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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, съгласно който кметът на 
Общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него 
Програма за управление. 
 
ПЕРИОД НА ОТЧЕТА 
Отчетът обхваща периода 01.11.2021 г. – 31.10.2022 г. 
 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 
Програмата за управление на кмета на  Община Брацигово за мандат 2019-2023 
е насочена към създаване на условия за развитие на общината  чрез 
подобряване качеството на живот, повишаване колкото е възможно ръста на 
заетостта и превръщането ѝ в екологично чиста територия и атрактивна 
туристическа дестинация с добре устроена инфраструктура. 
Приоритетите на управление са в съответствие със стратегическите документи, 
програми и планове на национално и местно ниво. 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Последователна политика в социалната ангажираност; 

 Постигане на финансова стабилност; 

 Изграждане и поддържане на инфраструктура във всички населени места; 

 Създаване на условия за достъпно и качествено  здравеопазване; 

 Стимулиране развитието на културата и спорта; 

 Осигуряване на ефективни публични услуги и сигурност за хората; 

 Прозрачност във всяка сфера на дейност и недопускане на корупционни 
практики. 

 
ДИАЛОГИЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО: 
През отчетния период Община Брацигово се е ръководила от принципите на 
прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на 
информация. Дейностите, извършвани от Администрацията, периодично се 
популяризират в местни, регионални и национални печатни издания и 
електронни медии. 
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Информационната секция на официалния сайт на Общината предлага 
структурирана информация за финанси, документи, проекти и програми, 
търгове и конкурси, обяви, съобщения и други, която периодично се 
актуализира. 
От няколко месеца, едновременно с действието на официалният сайт на 
Община 
Брацигово има и нов на следният адрес: https://bratsigovo.egov.bg. В началото 
на 
2023 година ще бъде активен само той. Тъй като функционална страница на 
Община Брацигово в социалните мрежи няма, се надяваме новият сайт да даде 
достатъчна гласност на всички важни за общността и населението новини и 
събития, и да започне един градивен диалог с гражданите. 
Във връзка с конфигуриране на публичната услуга за общините „WEB 
електронна 
поща“ от Държавна агенция „Електронно управление“, считано от началото на 
месец февруари 2023 г. Община Брацигово ще бъде с нов e-mail адрес за 
коренспонденция: kmet@bratsigovo.egov.bg, което се отнася и за всички 
служебни e-mail адреси. 
 
Отива си една трудна година. Година, в която най-важното бе да направим 
възможното за опазване на здравето на нашите съграждани в условията на 
здравната криза, но и да подкрепим запазването на работните места и 
доходите, да осъществим възможната нормалност в организацията на работа 
на детски ясли, градини и училища. Година, в която предизвикателствата 
идваха едно след друго – три парламентарни и президентски избори, постоянна 
смяна на държавната власт, ръст в цената на строителните материали и стоките, 
скок в цените на енергоносителите. В тази ситуация местната власт беше 
единствената власт, която остана стабилна през цялата година и имаше основна 
отговорност в грижата към гражданите. 
 
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО 
Община Брацигово е сравнително малка, но административно – 
териториалното ѝ устройство с 45 годишна история, включва в нейния състав 
шест населени места, две курортни селища и административния център град 
Брацигово. Населените места от селищната система са разположени в различен 
по характер релеф – от силно пресечен планински до равнинен. Това до 
известна степен е затруднение в предоставянето на услуги от обществения 
сектор. Чрез внедряването на нови ИКТ и използването на възможностите на 



4 

 

динамично развиващите се софтуерни и хардуерни решения в IT- сектора, на 
практика се подобрява не само административното обслужване, но и достъпа и 
обхвата на качествени електронни услуги за населението в отдалечените и 
малки населени места в общината. 
Съгласно Устройствения правилиник, Общинска администрация – Брацигово 
извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, 
бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставяне на 
тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и 
юридическите лица административно обслужване. 
Общинската администрация е обща и специализирана. 
Обща администрация: 
Подпомага осъществяването правомощията на кмета на Общината, създава 
условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и 
извършва технически дейности по административното обслужване. 
Дирекция „Обща администрация“ включва „Административно–правно  и 
информационно обслужване“, „Връзки с обществеността“, „Местни данъци и 
такси“, „Бюджет и финанси“. 
Специализирана администрация: 
Подпомага осъществяването правомощията на кмета на Общината, свързани с 
неговата компетентност. 
Дирекция „Специализирана администрация“ включва – ТСУ – „Архитектура и  
строителство“, „Общинска собственост“, „Образование и култура“, „Екология и 
социални даейности“ , „ЗН и ОМП“, и др . 
 
ПРЕЗ 2021 г. се проведоха няколко значими кампании: 
 
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  и  ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 2021 г. 
През 2021 г. се проведе 18-то поред  преброяване на населението и жилищния 
фонд в Република България, съгласно Националната  законодателна рамка, 
Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република 
България, Закона за защита на личните данни, Решения на МС, регулиращи 
преброителния процес. 
Така описаното по-горе преброяване е част от дейността на Националната 
статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява 
надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на 
населението и жилищния фонд на страната ни към определен момент и 
резултатите от него ще се използват през целия период до следващото 
преброяване. 
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Преброяването е и си остава източник на информация по определени 
социални, демографски и икономически признаци на така нареченото ниско 
терториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е 
единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата 
в страната. 
Получените от преброяването данни са основа за вземане на информирани 
управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и 
регионални секторни политики.  
Общинската преброителна комисия оказа навременна информационна и 
логистична помощ към преброителите в подкрепа на тяхната работа. 
Като се има предвид сложната епидемична обстановка в страната, 
променящите се срокове и съвпадението на някои от тях с подготовката на 
изборите, Преброяване 2021 в Община Брацигово приключи успешно, като 
няма непреброено населено място в общината. Благодарение на стегнатата 
организация успяхме да преброим всички 61  преброителни  участъци без 
големи проблеми и конфликтни ситуации. 
 
ИЗБОРИ 2021 
През 2021 година Общинска администрация - Брацигово беше ангажирана с 
подготовката, организацията и провеждането на избори за народни 
представители за 47 и 48 Народно събрание, както и на избори за президент и 
вицепрезидент на Република България. Общинска администрация – Брацигово 
изпълни задълженията си, съгласно изискванията на изборното 
законодателство и създаде много добра организация и условия за нормалното 
и успешно протичане на процеса по време на изборите, като се има предвид че 
една от кампаниите беше комбинирана за избор на народни представители и 
президент и вицепрезидент. 
Дейности, осъществявани в Дирекция „Обща администрация“: 
*Изготвени документи, регистрирани в системата за електронен 
документооборот: 

№ Вид докумети Изготвени документи 
брой 

1 Допълнителни споразумения 332 

2 Заповеди за отпуск и обработване на исканията 
към тях 

942 

3 Документи за нотариална заверка - подготовка 572 
4 Заповеди 85 
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5 Трудови договори 118 

6 Заповеди за прекратяване на ТД 90 

7 Заповеди за прослужено време 54 
8 Удостоверение за трудовоосигурителен стаж 6 

9 Служебни бележки 2 
10 Заверени декларации по ЗПКОНПИ 51 

11 Обработване на документи по назначенията и 
уволненията на лични асистенти по Механизма 
за личната помощ  

67 

 
Извършени са още архивиране на лични досиета на напуснали служители, 
подаване на Годишен отчет на Администрацията в Интегрираната 
информационна система на държавната администрация в определените за това 
срокове и  водене на регистрите по ЗПКОНПИ. 
Обученията на служители от общинска администрация водят до надграждане 
на техните умения и знания. Затова голяма част от служителите преминаха 
различни курсове на обучение по определени теми. 

