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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

          Планът за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027г. е приет с Решение 

№284/23.04.2021г. на Общински съвет – Брацигово, влязло в законна сила на 25.05.2021г. 

 

          Годишният доклад за изпълението на План за интегрирано развитие на община Брацигово за 

периода 2021-2027 г., за 2021г. е изготвен съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие 

и Правилника за прилагане на ЗРР. 

 

          ПИРО е разработен във връзка с дългосрочното планиране на развитието на страната като цяло, 

на регионите за планиране, на областите и общините.  

 

          Стратегическите цели и приоритетите за развитие на Общината и мерките за постигането им са 

съобразени със стратегически документи на национално и регионално ниво.  

 

          В годишния доклад се отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети - 

инструмент за осъществяване на цялостна дългосрочно ориентирана политика за развитие на 

общината, съобразена с националните, регионалните и общински приоритети.  

 

          Съгласно чл. 72, ал.1 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа информация относно: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие 

на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на 

общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана за 

интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на общината 

със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за 

ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците 

на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината. 
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ЛЕГЕНДА: 

 

- Дейностите, предвидени за изпълнение по съответните приоритети и мерки, заложени за 

изпълнение в Плана за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за период 2021-2027г. 

 

     *     Изпълненото от общинска администрация през 2021г. 

 

Приоритет 1 – Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, 

иновативени интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, подобряване 

на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството. 

 

Мярка 1.1. Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите 

 

Дейности: 

- Подобряване на бизнес средата за повишаване на инвестиционната и иновационната 

активност; 

- Насърчаване на предприемачеството - подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи 

предприятия;  

- Насърчаване на производства със затворен цикъл – местни суровини – краен продукт; 

- Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията, вкл. подкрепа за семейни 

предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите;  

- Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи 

индустриални зони и паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура;  

- Насърчаване на НИРД и иновации в предприятията с фокус към кръговата икономика и 

цифровата трансформация, системи за електронно разплащане, технологии, базирани на 

изкуствен интелект /ИИ/ и облачни платформи; 

- Привличане на чуждестранни инвестиции и интернационализация на предприятията, 

интеграция на местни МСП в трансгранични и европейски технологични партньорства. 

Мярка 1.2. Развитие на туризма като водеща индустрия, базирана на специфичните 

местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности 

 

Дейности: 

- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния достъп до туристически обекти и маршрути; 

* Реализирани са малки инфраструктурни проекти – текущ ремонт на улици, текуща 

поддръжка на градинки и цветни алеи, текущ ремонт на Пантеона на славата, почистване на 

стълбището и костницата на Културен дом – Брацигово. 

- Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културнозначение, 

включително опазване и защита на материалното и нематериалното природно, историческо и 

културно наследство; 

*Проведе се Архитектурен форум „Каменният поток на времето“. 
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- Маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значими културни и природни атракции, чрез 

обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма; 

            *Участие в изготвяне на лого и бранд на Туристически район „ Родопи“ и предоставяне на 

снимков и текстов материал за изработване на общи рекламни материали. 

            *Отпечатване на карти, календарчета и брошури за участието на общината на международното 

туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ И  СПА ЕКСПО“ 2022. 

- Осигуряване на добре подготвени кадри за работа в туристическия сектор и повишаване 

качеството на обслужване в туризма. 

           *Общинска администрация оказва съдействие на юридическите субекти, роботещи в сферата 

на туризма, относно наемане на персонал, като им предоставя информация от ДСП – Пещера за 

свободните лица, регистрирани там. 

 

Мярка 1.3. Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство 

 

Дейности: 

- Модернизация и технологично обновяване на селското стопанство и инфраструктурата в 

отрасъла; 

- Развитие на биологично земеделие и обучения в областта на биоикономиката; 

- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини, рози); 

- Увеличаване на площите за поливно земеделие и развитие на зеленчукопроизводство; 

- Модернизация, разширяване и внедряване на стандарти за качество в животновъдните обекти; 

- Подобряване на професионалната подготовка и информираност на производителите; 

- Подготовка на квалифицирана работна ръка за отделните подотрасли на аграрния сектор; 

- Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата 

за реализация на земеделски продукти и храни; 

- Насърчаване развитието на пчеларството; 

- Развитие на рибарството и аквакултурите. 

Мярка 1.4. Устойчиво управление на горските ресурси 

 

Дейности: 

- Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи; 

- Лесовъдски, агротехнически и биологични мероприятия и мерки за запазване на горските 

екосистеми, осигуряващи предпазване на флората и фауната; 

- Залесяване на изсечени горски масиви, на пустеещи и на неземеделски земи; 

- Подобряване превенцията срещу горски пожари и други бедствия; 

- Развитие на  устойчив дърводобив и дървопреработвателната промишленост; 

- Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство; 

- Развитие на предприятия за събиране и преработка на билки, гъби, диви плодове и други 

съпътстващи горското стопанство дейности. 
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Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста 

околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. 

