартни условия.
Въпреки извънредната ситуация, общинското ръководство се стреми да
способства налагането на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на
населението, както и да продължи да работи за модернизация на спортната
инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението и от
системни занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигурява
условия за подготовка и постигане на спортни резултати.
През отчетния период спортните дейности в община Брацигово се развиват
в няколко направления:
-Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и
осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на
спортните клубове по отделните видове спорт;
62

-Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения
и общообразователните училища;
-Физическо възпитание и спорт за всички;
На територията на община Брацигово са регистрирани и развиват дейност
следните клубове:
1.Футболен клуб „Брацигово“
2.Футболен клуб „Чико-Бунара” с. Бяга;
3.Футболен клуб „Родопи“ с.Козарско;
4.СКТМ – Брацигово;
5.Туристическо дружество – Брацигово;
За реализиране на дейностите на изброените по-горе клубове от
Общински съвет - Брацигово са гласувани 38 000 лева. Същите тези
средства са разпределени по отбори на нарочно събрание на спортните
деятели.
Средствата са предназначени само и единствено за нуждите на
действащите отбори за покриване на потребностите им от съдийски
контрол, охрана, медицинско обслужване, картотекиране и други. Освен
това финансиране спортните тимове имат приходи и от членски внос, който
е крайно недостатъчен за издържането им.
16 отбора от Пловдивска, Пазарджишка и Софийска област взеха участие в
коледен благотворителен турнир по футбол "Заедно за Роси", който се
проведе в Брацигово в навечерието на Коледа 2020. Надпреварата имаше за
цел да помогне Росица Малинова. 22-годишната жена живее в Пазарджик, а
още от 12-годишна е с диагноза муковисцидоза. От три години Роси е в
списъка с чакащи белодробна трансплантация, но през последната година и
половина състоянието ѝ рязко се влошава, но заради епидемията от
коронавирус трансплантациите са осуетени.
Благотворителният футболен турнир бе проведен в два дни, а общата сума,
която бе събрана от такси и гости на състезанието възлиза на 2007,37 лв.
Купите и медалите пък бяха осигурени от Община Брацигово.
От името на организаторите Йордан Батаклиев и Георги Георгиев бе
изказано едно огромно благодаря на всички участници, които се включиха в
тази добра кауза, защото добрите хора винаги са победители и по Коледа
стават чудеса! Голямо благодаря бе изказана на двамата съдии Джулиана
Бутракова и Илиян Шалев, които също се включиха в тази добра кауза.
Проведена бе и футболна среща посветена на 145 - години от Априлската
епопея в Брациговски въстанически пункт и в памет на бившия футболист и
треньор на ФК Брацигово - Любомир Георгиев.
Спорт в училище
Физическото възпитание, спортът и туризмът в детските градини и
общообразователните училища са неразделна част от образователния и
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възпитателен процес. Училищата осигуряват и необходимите условия за
провеждане на спортни занимания след завършване на задължително
обучение по физическо възпитание. Организирана е извънкласна спортна
дейност под формата на допълнителен час по физическо възпитание и
спорт следобед в СУ “Народни будители” гр. Брацигово - по “Тенис на
маса” – сборна група, “Футбол” – сборна група и “Волейбол” – сборна
група Общинските учебни заведения всяка учебна година участват в
организирането и провеждането на Ученическите игри на всички нива,
осъществявани от МОН и ДАМС. Разработват и реализират проекти за
предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и
спорта, по реда на ПМС 46/19.03.2020 г.
През отчетния период много от етапите на ученическите спортни
игри бяха отменени предвид на продължилата дистанционна форма на
обучение в училищата. Въпреки това ученическите спортни тимове
поддържаха своята дейност.
Общински спортни имоти
Създаването на условия за практикуване и развитие на физическо
възпитание и спорт от населението е неразделна част от социалната
политика на община Брацигово. В тази връзка е определен ред и са
създадени подходящи условия за ползване на общинската спортна база от
граждани, развиващи физическо възпитание и спорт за всички.
Създадени са и се поддържат зони за отдих, детски площадки и
подходяща инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм.
Спортен
комплекс–СТАДИОН
“ХРИСТО
ГЮЛЕМЕТОВБОНБОНА” гр. Брацигово е публична общинска собственост. На него
целогодишно осъществяват своята тренировъчна дейност 1 отбор мъже, 1
отбора юноши и 1 отбор деца. През отчетния период са изиграни много
срещи - както домакински мачове на трите възрастови групи, така и мачове
на гостуващи отбори. За сезон Есен 21 заявка за гостуване са дали отбори
като Хебър Пазарджик, Литекс и Лудогорец. Съоръжението има поливна
система, благодарение на която поддържаме терена в добро състояние.
Освен това през 2021 година продължават да се поддържат двете малки
помощни игрища – едно футболно и едно баскетболно.
Закупуват се качествени торове за възстановяване на тревната
растителност. Купуват се и специални препарати за унищожаване на
широколистните плевели, които задушават тревните чимове.
От м. август в базата на стадиона вече се помещават и тренировъчната база
на СКТМ – Брацигово.
СПОРТНА БАЗА В СЕЛО БЯГА – включва Спортна зала, стадион „Георги
Михайлов – БУНАРА“ и площадка за минифутбол. Спортните деятели и
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кметството полагат добри грижи за поддържането на съоръженията. От тази
година функционира и спортна площадка с игрище за минифутбол.
Теренът е с площ 3960 м2, а размерът на самото игрище 40/20 м. По
периметъра е изградена зона за сигурност от ограда с височина 2 метра.
Зоната на игралното поле е с тревна настилка, ограничена с градински
бордюри.
ЗАЛА „ОЛИМП“ – общинска собственост, част от имота на бивша ПГСА спешно нуждаеща се от цялостен ремонт, тъй като е предпочитана за
тренировки и спортни мероприятия и от други съседни общини.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през отчетния
период е част от една последователна управленска програма.
В никакъв случая 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. Не и в нашия
обществен контекст. Сами по себе си обаче тези инициативи носят всички
белези на институционална приемственост, споделена политическа воля и
експертна ангажираност на ниво администрация. В този смисъл, ги приемам
като част от една широкообхватна стратегия за последователно и ефективно
развитие на нашата общност, преди всичко ориентирано към резултати.
Все пак, позволявам си да приема за обективна личната ми
равносметка, че изпълненото през 2021 г. обхваща в голяма степен целия
спектър от развитието на социално – икономическия живот на града.
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното
използване на финансовите възможности на външното финансиране, не на
последно място - осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти,
макар и трудна, 2021 бе относително добра година. Година, в която Община
Брацигово работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на
инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с
базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда,
образователните и социални потребности, туристическия и културен
потенциал на града.
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Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе до
голяма степен ползотворна. Тя е солидната основа, на която бюджетната
2022 година ще разгърне пълния си потенциал.
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин,
допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление.
Благодаря на своя екип, който не си позволи да изгуби отправната
точка.
Благодаря на Общински съвет Брацигово, който въплъти функцията
си на висш орган на делегирана власт, ценен коректив и провокатор на
конструктивен диалог.
Благодаря на всички партньори, които защитаваха и се бореха за
каузата Брацигово.
Най – вече, благодаря на своите съграждани, на Брациговци, които
придават истински смисъл на този документ. Вярвам, че всичко, което
представихме в изложението на настоящия отчет, е достигнало до сърцата
Ви и е създало усещане за нови възможности за лична и професионална
реализация.

С УВАЖЕНИЕ,
НАДЕЖДА КАЗАКОВА
Кмет на община БРАЦИГОВО;
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