Обучителна 
фирма 

Тема Дата на 
провеждане 

Обучени 
служители 

Форма на 
обучение 

Институт по 
публична 
администрация 

2021 Н12- 
Прогнозиране на 
потребностите и 
планиране на 
обществени 
поръчки 

16.11.21 1 бр. онлайн 

Институт по 
публична 
администрация 

2021-Е5-
Електронен 
подпис и 
електронно 
подписани 
документи 

18.11.21г. 2 бр. онлайн 

Институт по 
публична 
администрация 

2021-ДК4 -
Електронни 
таблици (ПО 
ЕCDL)  за 
напреднали 

22.11.21 1 бр. онлайн 
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НСОРБ „Опазване на 
културно-
историческото 
наследство и 
развитие на 
туризма“ 

01.11.21-
28.11.21 
дистанционно 

1 бр. онлайн 

ИПА  Защита на лични 
данни в 
дигитална среда 

28.01.22 1 бр. онлайн 

Ивентиво ЕООД ЗПКОНПИ 15.01.2022 2 бр. онлайн 
НСОРБ Опазване на 

културно-
историческото 
наследство и 
развитие на 
туризма 

20 и 21.01.22 1 бр. присъствено 

БРТИМ Изготвяне и 
подаване на 
годишни отчети 
на социалните 
услуги за 2021 г. и 
анализ от 
общините за 2021 
г., съгласно 
чл.112 и 113 от 
ЗСУ 

09.03.22 1 бр. онлайн 

Интеринтелект 
ДЖЕЙ 

Годишно 
счетоводно 
приключване  

27.04.2022  2 бр. присъствено 

АСП Базово обучение 
за повишаване 
капацитета  в 
сферата на  
„Закрила на 
детето“ 

16;17 и 
18.05.22 

1 бр. присъствено 

МКТ Проенг ЗПКОНПИ 16 и 17. 
05.2022 

1 бр. присъствено 
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ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ: 
Центърът за административно обслужване в Общинската администрация 
надгражда функциите си посредством вградената единна интегрирана 
информоционна система за управление на Община Брацигово. 
ЕИИС е проектирана и изградена като единна платформа за управление на 
финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и 
фирмите в една община. Посредством системата се автоматизира дейността на 
служителите на общината и клиентите. Предоставя се възможност за 
автоматично осчетоводяване на всички операции, както и електронни услуги за 
граждани и фирми чрез сайта на общината. 
Община Брацигово е реален участник и осъществява електронен обмен на 
документи с останалите администрации, включени в Системата за електронен 
обмен на съобщенията /СЕОС/, което значително намали обема на хартиения 
документооборот. 

НСОРБ Управление на 
водите и 
екология 

08.06.2022 г. 
до  
10.06.2022 г. 

3 бр. 
 

присъствено 

БРТИМ Изготвяне и 
подаване на 
годишни отчети 
на социалните 
услуги 

09.03.2022 1 бр. онлайн 

ИПА ЦАИС 
„Електронни 
обществени 
поръчки“ 

10.10.2022 1 бр. онлайн 

НСОРБ Контролни 
функции на 
общините 

18 ,19 
и20.10.2022г. 

1 бр. присъствено 

НСОРБ Вътрешна 
организация на 
общинските 
дейности 

17,18 и 
19.10.2022г. 

2 бр. присъствено 

ДЗЗД,,ОБЕДИНЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ 
БЪЛГАРИЯ“ 

Управление на 
общинската 
собственост 

31.10.2022г.-
02.11.2022г. 

4 бр. присъствено 
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Център за административно обслужване през отчетния период изпълнява 
следните функции: 
1.Приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за 
изпълнение на звената в администрацията; 
2.Предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане 
документи; 
3.Следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките, подава 
информация на заместник - кмета, секретаря на общината и председателя на 
Общински съвет за просрочени преписки; 
4.Осигурява информация за административните услуги, извършени от 
общината; 
5.Извършва предоставянето на електронни услуги; 
6.Изпраща изходящата кореспонденция на ОА и ОбС; 
Гражданска регистрация и административно ослужване 
ГРАО продължава ежедневно да подпомага кметствата относно разрешаване на 
сложни казуси при издаване на удостоверения на наследници, удостоверения 
за идентичност на имената, окомплектоване на необходимите документи при 
извършване на адресна регистрация, издирване на роднини при сверяване на 
Лични регистрационни картони, въвеждане на актове за смърт в НБД 
„Население“, издаване на актове за гражданско състояние, визуален контрол на 
техните файлове, изпратени до НБД „Население“. 
 
Ивършени административни услуги за периода 01.11.2021 – 31.10.2022 : 
 
№ Наименование на услугата Предоставена 

услуга 

1 Възстановяване на промяна на име - 

2 Издаване на удостоверение за наследници 259 

3 Издаване на удостоверение за семейно положение 11 

4 Издаване на семейно положение, съпруг/а и деца 27 

5 Издаване на удостоверение за настойничество и 
попечителство /учредено по реда на чл.155 от СКК и по 
право – по чл.173 от СК/ 

2 
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6 Приемане на отчет на настойника  и издаване на 
удостоверение за настойничество 

3 

7 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена 

11 

8 Издаване на удостоверение за сключване на брак от 
български граждани в чужбина 

3 

9 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 
гражданин с документ за сключване на граждански брак 
в Република България 

2 

10 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 
регистриран постоянене адрес 

57 

11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 
подаване на заявление за заявяване или за промяна на 
постоянен адрес 

128 

12 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 
регистриран настоящ адрес 

15 

13 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 
подаване на адресна карта за заявяване или промяна на 
настоящ адрес 

162 

14 Издаване на удостоверение за правно ограничение 1 

15 Издаване на удостоверение за родените от майка деца 29 

16 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал 32 

17 Съставяне на актове за гражданско състояние на 
български граждани, които имат актове, съставени в 
чужбина  

38 

18 Промяна в актовете по гражданско състояние 11 

19 Вписване на поправка на име в акт за гражданско 
състояние 

15 

20 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 31 

21 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 
- оригинал 

13 
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22 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 
- дубликат 

25 

23 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за 
първи път 

55 

24 Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за 
втори и следващ път 

29 

25 Заверка на документи по гражданско състояние за 
чужбина 

15 

26 Издаване на удостоверение за вписване  в регистрите на 
населението 

76 

27 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на 
държавни органи и институции 

47 

28 Отразяване на избор или промяна на режим на 
имуществените отношения между съпрузи 

4 

29 Припознаване на дете 0 

30 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 0 

31 Комплектоване и проверка на документи към искане за 
установяване на българско гражданство 

0 

32 Издаване на Извлечения от акт за раждане, акт за 
граждански брак и акт за смърт на основание  Конвенция 
за издаване на многоезични извлечения от АГС 

15 

33 Признаване на съдебни решения от чужбина по КМПЧ 3 

34 Заверен препис на документ 4 

35 Нотариални заверки 586 

36 Връчени призовки 843 

37 Удостоверения за пенсиониране 6 
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 „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ и „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ 
Бюджетът на Община Брацигово към 31.10.2022 г. е в размер на 12 855 083 лв., 
а изпълнението му е 8 289 610 лв. или 64,49 %. 
Общата субсидия за делегираните държавни дейности е получена на 83,69 % 
т.е. при план 6 345 688 лв., отчет 5 310 900 лв.  
Общата изравнителна субсидия към 31.10.2022 г. е получена на 87,14 %, т.е. при 
план 1 117 500 лв., отчет 973 810 лв. 
Целевата субсидия за капиталови разходи към 31.10.2022 г., е получена на 28,17 
%, т.е. при план – 695 100 лв., отчет 195 836 лв. 
Съгласно Договор за банков кредит №116 от 03.06.2019 г. предназначен за 
финансиране разходите по проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване 
на улици от уличната мрежа в гр. Брацигово“, Община Брацигово е получила 1 
300 000 лв. 
Към 31.10.2022 г. направените вноски  по този заем са в размер на 127 450 лв. и 
платена лихва в размер на 23 117 лв. 
Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 8 289 610 
лв., което е с 1 119 288 лв. повече спрямо същия предходен период. Това се 
дължи на допълнително предоставените средства от Републиканския бюджет 
за финансиране на разходи за държавните дейности.  Най-много средства са 
изразходвани във функция „Образование“– 2 797 571 лв., следват функциите 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 2 058 155 лв., „Общи 
държавни служби“ – 1 274 756 лв. и „Жилищно строителство и БКС“  - 1 125 957 
лв., „Дейности по култура и спорт“ – 424 139 лв., „Отбрана и сигурност“ – 254 
651 лв., „Здравеопазване“ – 165 533 лв., „Икономически дейности и услуги“ - 
165 731 лв. и „Разходи некласифицирани в други функции“ – 23 117 лв. 
Към 31.10.2022 г. Община Брацигово има просрочени задължения в размер на 
13 197 лв. в делегираните от държавата дейности и просрочени вземания в  
размер на 1 793 лв. 
Към 30.09.2022г. са изпратени 202 броя писма за доброволно плащане на 
длъжници, от които 22 бр. на юридически лица и 180 бр. на физически лица. 
Със заповед на Кмета на Община Брацигово, са изпратени 90 акта за неплатени 
задължения. От тях 79 на физически и 11 на юридически лица. Изготвени са 12 
бр. планове за разсрочено плащане на задължения. Изпратени са 64 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 30.09.2022 г. Община Брацигово е 
събрала 119 860 лв. от просрочени задължения на длъжници /недобори/, от 
които 76 575 лв. от физически лица и 43 285 от юридически лица. 
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Извършени административни услуги за периода 01.11.2021 – 31.10.2022: 
 