 

Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите 

парникови газове 

 

Дейности: 

- Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на  

мерки за енергийна ефективност в предприятията, частния и обществения сектор, въз основа 

на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност); 

- Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, мониторинг и контрол на 

енергопотреблението; 

- Стимулиране използването на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от 

възобновяеми източници; 

*Общинска администрация подпомага инвеститорите за по-лесно  и по-бързо приключване на 

различните процедури, свързани с изграждане на ФЕЦ на територията на Общината. 

- Повишаване на енергийната ефективност на общинския и държавен сграден фонд и на 

частните жилища; 

- Въвеждане на енергийноефективно и ВЕИ улично, парково и фасадно осветление. 

Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика 

 

Дейности: 

- Подкрепа за инвестиции в използването на алтернативни суровини, рециклирани материали и 

повторна употреба на материали; 

- По-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода;  

- Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците, в т.ч. предотвратяване и намаляване на 

генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране, включително 

пречистване на отпадъчните води; 

      *От 01.01.2021г. функционира  Инсталацията за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово 

- Дейности, насочени към производството на „зелени продукти“, в т.ч. еко-дизайн и еко-

опаковки; 

- Пренасочване на производството и потреблението от продукти за еднократна към продукти за 

многократна употреба; 

- Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена 

симбиоза–споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване на връзка между 

производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото. 

Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени 

 

Дейности: 

- Запазване на качествата на околната среда и биологичното разнообразие; 

           * Сключен  е договор с фирма, след проведена поръчка по ЗОП, която по график събира и 

извозва генерираните битови отпадъци от гражданите и юридическите лица; 
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* Почистват се образуваните от недобросъвестни граждани нерегламентирани сметища  

* Създадена е органиизация по събиране и предаване на излезли от употреба МПС 

* Създадена е органиизация по събиране и предаване на излезли от употреба гуми 

            * Създадена е органиизация по събиране и предаване на излязло от употреба Електрическо и 

електронно оборудване; 

            * Създадена е органиизация по събиране и предаване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 

            * Създадена е органиизация по събиране и предаване на разделно събиране на отработени 

масла; 

            * Създадена  е организация за събиране и извозване до определените за целта места на 

строителни отпадъци; 

- Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет на 

опазване в мрежата Натура 2000; 

- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, транспорта и 

вторично запрашаване – преминаване към алтернативно отопление, ВЕИ, изграждане на 

зелени пояси и градски зони, почистване и измиване на улици и др.  

* Ежедневно се метат централен площад, детски площадки и част от уличната мрежа; 

            * Веднъж в годината се почиства цялата улична мрежа от наслоен пясък, в резултат на зимното 

поддържане; 

* Веднъж в годината се измива уличната мрежа, по предварително утвърден график. 

- Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване;  

* Почистено е коритото на р.“Умишка“ от растителност; 

            * Извършен е ремонт на спирателния кран на язовир „Чорбаново“, м.Чорбаново, в землището 

на с.Розово; 

            * Почистени са язовирните стени на три язовира, собственост на Общината от тревна и 

дървесна растителност. 

            * Извършени са пролетен и есенен технически преглед на язовирните стени на трите язовира, 

съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. 

- Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани с 

движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и др.; 

- Управление на риска от природни бедствия и за защита на живота и здравето на населението 

(с фокус върху повишаване на готовността на населението и капацитета на силите за реагиране 

в случай на наводнения, пожари и земетресения); 

- Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения, корекция на речни корита, 

прочистване на дерета и др.; 

            * Приключи изпълнението на обект „Укрепване на свлачищни участъци на общински път PAZ 

2045 /III-375/ - Исперихово – Козарско – Жребичко, община Брацигово", финнасиран от МКВП към 

МС. Същият е въведен в експлоатация. 

- Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи за 

предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране във връзка с 

климатичните изменения и риска от природни бедствия и аварии; 
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- Повишаване на информираността на населението, обучения и информация за изпълнение на 

целите на политиките, свързани с изменението на климата. 

Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците 

 

Дейности: 

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, 

депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация 

на замърсени територии; 

      * През отчетния период продължава изпълнение на Договор №Д-34-50 /02.06.2020г. за 

безвъзмездна финансова помощ  по  Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020г“, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмета на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“  за  проект 

„Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност 

Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“.  СМР по 

изпълнение на техническата рекултивация 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 Заповед №ДК-08-ПЗ-74/19.07.21г. за назначаване на държавна приемателна комисия по 

реда на ЗУТ на 29.07.2021г. Проведена е приемателна комисия по реда на ЗУТ на 29.07.2021г. За 

обекта е издадено Разрешение за ползване №ДК-07-ПЗ-69/29.07.2021г. В момента продължава 

изпълнението на биологичната рекултивация. 