№ Наименование на услугата Предоставени 
услуги 

1 Административни услуги  „Местни данъци и такси“ 203 
2 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 1 

3 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
недвижим имот и незавършено строителство 

1051 

4 Издаване на препис от документ за платен данък върху 
наследство 

0 

5 Издаване на документ за платен данък върху превозни 
средства 

31 

6 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен патентен данък 

61 

7 Предоставяне на данъчно осигурителна информация 123 
8 Издаване на удостоверения за наличие или липса на 

задължения по Закона за местните данъци и такси 
223 

9 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право 
на строеж 

0 

10 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право 
на ползване 

0 

11 Издаване на удостоверение за декларирани данни 0 

12  Приемане и обработване на декларации за придобити 
имоти 

2088 

13 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано МПС 

290 – фронт 
955 

администратор 
14 Приемане и обработване на декларации за облагане с 

туристически данък 
8 

15 Приемане и обработване на декларации за 
освобождаване на такса за сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци 

736 

16 Приемане и обработване на декларации за определяне 
на такса за битови отпадъци според количеството 

25 

17 Съобщения дължим данък 14 463 
18 Актове ТБО и ДНИ 90 
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19 Покани доброволно плащане 202 

20 Проверки /искания ДОПК/ разсрочвания 12 

21 Предадени за принудително събиране НАП /ЧСИ 60 
 
 
Извършени административно технически услуги  по „Устройство на 
територията“ 
 

 
№ 

 
Наименование на услугата 

Брой 
предоставени 

услуги 

1 Удостоверения за описание на имот и идентичност  150 
2 Удостоверения по чл. 32 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра  11 

3 Обобщена справка за заявени услуги в АГКК за периода 3823 

4 Изчертаване и проверка на скици за съда, скици за акт 
скици за собствени нужди и скици с визи  

361 

5 Протоколи за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво  

18 

6 Преписки по параграф 4 за с.Козарско, с.Исперихово,  230 
7 Уведомления за заверени заповедни книги  5 

8 Удостоверения за ВОЕ  9 
9 Регистрации на сгради по чл.195 и предприети процедури 2 

10 Извършени проверки на място, относно незаконно 
строителство 

30 

11 Подготвяне на заседания на Общински експертен съвет по  
устройство на територията 

11 

12 Присъствие и  водене протокол на ЕС   11 

13 Разгледани  точки от дневния ред общо  123 
14 Изготвяне на решения от протоколи от ЕС  123 

15 Изготвяне становище на гл. архитект по чл. 124 ал.3 от ЗУТ 39 
16 Съобщения на проекти за ПУП и заповеди за ПУП и 

разрешения за строеж 
38 

17 Попълване на данъчни  декларации  10 

18 Изготвяне констативни актове  76 
19 Изготвяне разрешения за строеж  51 

20 Изготвяне на копия от технически архив на одобрени 
проекти и Разрешения за строеж  

20 
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21 Подготвяне и изпращане на преписки за Окръжен и                     
Административен съд  

2 

22 Удостоверения по § 16 и § 127 от ЗУТ 129 

23 Издаване на скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 2 

24 Презаверка на скици  14 

25 Вписване на нотариални актове и др. док. за собственост  243 
26 Съобщаване на квартални разработки 44 

27 Разглеждане на представени геодезически заснемания  25 
28 Комисии за разглеждане на оценки по чл. 210 от ЗУТ  4 

29 Процедиране на ПУП 38 

30 Съставяне на заповеди за одобряване на ПУП 38 
31 Участие в комисии за разглеждане на Помощни 

кадастрални планове 
1 

32 Подготвяне на предложения и проекто - решения до 
Общински съвет  

45 

33 Определяне на трасета за проводи – комисии и протоколи 9 

34 Удостоверения за административен адрес  18 
35 Зявления за скици и регистрация на документи на СГКК-

гр.Пазарджик гр. Брацигово и с. Жребичко и землищата в 
Община Брацигово 

1205 

36 Изготвяне на констативни протоколи за премахнати сгради 4 
37 Удостоверения и скици – извадки от ОУП 12 

38 Презаверки на удостоверения за описание на имот  14 
39 Издаване на Акт обр. 3 15 

40 Изготвяне на служебни бележки относно възстановяване 
на суми на граждани за неизпълнени или отказани услуги  

6 

41 Издаване на разрешения за специално ползване на пътя 
чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни 
проводи и съоръжения 

16 

42 Съвместяване/комбиниране/ на скици  за недвижими 
имоти 

52 

43 Подготвяне на преписки за изменения на КК на 
гр.Брацигово и с.Жребичко 

3 

44 Технически паспорти 13 

45 Издаване на визи за проектиране 75 

46 Скица и удостоверение относно предвиждане на ОУП за 12 
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имоти  

47 Процедура по съобщаване на гробищен парк с. Равногор 
Комисия по учредяване на право на преминаване   
 

4 

 
КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ 
Съгласно споразумение подписано между Агенция  по геодезия, картография и 
кадастър и Община Брацигово, считано от 01.01.2021 г. Община Брацигово 
подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за 
част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР. 
Административното обслужване обхваща: 
1.Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с 
данни  от КККР; 
2.Приемане на заявления за издаване на официални документи и тяхното 
предоставяне на потребителите; 
3.Приемане на заявленията за извършване на изменения в кадастралния 
регистър на недвижимите имоти. 
 
Извършени административни услуги: 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА Предоставена 

услуга / брой 
1 Уточняване и издаване на административни адреси на 

граждани  
1 

2 Удостоверения за описание на имот и идентичност  36 

3 Изготвяне на актове за непълноти /грешки/ в одобрен 
кадастрален план  

0 

4 Изготвяне на писмени справки и служебни бележки 3 
5 Подготвяне и изпращане на преписки за Окръжен и 

Административен съд 
0 

6 Пускане за съгласуване на проекти за изменение на 
кадастрална карта 

3 

7 Пускане на заявления за скици и регистрация на 
документи за кадастрална карта за с.Жребичко и землище 
с. Жребичко и гр.Брацигово и землище гр. Брацигово  

1205 

8 Справки от кадастрална карта и именения на КРНИ  201 
9 Удостоверения за  характеристика  3 
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10 Обобщена справка за Заявени услуги в АГКК в периода 
01.11.2021г –19.10.2022г. 

3823 записа 

 
 
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 
Ивестиционната дейност на Община Брацигово е насочена към изграждане и 
поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска 
инфраструктура и опазване на околната среда. 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. 
 