- Предотвратяване образуването на отпадъци; 

- Разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци;  

- Насърчаване на рециклирането, повторната употреба и оползотворяването на отпадъците; 

            * Въведена е система за разделно събииране и компостиране на биоразградими и зелени 

отпадъци, вкл.домашно компостиране. 

            *Община Брацигово е партньор в изграждането на „Компостираща инсталация, инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката 

на Регионален център за рециклиране /РЦР/ в землището на с. Алеко Константиново, община 

Пазарджик”, като оператор на инсталацията е община Пазарджик.  

Събирането и транспортирането на  зеления отпадък до площадката на компостиращата инсталация 

ще се извършва от Център за рециклиране – Пазарджик от 01.01.2021г.  

        На територията на община Брацигово  събирането на зелени и други биоразградими /от 

растителен произход/ отпадъци, се извършват на регламентирани от община Брацигово места, 

определени със Заповед № РД 313 # 1/17.05.2021г на кмета на община Брацигово.  

- Ликвидиране на нововъзникнали нерегламентирани сметища в общината;  

      *Почистени са 6бр.нерегламентирани сметища. 

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната култура на 

населението. 

            *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  
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9951.44лв., ДГ „Вълшебство“ – с. Козарско на стойност 4999.80 лв. и в с. Жребичко на стойност  

8300лв.   

Приоритет 3 – Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови 

знания за успешна реализация, заетост и по-висок жизнен стандарт. 

 

Мярка 3.1. Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на млади хора 

за работа и живот в общината 

 

Дейности: 

- Насърчаване на раждаемостта, чрез пакет от мерки за подпомагане отглеждането на две и 

повече деца, в това число: достъп до безплатни учебници, лекарства, храна в училище и 

безплатни извън класни занимания, увеличаване на размера на детските надбавки, предлагане 

на работа с намалено или гъвкаво работно време за майките в многодетни семейства, 

еднократни или многократни помощи от общинския бюджет за раждане и отглеждане на дете, 

данъчни облекчения за многодетни семейства и др.  

*Отпуснати еднократна финансова помощ за първо и второ родено дете на 41 човека. 

- Създаване на общински фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми; 

      *Приет Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми, с постоянен адрес  на територията на Община Брацигово  

- Насърчаване на здравословния начин на живот, профилактиката и остаряването в добро здраве 

за ограничаване на смъртността; 

- Ограничаване на икономическата миграция, чрез осигуряване на заетост с адекватни 

възнаграждения за гарантиране на нормален и качествен живот на младите хора; 

- Предлагане на „пакети“ за мобилност за завръщане на лица от чужбина, чрез осигуряване на 

разнообразни икономически стимули и мерки на местно ниво; 

- Възможност за развитие на предприемаческа дейност за завръщане на българи в малките 

населени места, според профила и компетенциите на лицето. 

Мярка 3.2. Подобряване на образованието и модернизация на образователната 

инфраструктура 

 

Дейности: 

- Разширяване обхвата на включените в образователната система деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст; 

            * Продължава работата по Механизма за обхват на деца и ученици в задължителна училищна 

и предучилищна възраст. На територията на община Брацигово продължават да функционират два 

работни екипа. Първия екип обхваща град Брацигово и селата Бяга, Розово и Равногор, а вторият 

селата Исперихово, Козарско и Жребичко. През 2021 година са проверени електронно над 80 деца и 

ученици, включени в системата за обхват. От тях 70 % процента са в миграция с родителите си. Само 

10% са отново върнати в училище и то не трайно. 

- Подкрепа за личностно развитие, включително за талантливи деца и ученици с изявени дарби; 

- Модернизиране на учебното съдържание – иновативни учебни програми и методи на 

преподаване, адекватни на съвременните условия на живот; 
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- Дигитална трансформация и цифровизация на училищното образование, създаване на STEM1 

среда и развитие на STEMумения; 

- Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в училищата; 

            * МКБППМН – Брацигово работи съвместно с училищата на територията на общината за 

преодоляване на агресията сред подрастващите. За 2021 година са проведени две мероприятия – Ден 

на розовата фланелка и фотоконкурс, посветен на деня на Земята в рамките на инициативат „Търсим 

винаги доброто“ 

- Развитие на дуалната система на обучение, ограмотяване на възрастни и валидиране на знания, 

умения и компетентности, придобити от житейски опит и практика; 

            * През 2021 година община Брацигово приключи Проект № BG05M9OP001-2.018-0030 

„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община 

Брацигово“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Чрез него 20 деца от 1 и 2  клас 

получиха подкрепа при адаптирането си в училище, а техните родители подкрепа при организиране 

на възпитателния процес с децата. Освен това 80 души от ромски произход получиха допълнителна 

квалификация за работа по различни направления. 

- Подобряване на системата за образование и осъществяване на връзка с пазара на труда за 

подготовка на квалифицирани кадри със сигурна професионална реализация; 

            *През 2021 година заявенията план - прием за учебната 2021-2022 година в средното училище 

на община Брацигово бе съобразен с необходимостта от квалифицирани кадри със сигурна 

професионална подготовка в насоки, посочени от пазара на труда и бизнеса в региона. 

- Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура  

            * Извършени са ремонти на санитарни възли в училища и детски градини, съобразно 

изискванията на РЗИ – Пазарджик, във връзка с прилагане на алгоритъма на дизенфекция срещу 

COVID - 19. 

 

Мярка 3.3. Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки дейности 

 

Дейности: 

- Рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура; 

- Поддържане на открити и закрити спортни площи, включително създаване на нови спортни 

съоръжения; 

- Насърчаване на масовия спорт и провеждане на спортни състезания  

            *И през 2021година се запази дейността на три от местните футбулни клубове, участници в А 

и В футболна регионална група за възрастни, юноши и младежи. Проведоха се и традиционните тенис 

турнири за аматьори за купа „Васил Петлешков“ и регионалните ученически спортни игри. Бяха 

проведени и благотворителни турнири в подкрепа на доброволчески каузи, за подпомагане на хора в 

беда. 

- Насърчаване на младежки дейности и инициативи и на доброволчеството, като основа на 

активното гражданство - организиране и провеждане на акции за залесяване, почистване на 

важни обществени и културни обекти, дарителски кампании и др. 

            * Общинска администрация организира два пъти и взе активно участие в акции за почиистване 

на важни обществени и културни обекти. 
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Мярка 3.4. Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за професионална 

реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на работната сила 

 

Дейности: 

- Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за безработни и 

неактивни лица, с ниско или без образование; 

- Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на младежката заетост, чрез включване 

в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост, ученически и студентски   практики, 

стипендиантски програми, подкрепа при започване на първа работа и др.;  

            *Общинска администрация е наела 2 безработни младежи с увреждания по Национална 

програма „Заетост и обучение на хората с увреждания“. 

- Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика; 

- Насърчаване на мобилността на работната сила, особено в населени места, в които липсва 

ежедневен обществен транспорт;  

- Стимулиране на работодателите за разкриване на работни места на първичния пазар и 

предоставяне на стимули за насърчаване на заетостта на целеви групи със специфични 

потребности, вкл. ранно пенсионирани лица, образовани младежи от ромската общност, 

граждани от трети страни, участници с произход от други държави, в т.ч. чрез финансиране на 

менторство и наставничество;  

- Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво за създаване на 

устойчиви работни места за роми, с акцент върху жените от ромски произход, хора с намалена 

работоспособност и продължително безработни;  

- Обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на услуги, 

вкл.административни, социални и други; 

- Здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето. 

 

Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и 

предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги.   

Мярка 4.1. Подобряване на достъпа до електронни административни услуги 

 

Дейности: 

- Подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични услуги; 

- Осигуряване на мрежова и информационна сигурност на администрациите, разработване и 

внедряване на инструменти и он-лайн платформи за подобряване на гражданското участие на 

местно ниво; 

- Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-икономическото развитие и 

устройството на територията; 

- Въвеждане на електронно управление, електронни административни услуги и системна 

квалификация на служителите от общинската администрация; 

- Осигуряване на високоскоростна интернет връзка с кметствата в общината; 

- Електронизация на административното обслужване на кметствата в селата и обединяване на 

деловодните записи и касови операции с общинския център; 

- Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни; 
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- Подобряване на услугите, свързани с местните данъци и такси като инструмент за управление 

и подобряване качеството на услугите в Общината: възможност за он-лайн проверка на 

дължими местни данъци; он-лайн данъчен калкулатор за изчисляване задължения към 

общината; възможност за он-лайн плащане на задължения за местни данъци и такси и др. 

 

Мярка 4.2. Развитие на административния капацитет и управление на общинската 

собственост в услуга на гражданите и бизнеса 

 

Дейности: 

- Ефективно управление и използване на общинската собственост, чрез изготвяне на програми 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и планове за действие за 

общинските концесии; 

- Повишаване капацитета на общинската администрация и подобряване на професионалната 

компетентност на служителите; 

            * Общинска администрация работи ежедневно по повишаване на професиналната си 

компетентност и  

- Организиране на обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел и др.; 

      * Служителите от общинска администрация участваха в присъствени и онлайн обучения, 

организирани от НСОРБ и ИПА, съобразно квалификацията и компетентността си. 

- Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на общи 

проблеми, както и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна общност в 

региона; 

- Обмяна на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване на 

ефективността в работата на администрацията. 

Мярка 4.3. Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и развитие 

на инфраструктурата на здравеопазването 

 

Дейности: 

- Подобряване на достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ, 

особено в труднодостъпните и отдалечени населени места на общината; 

- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги; 

- Привличане на млади кадри в сферата на здравеопазването; 

- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети; 

- Осигуряване на нови линейки и медицинско оборудване; 

- Изграждане на хосписи за пациенти, които имат нужда от продължителен болничен престой и 

не могат да се обслужват сами в домашна обстановка; 

- Развитие на интегрирани здравни и социални услуги  

     * 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.  
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- Ефективни мерки за намаляване на основните рискове за здравето и подобряване на 

профилактиката. 

Мярка 4.4. Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната инфраструктура 

 

Дейности: 

- Модернизация и подобряване на средата в съществуващите социални институции;  

* Ремонт на помещения в сградата на Домашен социален патронаж – гр. Брацигово. 

- Повишаване квалификацията на специалистите, работещи в социалната сфера; 

- Подобряване предоставянето на грижи в семейството и общността, деинституционализация и 

достъп до дългосрочни грижи; 

- Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца в риск, лица с 

увреждания, възрастни и хора в невъзможност за самообслужване;  

- Създаване на заместваща грижа в подкрепа за връщане на трудовия пазар за родители на деца 

с трайни увреждания, членове на семейства, които полагат грижа в домашна среда за лица с 

увреждания и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;  

- Развитие на услуги за спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация;  

- Насърчаване на социалното приобщаване на хората, изложени на риск от бедност или 

социално изключване, вкл. подкрепа за хората с увреждания и други уязвими групи; 

           * Продължи изпълнението на дейностите по НП „Помощ за пенсиониране“, като по нея бяха 

ангажирани 3 работника, на които им остават 2г. до пенсия и трудно намират реализация. 

- Предоставяне на интегрирана подкрепа на уязвими групи, вкл. роми (посредничество за 

заетост, квалификация, преквалификация, достъп до социални услуги, образование и 

здравеопазване); 

           * Реализирана е  Регионална програма за заетост, по която бяха ангажирани 6 лица за 6 месеца, 

като бяха наети лица на социално подпомагане. 

- Създаване на ЦНСТ и Защитени жилища;  

*Разширяване дейността на Домашен социален патронаж и механизъм „Лична помощ“;  

В община Брацигово за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 г. от услугата са се възползвали 38 

ползвателя на лична помощ или общо от началото на услугата 98 потребителя,  от тях 21 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 01.01.2021г. с 

капацитет 27 човека, потребители на социалната услуга „Асистетнска подкрепа”, съгласно чл.93, 

ал.2  от Закона за социалните услуги. 

- Предоставяне на услуги „Топъл обяд“, „Детска кухня“ и „Пакети за новородени деца“. 

* През 2021 Община Брацигово реализира социалната услуга“ Топъл обяд“ от 01.01.2021 г до 

31.12.2021 г., с капацитет от 50 потребители. 
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Мярка 4.5. Развитие на културата и обновяване на културната инфраструктура 

 

Дейности: 

- Реставрация, консервация, социализация и изграждане на съпътстваща инфраструктура на 

значими културно-исторически обекти и превръщането им в туристически атракции; 

- Реконструкция и обновяване на обществени сгради и обекти с историческо и културно 

значение; 

- Основен ремонт, оборудване, обновяване и осигуряване на интернет и дигитални услуги в 

читалищата; 

- Основен ремонт и благоустрояване на религиозни храмове; 

- Организиране на разнообразни културни събития, традиционни празници и събори  

* Независимо, че продължи извънредната епидемична обстановка, в страна се проведоха доста 

от културните събития, залегнали в културния календар на община Брацигово като: Празника 

на града - 12 май и съпътстващите го мероприятия – Факелно шествие и възстановка 

„Брацигово въстана“. Проведоха са и местните събори на селата от общината, както и 

фолклорния събор надпяване – Атолука 2021. 

- Подпомагане дейността на художествени, самодейни и творчески състави; 

- Използване на интерактивни и смарт технологии в сферата на културата; 

- Насърчаване на културен обмен в рамките на сътрудничество със съседни и побратимени 

общини. 

 

Приоритет 5 – Интегрирано развитие, достъпност и свързаност, чрез подобряване на 

инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите и цифровизация 

Мярка 5.1. Подобряване на транспортната достъпност и свързаност  

 

Дейности: 

- Подобряване състоянието на републиканската пътна мрежа; 

- Подобряване на мрежата от общински пътища; 

- Подобряване на уличната мрежа и тротоари в населените места; 

- Развитие на интегриранекологичен обществен транспорт. 