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС 
През 2022 г. акцентите, свързани с привличане на външен финансов ресурс, са 
следните: 
*С ПМС №188/21.07.2022г. от МКВП към Министерски съвет е осигурено 
финансиране в размер на 424 040 лв. за обект „Изграждане на подпорна стена 
за укрепване на свлечен участък на ул.7-ма в кв.63 по плана на с.Козарско“. За 
обекта  е издадено Разрешение за строеж №44/27.09.2022г. Проведена е 
обществена поръчка за инженеринг. Сключен  е договор с „Архбилдинг“ ООД 
гр.Пловдив на стойност 343 500,00лв. Срок за изпълнение на СМР, съгласно 
Техническото предложение на изпълнителя – 61 календарни дни от подписване 
на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа (Приложение No2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба No 3 
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството), който е съставен на 12.10.2022г. Сключен е и договор за 
осъществяване на строителен надзор по време на строителството. 
*С ПМС №188/21.07.2022г. от МКВП към Министерски съвет е осигурено 
финансиране в размер на 338 498 лв. за обект „Възстановяване на мостово 
съоръжение на р. “Луда“ чрез изграждане на плочест водосток в кв.26 по ЗРП на 
с. Козарско“. Проведена е обществена поръчка за инженеринг. Сключен  е 
договор с „Архбилдинг“ ООД гр. Пловдив на стойност 323 040,00 лв. В момента 
се изготвя техническия проект. Предстои стартиране на строително-монтажните 
работи. 
*През м.септември приключи изпълнението на  Проект: BG05M9OP001-6.002-
0185-C01 „Патронажна грижа +“ в Община Брацигово., процедура 
BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа+" по Оперативна програма „Развитие 
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на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по който се обслужваха 47 потребители на 
патронажна грижа и се осигуряваше финансова подкрепа на работещите в 
социалните заведения на територията на общината. Всички разходи са 
верифицирани и разплатени на контрагентите. Срок на изпълнение – 1 
календарна година. 
* На 02.09.2022г. стартира изпълнението на Договор № BG 05M9OP001-6.004-
0175-C01 по Оперативна програма, “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 
Проект „Патронажна грижа + в Община Брацигово, Компонент 2“, по Процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +“. Проектът е с продължителност 6 
месеца. Продължава изпълнението на дейностите от предишната схема, със 
същите потребители, персонал и екип. 
*В Община Брацигово приключи  предоставянето на услугата „Топъл обяд" по 
проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Брацигово" по  
договор  BG05FMOP001-5.001-0057-C09 за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд 
за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Проектът се 
реализира за периода 01.01.2021 година до 30.09.2022 година. Общата стойност 
на проекта възлиза на  стойност  65 915.41 лева. В рамките на 21 месеца  се 
предоставяше топъл обяд, включващ  супа, основно, десерт и хляб  за 50 броя 
потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера в гр. 
Брацигово, с. Розово, с. Бяга, с. Козарско и с. Исперихово. 
* През месец октомври е подадено проектно предложение "Осигуряване на 
топъл обяд на територията на Община Брацигово" по Програма "Храни и 
основно материално подпомагане" BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд. Неговото 
изпълнение стартира от 01.11.2022г. и ще бъде с продължителност 36 месеца. 
*Приключиха строително – монтажните работи по Проект 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. Изпълнител на проекта, съгласно сключен  
договор Д-78/07.08.2020 г.  с Община Брацигово е „Делчев Инжинеринг“ ЕООД.  
Предстои отчитане на извършените дейности пред финансиращия орган.  
*Община Брацигово спечели финансиране в размер на 2000                                                  
лв. от Националния конкурс във връзка с 30-годишнината на „Девин“ ЕАД, който 
има за цел да допринесе за разумното използване на водното богатство на 
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страната и да възроди духа на уважение към българските традиции. Добавиха 
се и собствени бюджетни средства и се извърши ремонт и се подобри облика 
на чешмата за общо водоналиване на минерална вода от Находище на 
минерална вода „Брацигово“. 
През 2022г. по Националната кампания „Чиста околна среда“  финансирана от 
ПУДООС, бяха одобрени два  проекта за Община Брацигово.  Те се  реализираха 
в кметство Равногор и в кметство Исперихово, на обща стойност  29 665,64 лв. 
С оглед осигуряване на по-добри условия на живот на населението на 
общината,  подобряване на техническата инфраструктура, подобряване на 
уличното осветление, както и създаване на по-добри условия в детските и 
социални заведения на територията на Общината, през отчетния период са 
осигурени целеви и собствени бюджетни средства за реализиране на следните 
обекти: 
 

№ Наименование на обекта Стойност на 
обекта, лева 

с ДДС 

I. ПРОЕКТИРАНЕ  
1. Актуализация на работен  проект за обект „Реконструкция на 

селищна водопроводна мрежа с.Розово“ 
4 800 

2. Актуализация на технически  проект за обект 
„Реконструкция на селищна водопроводна мрежа с.Розово“ 

4 020 

3. Изготвяне на проект за довеждащ водопровод на 
с.Исперихово 

15 000 

4. ППР  на обект „Изграждане на водопровод и канализация на 
ул.16 с.Розово“ 

3 200 

5. Изготвяне на ППР  на 10 бр.на улици в с.Равногор 24 000 

6. Енергийно обследване на сградата на общинска 
администрация 

5 280 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И  
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Текущ ремонт на База 1 и База 2 при КСУДС 50 920 
2. СМР на обект "Разширяване на гробищен парк" с.Бяга 34 960 

3. Ремонт на улици  в с.Исперихово 42 900 

4. Основен ремонт на покрив и сграда на стадион "Георги 
Михайлов -Бунара" с.Бяга 

19 992 

5. Изграждане на слънчева инсталация на стадион 8 500 
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"Хр.Гюлеметов -Бонбона" гр.Брацигово 

6. Основен ремонт на ул."Ангел Джинждифоров" гр.Брацигово 26 000 

7. Текущ ремонт на зала на общински съвет находяща се в 
Младежки дом -гр.Брацигово 

11 807 

8. Основен ремонт на част от покрив на сградата на кметството 
в с.Равногор 

6 000 

9. Основен ремонт на покрив на Младежки дом -гр.Брацигово 31 060 
10. Основен ремонт на ляв тротоар на бул."Трети март" 

гр.Брацигово – в процес на изпълнение 
171 674 

11. Текущ ремонт на актова зала находяща се в ПГСА 
гр.Брацигово – възложен, предстои изпълнение 

6 482 

12. Текущ ремонт на подготвително помещение към кухненски 
блок, находящ се в сградата на КСУДС -гр.Брацигово - 
възложен, предстои изпълнение 

3 185 

13. Текущ ремонт на сграда на ДГ "Здравец" гр.Брацигово  80 042 
14. Текущ ремонт на санитарни възли в ДГ „Пъстро хвърчило“ 

с.Бяга 
12 473 

15. Текущ ремонт на санитарни възли в ДГ „Слънце“ 
с.Исперихово 

12 698 

16. Текущ ремонт на кухненски блок, спално помещение, 
занималня и санитарен възел в ДГ „Вълшебство“ с.Козарско 
– в процес на изпълнение 

72 177 

17. Текущ ремонт на санитарен възел и кухненски блок в 
Домашен социален патронаж гр.Брацигово 

18 481 

18. Текущ ремонт на санитарни възли в сграда с идентификатор 
06207.501.291.1 /бивша Поликлиника/ гр.Брацигово 

14 119 

III. ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 

1. Поддръжка и ремонт на улични осветителни уредби на 
територията на Общината 

14 400 

2. Реконструкция на улично осветление с.Розово 10 000 
3. Реконструкция на улично осветление с.Исперихово 15 996 

4. Изграждане на улично осветление на ул.“Слави Дишлянов“ в 
гр.Брацигово 

7 732 

5. Реконструкция на улично осветление в с.Жребичко 6 975 
6. Реконструкция на улично осветление в с.Козарско 18 120 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
Обществените поръчки за периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. по  реда на 
откриването, провеждането и сключването на договор са както следва: 

 
1. „Доставка на горива и смазочни материали за зареждане автомобилите на 
общинска администрация - гр. Брацигово, Община Брацигово за 2021/2022 
година”  
Обществената поръчка е открита на осн. чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с публикувана в 
Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F167669/ 04.11.2021 г. на 
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 39 000,00 
лева без ДДС. За участие в обществената поръчка е подадена само една  оферта 
от „Ка Ойл“ ЕООД гр. Брацигово. С фирмата е сключен договор №Д -142/ 
15.12.2021 г.  за възлагане на поръчката за срок от 12 месеца.       
 
 2. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за 
реализиране на строеж: „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“ 
Обществената поръчка е открита на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП чрез публично 
състезание с публикувано в Профила на купувача решение №F168105/ 
05.11.2021г. на кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката 
е  
345 867,00 лева без ДДС. На 06.12.2021г. Възложителя прекратява процедурата, 
тъй като  не е спазен  чл. 111, ал. 4 от ЗОП и  чл. 59, ал. 5 от ЗОП.  

 
3. „Доставка на биогориво- дървесни пелети за нуждите на общинска 
администрация гр. Брацигово и звената към нея ” 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП чрез договаряне 
без предварително обявление с публикувано в Профила на купувача решение 
№F168768/ 09.11.2021г. на  кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност 
на поръчката е 32 000,00 лева без ДДС. Изпратена е покана до  „ТиТ ТРЕЙД 
“ООД гр. Велинград за доставка на 49 тона / биогориво- дървесни пелети/  и е 
сключен договор №Д -134/16.11.2021г. Доставката е извършена и договорът е 
приключил на 16.12.2021г. на стойност 31 356, 00 без ДДС. 
4. „Доставка на биогориво за нуждите на общинска администрация гр. 
Брацигово и звената към нея за отоплителен сезон 2021г.-2022г.“      
Обществената поръчка е открита на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП чрез публично 
състезание с публикувано в Профила на купувача решение №F177747/ 
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03.12.2021г. на кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката 
е 84 500,00 лева без ДДС.  За участие в обществената поръчка са подадени три 
оферти, като две от тях не са декриптирани от участниците и остават невидими 
за комисията. Сключен е договор №Д-21/ 27.01.2022г. с „ТиТ ТРЕЙД “ООД гр. 
Велинград за доставка на 130 тона пелети  и същият приключва на 04.04.2022 г. 
на стойност 84 240,00 без ДДС. 
5. „Изпълнение на „Текущ ремонт на КСУДС гр. Брацигово на две сгради/“ 
както следва: Сграда на База 1 „Васил Петлешков“ при КСУДС гр. Брацигово, 
разположена на адрес: гр. Брацигово бул. „Трети март“ № 57 и Сграда на 
ДЦДМУ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово, ул. 
„Васил Левски“ № 6“ 
Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.1 с публикувана в 
Профила на купувача обява за събиране на оферти №F178249/06.12.2021г.  на  
кмета на Община Брацигово.  Прогнозната стойност на поръчката е 38 640,00 
лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 12 броя оферти. За 
изпълнител е избран „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД гр. София и е сключен  договор 
№Д-36/21.02.2022г.  на стойност 36 500,07 без ДДС. На 22.02.2022г. е 
констатирано, че са възникнали непредвидени видове и/или количества на СРР, 
невключени в КС към сключения договор №Д-36/21.02.2022г. Между 
Възложителя- Община Брацигово и Изпълнителя-"ИВТ Дивелъпмънт" ЕООД, се 
сключва допълнително споразумение към договор Д-36 от 21.02.2022г. 
Договорът приключва на обща стойност 42 030,33 без ДДС на 18.03.2022г. 
 
6. „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“ , разпределени по групи както следва: 
1. “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ 
2. “Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти „ 
3. “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и 

захарни изделия“ 
4. “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, 

замразени храни “ 
 

Поръчката е открита чрез договаряне без предварително обявление на осн. 
чл.79, ал.1, т.4  от ЗОП с публикувано в Профила на купувача решение 
№F181329/15.12.2021г. на  кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност 
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на поръчката е 115 900,00 лева без ДДС. Изпратена е покана до  „Петров 
Комерс“ ЕООД гр. Пловдив и е сключен договор №Д-3/05.01.2022г. Срокът за 
изпълнение е не по-дълъг от 6 месеца или до избор на изпълнител след 
провеждане на открита процедура по ЗОП. Договорът  е предсрочно прекратен 
на 15.04.2022г. 
 7. „Инженеринг–проектиране, авторски надзор и строителство за 
реализиране на строеж : „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“. 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП с решение 
№F183067/21.12.2021г г. на кмета на Община Брацигово, чрез публично 
състезание и е публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на 
поръчката е 345 867,00 лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 2 две 
оферти. Сключен е договор за изпълнение  с „Архбилдинг“ ООД  гр. Пловдив на 
стойност 343 500,00 без ДДС. С ПМС №188/21.07.2022г. на Министерски съвет 
на РБ е осигурено финансиране за изпълнение на обекта. На 25.07.2022г. е 
изпратено Възлагателно писмо до изпълнителя за стартиране изпълнението на 
договора. Изпълнението на поръчката продължава.         
8. „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“ 
 По обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“  
Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ 
Обособена позиция № 3“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни 
продукти“  
Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, 
подправки,  шоколадови  и захарни изделия“ 
Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и 
зеленчукови консерви, замразени храни “. 
 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с решение 
№F189129/17.01.2022 г. на кмета на Община Брацигово, чрез открита 
процедура и е публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на 
поръчката е 198 045,10 без ДДС. 
За Обособена позиция № 1  “Доставка на хляб, хлебни и тестени 
изделия“  прогнозната стойност е 15 256,00 лева без ДДС. За същата няма 
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подадени оферти. Възложителят с мотивирано решение 
№D12934156/17.03.2022г.  прекратява поръчката в частта за обособена позиция 
1 и  сключва договор по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с ЕТ “Мечта – Методи Аврамов“ 
№Д-59/11.04.2022г. на стойност 15 255,50 без ДДС. 
 
 За Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ 
прогнозната стойност е 29 935,60 без ДДС. За участие са подадени 4 броя 
оферти. Сключен е договор №Д74/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. 
Севлиево на стойност 25 272,30 без ДДС. 
 
За Обособена позиция № 3“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни 
продукти“ прогнозната стойност е 74557,25 без ДДС. За участие са подадени 4 
броя оферти. Сключен е договор №Д 75/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. 
Севлиево на стойност 66 314,40 без ДДС. 
 
 За Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, 
подправки,  шоколадови  и захарни изделия“ прогнозната стойност е 27 804,35 
без ДДС. За участие са подадени 4 броя оферти. Сключен е договор №Д 
76/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. Севлиево на стойност 22 452,04 без 
ДДС. 
 
За Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и 
зеленчукови консерви, замразени храни “ прогнозната стойност е 50 491,90 без 
ДДС. За участие са подадени 4 броя оферти. Сключен е договор №Д 
77/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. Севлиево на стойност 42 941,50 без 
ДДС. 
Изпълнението на обществената поръчка  продължава до 19.04.2023 г. 
 
9. „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на 
координатор на балансираща група за нуждите на Община Брацигово“ 
 
 Обществената поръчка е открита на осн. чл. чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с решение 
№F197914/21.02.2022 г. на кмета на Община Брацигово, чрез открита 
процедура и е публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на 
поръчката е 350 000,00 без ДДС. За участие са подадени 3 броя оферти. 
Сключен е договор  №Д-83/01.06.2022г. с „Електрохолд Трейд“ ЕАД гр. София на  
стойност 350 000,00 без ДДС. 
Изпълнението на договора продължава до 01.06.2023г. 
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10. „Изпълнение на обществен автобусен превоз на пътници по линии от 
Областна транспортна схема, квота на Община Брацигово“ 
Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с публикувана в 
Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F204140/04.03.2022г. на  
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е  
25 000,00 лева без ДДС.  На 21.03.2022г. Възложителят прекратява 
обществената поръчка, на осн. чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като няма подадени 
оферти. Във тази връзка между Община Брацигово и „Транссервиз“ ООД гр. 
Пещера се сключи договор № Д-68#1/13.04.2022г. по чл.20. ал.4, т.3 от ЗОП. 
 
11. „Доставка на съдове за битови отпадъци, за нуждите на Община 
Брацигово“ 
   Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с публикувана 
в Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F224688/21.04.2022г. на  
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е  
43 350,00 лева без ДДС. За участие в обществената поръчка са  подадени три  
оферти. На 30.05.2022г. е изпратена покана за сключване на договор с първия 
класиран участник „МиМ Фрут“ ЕООД, като същия отказва. Сключен е договор с  
№Д -97/20.07.2022 г.  на стойност 38 500,00 лв. без ДДС с  „БИ ЕМ ЛИЗИНГ-
ТРЕЙД“ АД гр. София класиран на второ място за  доставка на 600 бр. 
пластмасови кофи с обем 120 л. и 35 бр. пластмасови контейнери с обем 1100 л. 
с плосък капак. Договорът приключва с последно плащане към изпълнителя 
направено на 27.09.2022г. на стойност 38 500,00 лв. без ДДС. 
 