 

Мярка 5.2. Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи 

 

Дейности: 

- Подмяна и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа; 

- Изграждане на нови канализационни системи и ПСОВ; 

- Осигуряване на подходящи технологии за пречистване на водите. 

 

Мярка 5.3. Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ 

 

Дейности: 

- Обновяване на енергийните мрежи и съоръжения; 

- Усвояване потенциала на територията за използване на ВЕИ. 
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Мярка 5.4. Цифрова свързаност и телекомуникации 

 

Дейности: 

- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на „цифровата изолация” в слабо 

населените периферни райони; 

- Подобряване качетвото и обхвата на телекомуникационните услуги; 

- Осигуряване на по-добър достъп до приложения за електронна търговия, електронно 

управление и електронни услуги. 

Мярка 5.5. Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената среда  

 

Дейности: 

- Насърчаване на полицентричното и балансирано пространствено развитие;  

- Включване в процеса на интегрирано развитие на проблемни градски територии, по-малки 

села, планински и периферни райони;  

- Благоустрояване на публичните пространства в населените места (обновяване на площади, 

паркове, зелени площи, детски площадки, велоалеи, улично и парково осветление, чешми за 

обществено ползване, изграждане на видеонаблюдение и др.); 

- Обновяване на градската среда в общинския център, създаване на нови зони с потенциал за 

развитие, рехабилитация на стари производствени и складови зони, обновяване на централни 

градски части и подобряване на жилищната среда; 

- Подобряване жизнеспособността на селските райони, чрез стимулиране на местния бизнес и 

екологосъобразно селско стопанство, подкрепа на местните производители, изграждане на 

съвременна инфраструктура и обновяване на жизнената средата; 

- Развитие на международното и териториално сътрудничество с други общини за насърчаване 

на социално-икономическото развитие;  

- Разработване на интегрирани партньорски проекти за: създаване на регионални бизнес зони, 

логистични центрове и тържища; осигуряване на комплексно здравно обслужване и съвместни 

социални услуги; предлагане на общи туристически маршрути, продукти и услуги; 

координация при предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни 

ситуации;съвместни мерки за опазване на околната среда и управление на отпадъците; 

съвместни инициативи свързани с адаптация и смекчаване напоследиците от изменението на 

климата и други. 

 

 

 

 

Обобщил информацията: 

                          /инж.Анелия Методиева/ 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

НА ПИРО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО  

ЗА 2021Г. 

Планът за интегрирано развитие на община Брацигово е приет с Решение №284/23.04.2021г. на Общински съвет – 

Брацигово, влязло в законна сила на 25.05.2021г.  

Индикатори за продукт  

Приоритет, мярка Индикатор 

Мерн

а 

едини

ца 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева 

стойнос

т 

Изпълнен

о през 

2021г. 

Приоритет 1 - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и 

интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресури, подобряване на бизнес средата и 

стимулиране на предприемачеството. 

 

Мярка 1.1  

Стимулиране на 

предприемачествот

о, инвестициите и 

иновациите 

Нефинансови 

предприятия  
брой НСИ 1 г. 350 

*** 

Новосъздадени МСП за 

преработка на местни 

суровини (месо, мляко, 

плодове, зеленчуци, 

дървесина и др.) 

брой Община  4 г. 3 

 

0 

Участие на общината в 

инвестиционни 

инициативи (бизнес 

форуми, панаири и др.)  

брой Община  1 г. 7 

 

1 

Привлечени 

инвестиции в 

предприятия в 

общината 

хил. 

лева 
Община  1 г. 5000 

0 

Мярка 1.2  

Развитие на 

туризма като 

водеща индустрия, 

базирана на 

специфичните 

местни ресурси, 

Туристически 

информационен център 
брой Община  1 г. 1 

0 

Места за настаняване 

и средства за подслон 
брой Община  1 г. 30 

32 

Леглова база в места за 

настаняване и средства 

за подслон 

брой Община  1 г. 500 

 

413 
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уникалните 

природни и 

културни 

забележителности 

Създадени нови 

туристически 

атракции 

брой Община  1 г. 3 

1 

Разработени нови 

туристически 

маршрути  

брой Община  1 г. 5 

3 

Мярка 1.3 

Развитие на 

модерно, устойчиво 

и диверсифицирано 

селско стопанство 

Обработвана 

земеделска земя 
дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 85000 

25000 

Поливни площи дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 200 208 

Създадени нови трайни 

насаждения 
дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 1000 

10 

Подпомогнати нови и 

модернизирани 

земеделски стопанства 

брой ДФЗ 1 г. 10 

 