12. „Текущ ремонт сграда на ДГ „Здравец“ гр. Брацигово“ 
  Обществената поръчка се открива на осн. чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП с решение 
№F246108/23.06.2022г. на  кмета на Община Брацигово и същата е публикувана 
в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е  
114 800,00 лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 8 оферти. Сключен 
е договор №Д-108/22.08.2022г. на стойност 66 701,38 лв. без ДДС с „Маив Билд“ 
ООД. Изпълнението на договора е 90 дни, но не по-късно от 30.11.2022г. 
Извършени са всички ремонтни работи по договора и обектът е приет в срок. 
 
13. „Текущ ремонт на общински сгради в Община Брацигово“ по три 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на 
зала на общински съвет, находяща се в Младежки дом гр. Брацигово“, 
Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на актова зала, находяща се в 
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сградата на ПГСА гр. Брацигово“, Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на 
подготвително помещение към кухненски блок, находящ се в сградата на 
КСУДС гр. Брацигово“. 
Обществената поръчка се открива на осн. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с публикувана в 
Профила на купувача обява за събиране на оферти №F245735/23.06.2022г на  
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е   
24 370,00 лева без ДДС.  
За участие в поръчката по обособени позиции 1 и 2 са подадени по 3 броя 
оферти, а за обособена позиция 3 -  2 броя  оферти. За трите позиции е избран 
за изпълнител участник „Данаила Билд“ ЕООД гр. Самоков. Сключени са три 
договора за всяка една позиция, както следва: 
Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на зала на общински съвет, находяща се 
в Младежки дом гр. Брацигово“, Д-138/13.09.2022г. на стойност 9 838,91 лв. без 
ДДС. Строително- ремонтните работи по изпълнение на договора са 
приключили и обектът е приет от Възложителя. 
Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на актова зала, находяща се в сградата 
на ПГСА гр. Брацигово“,, Д-139/13.09.2022г. на стойност 5 401,60 лв. без ДДС. 
Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на подготвително помещение към 
кухненски блок, находящ се в сградата на КСУДС гр. Брацигово“, Д-
140/13.09.2022г. Договорените строително-ремонтни дейности са изпълнени. 
 
14. "Доставка на биогориво за нуждите на общинска администрация гр. 
Брацигово и звената към нея за отоплителен сезон 2022г.-2023г.“  
по две обособени позиции както следва: 
Обособена позиция 1: Доставка на 150 тона биогориво- дървесни пелети;  
Обособена позиция 2: Доставка на 10 тона  биогориво – костилки/кайсии и 
череши/ 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП с решение 
№F252069/12.07.2022г на кмета на Община Брацигово чрез публично 
състезание и е публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на 
поръчката е  132 500,00 лева без ДДС. За обособена позиция 1: Доставка на 150 
тона биогориво- дървесни пелети  са подадени 2 броя оферти. След изтичане на 
14 дневния срок от влизане на сила на решението за избор на изпълнител, 
класираният на първо място участник с писмо вх. №30-2431-1/24.08.2022г. 
отказва да сключи договор. В тази връзка на осн. чл.112, ал.3 от ЗОП, 
Възложителят взе решение да измени решение №D 16417376/11.08.2022г., като 
определя за изпълнител втория класиран участник. Сключен е договор №Д-
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136/12.09.2022г. на стойност 123 000,00 без ДДС с „ТиТ Трейд“ ООД. Извършена 
е част от доставката. Срокът за изпълнение е до  30.04.2023г. 

 
15. „Основен ремонт на ляв тротоар по бул. "Трети март" в гр.Брацигово, в 
участъка от о.т.54 до о.т.415". 
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 т ЗОП с публикувана в 
Профила на купувача обява за събиране на офери №F 253514/15.07.2022г. на  
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 143 300,00 
лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени две офери. За изпълнител е 
избран „Д2 Строй" ЕООД гр. Пазарджик с предложена цена за изпълнение 143 
061,32 без ДДС. Сключен е договор № Д-157/06.10.2022г., като с възлагатлно 
писмо  е възложено на изпълнителя да стартира ремонтните дейности от 
14.10.2022г. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни. 

 
16. „Основен ремонт на покрив на Младежки дом гр. Брацигово“  
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с публикувана в 
Профила на купувача обява за съборане на офери № F265162/18.08.2022г. на 
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 37 500,00 
лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 8 броя оферти. За изпълнител 
е избран участник „Хидрострой-Бг 63“ ЕООД. Сключен е договор № Д-
158/06.10.2022г., като с възлагатлно писмо  е възложено на изпълнителя да 
стартира ремонтните дейности от 11.10.2022г. Срокът за изпълнение е 10 
календарни дни. Ремонтът на покрива е приет и сумата по договор от 25 883,00 
без ДДС е заплатена на Изпълнителя. 
 
17. „Текущ ремонт на санитарен възел в сграда с идентификатор 
06207.501.263.5 по КККР на гр. Брацигово“ 
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП чрез публично 
състезание с решение №F266853/23.08.2022г на  кмета на община Брацигово и 
същата е публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на 
поръчката е  10 300, 00 лева без ДДС. За участие в поръчката е подадена само 
една оферта от „Ник Строй 2000“ ЕООД. На участника е изпратена покана за 
представяне на документи за сключване на договор. Срокът за изпълнение на 
дейностите съгласно техническото предложение на участника е 30 работни дни 
от сключване на договора. Изпълнителят изпраща писмо с вх. № 30-2427-
3/14.11.2022г. за отказ от сключване на договор. Във връзка с това 
Възложителят взема решение с което прекратява обществената поръчка. В 
регистър на обществени поръчки и преписката на поръчката в ЦАИС решението 
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е под номер D18907526/15.11.2022г. След изтичане на законоустановеният срок 
по ЗОП, Възложителят ще обяви нова обществена поръчка. 
 
18.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за 
реализиране на строеж: Възстановяване на мостово съоръжение над р. 
"Луда", чрез  изграждане на плочест водосток в кв.26 по ЗРП на с. Козарско- 
общ. Брацигово, обл. Пазарджик .  
Обществената поръчка се открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез събиране 
на оферти с обява № F269491/30.08.2022г на кмета на Община Брацигово 
публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е  
269 537,00 лева без ДДС. За участие в обществената поръчка е подадена само 
една оферта от „Архбилдинг“ ООД. Със същият е сключен договор № Д-
165/21.10.2022г. Срокът за изпълнение е 205 календарни дни от сключване на 
договора.  
 
19.  „Доставка на лек автомобил за нуждите на Комплекс за социални услуги 
за деца и семейства /КСУДС- гр. Брацигово/“. 
Обществената  поръчка е открита  на осн. чл.20, ал.3, т.2 чрез събиране на 
оферти с обява публикувана в Профила на купувача № F269619/30.08.2022г. на 
кмета на Община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 45 830,00 
лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени две оферти. За изпълнител е 
избран участник „Валтекс Нетуъркс“ ЕООД. Сключен е договор №Д-
167/02.11.2022г. Изпълнителят доставя автомобила на 11.11.2022г. Предстои 
плащане на сумата по договора. 
 
20. Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор при изпълнението му за проект: „Подобряване на 
енергийната ефективност на сграда на Общинска администрация Брацигово“, 
находяща се в ПИ 06207.502.335, УПИ I-335, кв. 38, по плана на гр. Брацигово, 
административен адрес: ул. „Атанас Кабов“ № 6-А, гр. Брацигово. 
Обществената поръчка е открита  на осн. чл.20, ал.3, т.2 чрез събиране на 
оферти с обява публикувана в Профила на купувача №F283360 на 07.10.2022г. 
на кмета на Община Брацигово. Назначена е комисия със Заповед № РД-
607/19.10.2022г. на кмета на Община Брацигово със задача:  разглеждане, 
оценка и класиране на офертите, получени за обществената поръчка . 
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21. „Доставка на горива и смазочни материали за зареждане автомобилите на 
общинска администрация  гр.Брацигово, Община Брацигово за 2022/2023 
година“ 
Обществената поръчка е открита  на осн. чл.20, ал.3, т.2 чрез събиране на 
оферти с обява публикувана в Профила на купувача №F299426 на 15.11.2022г. 
на кмета на Община Брацигово. След изтичане на срока за събиране на оферти, 
Възложителят със своя Заповед ще определи комисия за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите. 
 
СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО 
Дейността по приоритети в отдела се свежда до предоставянето на услуги както 
следва: 
 

№ Наименование на услугата Предоставени 
услуги 

1 Изготвени и отработени  писма от институции, до ОДБХ 8 
2 Изготвени и отработени писма от институции, Областна 

дирекция „Земеделие“ 
17 

3 Изготвени и отработени  писма от институции – ДГС - 
Пещера 

10 

4 Изготвени и отработени писма от институции – РДГ - 
Пазарджик 

18 

5 Изготвени и отработени писма от институции - НСОРБ 6 

6 Изготвени и отработени писма от институции – Областна 
администарация - Пазарджик 

5 

7 Изготвени и отработени писма от институции РЗИ 2 

8 Изготвени и отработени различни писма от институции – 
КП КОНПИ и МВР  

10 

9 Общо подадени жалби, молби, сигнали и искания на 
граждани за отчетния период . Всички са отработени в 
срок; 

19 

10 Отработени подадени декларации за притежание на куче  14 

11 Разгледана и изготвена документация по преписки на 
заявления на лица, относно опасни дървета на летовище 
„Васил Петлешков“, м. „Атолука“, Община Брацигово.  

17 

12 Разгледани заявления с искане за премахване на дървета/ 
окастряне на дървета в частни и общински имоти. 

45 
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13 Във връзка с чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-
2023 година  сключени договори за отдаване под наем на 
общински пасища, мери, ливади за срок от 5 стопански 
години, като за тях има отчетени 26 455.13 лв., заплатени 
при сключване на договор.  

17 

14 Изготвена и предоставена в срок Информация по 2 броя 
преписки за достъп до обществена информация 

2 

15 Акт за установено административно нарушение  1 
16 Предложения до ОбС – Брацигово  8 

17 Предоставена писмена информация по искане на 
Председателя на ОбС – Брацигово; 

6 

18 Изготвена заповед за забрана на паша 2 
Осигурено е присъствие във всяка комисия, както от различни институции, така 
и при съдействие на служители на РУП – Пещера. През месец март 2022г. е 
свикана и проведена епизоотична комисия, с цел  недопускане 
разпространението на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията 
на Общината. През отчетния период не са провеждани тръжни сесии за 
продажба на дървесина от общинска горска територия, поради съдебни 
процедури. В тази връзка се предвижда евентуално провеждане на 6 броя 
тръжни процедури през 2023г. За периода са извършени 2 броя проверки от 
Регионална дирекция по горите град Пазарджик и 2 броя от Областна дирекция 
по безопасност на храните, за което има предоставени протоколи от 
извършените проверки. Извършена е цялостна работа по обновяване и 
подготвяне (три имена и адреси) на списъци за свободно добиване на дърва за 
огрев за отоплителен сезон 2022-2023г., като същият е изпратен за 
утвърждаване от директора на ДГС Пещера. Относно закупуване на дърва за 
огрев от временен склад на ДГС – Пещера са подготвени и изпратени 19 броя 
списъци в табличен вид за утвърждаване от директора на ДГС Пещера или общо 
вписани са 570 човека с три имена, телефон, адрес и количество, което желае 
да закупи. 
Целогодишно се води борба срещу набезите на пуснати  без контрол крави и 
коне в различните землища на Община Брацигово, чрез изпращане на 
предписания и уведомителни писма за това на собствениците, отглеждащи 
животни. 
Изпълнява се и се работи по Програма за овладяване на  популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Брацигово, приета с 
Решение № 38, взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 
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проведено на 31.01.2020г., с Протокол № 5, като за отчетния период са 
обработени /кастрация, обезпаразитяване, чипиране, издаване на паспорт за 
всяко безстопанствено куче/ 32 броя безстопанствени кучета. Процедурите се 
извършват от ветеринарен лекар, с когото общината има сключен договор.  За 
отчетния период за обработка на безстопанствените кучета е заплатена сума от 
5 420 лева.  
 
ЕКОЛОГИЯ 
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 2022г. са извършени общо две 
проверки на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на 
Община Брацигово, на която не са констатирани нарушения. 
В изпълнение на Заповед  на министъра на околната среда и водите, 
длъжностни лица от РИОСВ - Пазарджик през 2022г. извършиха една проверка 
на всички речни легла и прилежащите към тях територии в населените места за 
наличие на изхвърлени отпадъци и образуване на сметища. 
При проверката по реките р. Умишка – гр. Брацигово, р. Луда река – с. Козарско,                      
р. Розовска – с. Розово, р. Равногорска – с. Равногор, р. Стара река в землище с. 
Исперихово  не се констатираха замърсявания в речните участъци, за което има 
изготвен протокол. За р. Стара река в землище на с. Бяга имаше предписание за 
почистване на натрупани отпадъци в близост до речното корито на реката. 
Същото беше почистено в дадения срок.  
Събирането и транспортирането на  зеления отпадък до площадката на                
компостиращата инсталация се извършва от Център за рециклиране – 
Пазарджик. На територията на Община Брацигово  събирането на зелени и 
други биоразградими /от растителен произход/ отпадъци, се извършва на 
регламентирани от Община Брацигово места. 
 За намаляване и ограничаване нерегламентираното изхвърляне на строителни 
отпадъци по неразрешени за целта места Община Брацигово е подписала 
договор с фирма притежаваща необходимите разрешителни. Поставени са два 
броя 4 куб. контейнери в района около гарата в гр. Брацигово. Услугата се 
заплаща, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово. Количеството 
събрани и извозени строителни отпадъци до депо за 2022г. са 45,26 тона, като 
събраните такси от гражданите  са 1 150.00 лв. 
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Във връзка с изпълнение на договор  с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”, относно 
въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
град Брацигово, с. Исперихово и с. Бяга са  събрани: 85,965 тона, от тях 29,095 
тона отсортирани и 56.870 депонирани.  
През 2022 г. Община Брацигово получи биопродукт – компост с количество 23. 
620 т. от инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и 
биоразградими отпадъци, находяща се на територията на „Регионалната 
система за управление на отпадъците“, землище на с. Алеко Константиново, 
община Пазарджик.    
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 със система за разделното събиране на отпадъците, кампании за 
почистване на обществени места, спечелени проекти и кампании свързани с 
опазването на околната среда и др. в следните броеве на вестник „Априлци“ 
бр.1/20.01.2022г.,бр.3/17.03.2022г.,бр.4/21.04.2022г.,бр.8/04.08.2022г.,бр. 
9/01.09.2022г. и бр. 10/29.09.2022 г.      
За 10-та поредна година "Да изчистим България заедно" обедини институции, 
неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за 
по-чиста околна среда.  Доброволческата инициатива се проведе под наслов 
"Подай ръка на природата". Тя е насочена към личната отговорност и принос в 
грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.  В 
инициативата се включиха Общинска администрация-Брацигово, НУ „Васил 
Петлешков“  Брацигово, СУ „Народни Будители“ Брацигово, ДГ „Здравец“ 
Брацигово, Народно читалище „Васил Петлешков -1874г.“ Брацигово, Градски 
исторически музей - Брацигово, КСУДС – Брацигово, Пенсионери клуб 
„Дълголетие“ Брацигово, доброволци от ул. „Ангел Попов“,  кметство село 
Равногор, кметство село Исперихово, кметство село Козарско, кметство село 
Розово и доброволци в индивидуални райони.  Извозени бяха 5 тона отпадъци. 
 