0 

Мярка 1.3  

Устойчиво 

управление на 

горските ресурси 

Новозалесени горски 

територии 
дка  ДГС 4 г. 500 

 

0 

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, 

приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска 

 

Мярка 2.1  

Насърчаване на 

мерките за 

енергийна 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите 

парникови газове 

Обществени сгради с 

мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община  1 г. 8 

 

0 

Жилищни сгради с 

мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община  1 г. 5 

 

0 

Мярка 2.2  

Насърчаване на 

прехода към кръгова 

икономика 

Подкрепени 

предприятия, въвели 

НИРД, иновации и 

щадящи околната 

брой ИСУН/ДФЗ/Община 4 г. 1 

 

0 
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среда технологии в 

производствения си 

процес 

Мярка 2.3  

Опазване на 

околната среда и 

борба с 

климатичните 

промени 

Реализирани проекти за 

опазване и подобряване 

на околната среда 

брой Община 1 г. 8 

 

3 

Проведени акции за 

почистване и 

залесяване 

брой Община  1 г. 7 

 

2 

Мярка 2.4  

Устойчиво 

управление на 

отпадъците 

Системи за разделно 

събиране, рециклиране, 

оползотворяване и 

повторна употреба на 

различни потоци 

отпадъци (опаковки, 

строителни, зелени и 

биоразградими и др.) 

брой Община  1 г. 3 

 

 

2 

 

Приоритет 3 - Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна 

реализация, заетост и по-висок жизнен стандарт 

 

Мярка 3.1  

Демографски подем, 

насърчаване на 

раждаемостта, 

привличане на 

млади хора за 

работа и живот в 

общината 

Население на 

общината 
брой НСИ 1 г. 8000 

*** 

Деца в детските 

градини  
брой Община  1 г. 190 

263 

Ученици в училищата  брой Община  1 г. 440 

250 

0Мярка 3.2 

Подобряване на  

образованието и 

модернизация на 

образователната 

инфраструктура 

Подобрени сгради на 

образователната 

инфраструктура 

брой Община  1 г. 5 

 

0 

Училища с 

внедрени/работещи 

съвременни 

брой Община  4 г. 1 

 

 

1 
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системи/среди за 

образование – дуално 

обучение, 

дигитализация на 

учебни програми, STEM 

и др. 

Мярка 3.3 

Подобряване на 

условията за спорт 

и развитие на 

младежки дейности 

Ремонтирани спортни 

обекти и съоръжения 
брой Община  4 г. 3 

0 

Организирани спортни 

състезания, турнири и 

шампионати с 

регионално, национално 

и/или международно 

значение 

брой Община  1 г. 10 

 

 

3 

Мярка 3.4 

Създаване на 

разнообразни и 

гъвкави 

възможности за 

професионална 

реализация, 

подобряване на 

заетостта и 

квалификацията на 

работната сила 

Лица, преминали 

обучение за нови 

професии и 

квалификация 

 

брой 
Дирекция  

„Бюро по труда“ 
1 г. 50 

 

0 

Разкрити работни 

места за нуждите на 

хора с увреждания, 

роми и продължително 

безработни 

брой 
Дирекция  

„Бюро по труда“ 
1 г. 10 

 

 

12 

Приоритет 4 - Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на 

качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги 

 

Мярка 4.1 

Подобряване на 

достъпа до 

електронни 

административни 

услуги 

Създадени "онлайн" 

административни 

услуги 

брой Община  1 г. 3 

 

0 
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Мярка 4.2 

Развитие на 

административния 

капацитет и 

управление на 

общинската 

собственост в 

услуга на 

гражданите и 

бизнеса 

Общински служители 

преминали курсове и 

обучения 

брой Община  1 г. 20 

 

 

 

8 

Мярка 4.3 

Подобряване на 

достъпа до 

здравното 

обслужване на 

населението и 

развитие на 

инфраструктурата 

на здравеопазването 

 

Подобрени сгради на 

здравната 

инфраструктура 

брой Община  1 г. 1 

 

 

0 

Мярка 4.4 

Развитие на 

социалните услуги и 

подобряване на 

социалната 

инфраструктура 

Подобрени сгради на 

социалната 

инфраструктура 

брой Община  1 г. 1 

 

1 

 

Предоставяни 

социални услуги 
брой Община  1 г. 12 

12 

Лица, подпомагани със 

социални помощи 
брой 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ 
1 г. 100 

 

28  

 

Мярка 4.5 

Развитие на 

културата и 

обновяване на 

Подобрени сгради на 

културната 

инфраструктура 

брой Община  1 г. 3 

 

0 

Организирани културни 

събития (фестивали, 
брой Община  1 г. 10 

 

12 
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културната 

инфраструктура 

традиционни празници, 

чествания и др.) 

Приоритет 5 - Интегрирано развитие, достъпност и свързаност, чрез подобряване на 

инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите и цифровизация. 

 

Мярка 5.1 

Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Рехабилитирани 

пътища 
км Община  4 г. 15 

1,6 

Подобрена улична 

мрежа  
км Община  4 г. 50 

2,8 

Мярка 5.2 

Обновяване и 

изграждане на 

водопроводни и 

канализационни 

мрежи 

Обновени водопроводни 

мрежи 
км Община  4 г. 25 

 

11 

Мярка 5.3 

Развитие на 

енергийната 

инфраструктура и 

ВЕИ 

Реализирани проекти за 

производство на 

енергия от ВЕИ 

брой Община 4 г. 3 

 

0 

Мярка 5.4 

Цифрова свързност 

и телекомуникации 

Население, ползващо 

широколентов достъп 

до Интернет  

% 
Интернет 

доставчици 
4 г. 70 

 

78% 

Мярка 5.5 

Интегрирано 

териториално 

развитие и 

подобряване на 

жизнената среда  

Реализирани проекти за 

благоустрояване на 

населените места 

брой Община 1 г. 5 

 

3 

Реализирани проекти в 

междуобщинско 

сътрудничество 

брой Община 3 г. 2 

0 

Реализирани 

международни проекти 
брой Община 3 г. 1 

0 

Индикатори за резултат  
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Стратегическа 

цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитан

е 

Базова 

стойнос

т 

Целева 

стойнос

т 

 

Стратегическа цел 1 - Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и 

местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на 

конкурентоспособността 

 

Стратегическа 

цел 1 

Равнище на 

безработица  
% 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

1 г. 8,7 7,0 

 

9,46 

Стратегическа 

цел 1 

Дял на средната 

годишна работна 

заплата от тази в 

областта 

% НСИ 1 г. 70 80 

*** 

Стратегическа 

цел 1 

Нефинансови 

предприятия на 1000 д. 

от населението 

брой НСИ 1 г. 37 40 

*** 

Стратегическа 

цел 1 

Нетни приходи от 

продажби на 

предприятията 

хил.лв. НСИ 1 г. 48286 50000 

*** 

Стратегическа 

цел 1 

Произведена продукция 

в нефинансовите 

предприятия на 

общината 

хил.лв. НСИ 1 г. 24088 30000 

*** 

Стратегическа 

цел 1 

Печалба в 

нефинансовия сектор 
хил.лв. НСИ 1 г. 3515 5000 

*** 

Стратегическа 

цел 1 

Нови електронни услуги 

в общинската 

администрация в 

помощ на 

предприемачеството  

брой Община 1 г. 0 3 

 

0 
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Стратегическа 

цел 1 

Реализирани нощувки в 

местата за подслон и 

настаняване 

брой Община  1 г. 16288 20000 

8811 

Стратегическа цел 2 - Демографски подем, насърчаване на образованието, социалното включване, 

духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство 

 

Стратегическа 

цел 2 

Естествен прираст на 

населението 
брой НСИ 1 г. -128 -100 

*** 

Стратегическа 

цел 2 

Механичен прираст на 

населението 
брой НСИ 1 г. -61 -50 

*** 

Стратегическа 

цел 2 

Ученици, включени в 

дуално обучение 
брой РУО/НСИ 4 г. 0 10 

0 

Стратегическа 

цел 2 

Отпаднали от училище 

ученици средно за една 

учебна година 

брой РУО/НСИ 1 г. 16 10 

7 

Стратегическа 

цел 2 
Население на 1 лекар брой Инфостат 1 г. 1192 900 

 

*** 

Стратегическа 

цел 2 

Население на 1 лекар по 

дентална медицина 
брой Инфостат 1 г. 1192 900 

 

*** 

Стратегическа цел 3 - Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез 

комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на 

инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда 

 

Стратегическа 

цел 3 

Реновирани и 

благоустроени 

публични 

пространства (паркове 

и градинки) 

брой Община 1 г. 0 3 

 

2 

Стратегическа 

цел 3 

Новоизградени/реновир

ани детски площадки и 

спортни съоръжения 

брой Община 1 г. 0 3 

 

1 

Стратегическа 

цел 3 

Жители с подобрено 

водоснабдяване 
брой Община 1 г. 0 1200 

 

*** 

Стратегическа 

цел 3 

Количество депонирани 

битови отпадъци 
тона Община 1 г. 1870 1700 

 

2977, 88 
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     Забележка: Към дата на изготвяне на годишния доклад за 2021г. – 31.03.2022г., все още няма официални данни в 

НСИ и Инфостат. Тези индикатори за 2021г. ще бъдат отчетени през 2023г. 

  

     Легенда: *** - Индикатори, за които за 2021г. все още няма официална информация. 

 

 

 