 
СМЕТОПОЧИСТВАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 
Създадена е оптимална организация за ефективна работа на персонала.  
Организирана е  работата по депонирането и извозването на отпадъците. 
Подготвена е цялата документация относно депонирането, извозването и 
подписването на протоколите и фактурите за извозеният отпадък, въз основа на 
което се извършва плащането. През отчетеният период са депонирани 3 
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187,460 тона битови отпадъци и 60,240 тона зелени отпадъци. Веднъж 
седмично се извършва с отделен транспорт събиране на нерегламентирани 
сметища по града и около контейнерите. Веднъж месечно се извозват и 
зелените отпадъци със специален транспорт от регионалното депо. В началото 
на месец ноември 2022 г. бе извършена дезинфекция на всички съдове за 
отпадъци – кофи и контейнери, във всички населени места, съгласно 
сключеният договор между Община Брацигово и фирмата, осъществяваща 
сметосъбиране и сметоизвозване. 
През отчетния период три пъти за задушница гробищният парк бе основно 
почистен и отпадъците извозени. През другото време имаме работник по 
регионална програма, който се грижи за гробищният парк. 
Целогодишно се извършва поетапно почистване на уличните и тротоарни 
платна. През зимният сезон се почистват и обезопасяват всички стълбища в 
близост до училищата и детските градини.  
 
Извършени услуги от служителите по чистотата 
 

№ Наименование на услугата Предоставена услуга 
1 Почистване и поддържане на зелени площи – 4 дка 3 пъти 

2 Извършено окосяване на 4 дка. 3 пъти 
3 Почистване на храсти – 2 дка. 2 пъти 

4 Закупени кофи 600 броя 
5 Закупени контейнери тип „Бобър“ 35 броя 

 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗАВЕЖДАНЕТО ИМ В 
РЕГИСТРИ 
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите общинска 
собственост. Съгласно регистрите за общинска собственост към 31.10.2022 год. 
общият брой на съставените актове е  както следва:  
Общ брой съставени актове за общинска собственост за периода 01.11.2021 г. 
до 31.10.2022 г. са 18 бр., като 17 бр. са съставени актове за частна общинска 
собственост и  1 бр. актове за публична общинска собственост.  
Всички актове за общинска собственост, в съответствие с изискванията на 
Закона за общинската собственост, се вписват в Служба по вписванията гр. 
Пещера.  
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Съставените актове са заведени в регистрите за публична общинска 
собственост, частна общинска собственост, съгласно изискванията на Наредба 
№8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинската 
собственост, на досие на общинска собственост, и на регистрите предвидени в 
Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, 
воденето и съхраняването им.  
Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост от актовите книги на 
Община Брацигово за периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са отписани 14 
бр. имота частна общинска собственост, поради извършени разпоредителни 
сделки с тях. 
 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
За периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са подготвени и проведени 
процедури за продажба на имоти общинска собственост по реда на  ЗОС.   
Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост в Община 
Брацигово е създаден и се поддържа публичен регистър за разпоредителните 
сделки с имоти - общинска собственост, в който се вписват договорите за: 
покупко-продажба на общинските имоти, учредено право на строеж, както и 
други данни изискващи се по ЗОС. В изпълнение на Решения приети от 
Общински съвет – Брацигово са финализирани 14 бр. сделки за продажба на 
недвижими имоти, като в резултат на тези сделки са реализирани приходи от 
разпореждане общо в размер на 426 448,84 лв. 
Извършените разпоредителни сделки и приходите от тях са както следва: 
1.Продажба на УПИ  ХХІV- 63, в кв.3, по РП на село Козарско, целият с площ 
872.00 кв.метра, /незастроен/. Административен адрес: с. Козарско, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Двадесет и шеста“ №27 с продажна цена в 
размер на 19 426,68 лв. 
2.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 29522.501.265 с площ 1781.00 
кв.м. по КККР на с. Жребичко. Адрес на поземления имот: с. Жребичко, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Четвърта“ №4; Трайно предназначение на 
територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – За друг обществен 
обект, комплекс, ведно с построената в този имот сграда с идентификатор 
29522.501.265.1 със застроена площ 109.00 кв.м. по КККР на с. Жребичко, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик. Адрес на сградата: с. Жребичко, общ. Брацигово, 
обл. Пазарджик, ул. „Четвърта“ №4; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти 
в сградата: няма данни; Предназначение: Административна, делова сграда с 
продажна цена в размер на 31 245,25 лв.   
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3.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 29522.501.386 по КККР на село 
Жребичко, с площ 3047.00 кв.м. Последно изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.03.2016 год.; Адрес 
на поземления имот: село Жребичко, Община Брацигово, област Пазарджик, ул. 
„Четвърта“ №1; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин 
на трайно ползване: За търговски обект, комплекс с продажна цена в размер на 
46 770,90 лв. 
4.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 29522.501.400 по КККР на с. 
Жребичко, с площ 608.00 кв.м. Адрес на поземления имот: с. Жребичко, ул. 
„Четвърта“ №2; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин 
на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс ведно с построената в 
този имот сграда с идентификатор 29522.501.400.1 по КККН на с. Жребичко, 
общ. Брацигово, обл. Пазарджик със застроена площ 67.00 кв.м. Адрес на 
сградата: с. Жребичко, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Четвърта“ №2; 
Сградата е разположена в Поземлен имот с идентификатор 29522.501.400; Брой 
етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: 
Селскостопанска сграда с продажна цена в размер на 7 661,71 лв. 
5.Продажба на УПИ IV – Вилно строителство, в кв. 5 по кадастралния и 
регулационен план на летовище „Розовски вриз“, Община Брацигово, област 
Пазарджик, одобрен със Заповед №1801/30.12.1985 год., с площ от 1836.00 
кв.м.  с продажна цена в размер на 33 523,20 лв. 
6.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 37705.55.2 по КККР на село 
Козарско, Община Брацигово, област Пазарджик одобрени със Заповед № РД-
18-322/16.05.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно 
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот е от 10.06.2020 г. Местонахождение на имота  - с. Козарско, 
общ. Брацигово, обл. Пазарджик, местност „Каменица“, целият с площ 13001 
/тринадесет хиляди и един/ кв.м., трайно предназначение на територията – 
земеделска; начин на трайно ползване – нива с продажна цена в размер на 12 
871,10 лв. 
7.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.88 по КККР на гр. 
Брацигово, с площ 369.00 кв.м. Адрес на поземления имот: гр. Брацигово, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Слави Дишлянов“ №40Б; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За 
търговски обект, комплекс с продажна цена в размер на 11 687,52 лв. 
8.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 37705.61.42 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на село Козарско, одобрени със Заповед № РД-
18-322/16.05.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на 



36 

 

поземления имот: с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, местност 
„Батала“, целият с площ 54695.00 кв.м., Трайно предназначение на територията 
– Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива с продажна цена в размер на 
201 777,60 лв. 
9.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 29522.501.399 КККР на с. 
Жребичко, с площ 575.00 кв.м. Адрес на поземления имот: с. Жребичко, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Четвърта“ №1; Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за 
жилищни нужди с продажна цена в размер на 5 351,28 лв. 
10.Продажба на двуетажна масивна вилна сграда с номер 176 попадаща в 
Урегулиран поземлен имот І – Индивидуално комплексно вилно строителство в 
квартал 7 по плана на летовище „Васил Петлешков“ със застроена площ 193 
кв.м. с продажна цена в размер на 38 160,00 лв. 
11.Продажба на Урегулиран поземлен имот V-4 в кв.7 по Регулационния план на 
с.Исперихово, общ.Брацигово, одобрен със Заповед №305 от 07.12.1995 год. 
/незастроен/ с площ от 700.00 кв.м. с продажна цена в размер на 6 602,40 лв. 
12.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.1694 по КККР на гр. 
Брацигово, Община Брацигово. Адрес на поземления имот: гр. Брацигово, ул. 
„Панагюрище“ №11; Площ 489.00 кв.м.; Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 
10 м./;  Носители на други вещни права по данни на КРНИ: Валентин Петков 
Рогашки –Право на строеж, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 
05.05.1987 г., издаден от Община Брацигово с продажна цена в размер на 3 
846,00 лв. 
13.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.502.1555 по КККР на гр. 
Брацигово. Адрес на поземления имот: гр. Брацигово, ул. „Петър Фикин“ №20; 
Площ 338.00 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./; Носители на други 
вещни права по данни на КРНИ: Йордан Илиев Бакърджиев – Право на строеж, 
съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 17.01.1984 г., издаден от 
Община Брацигово и Светла Василева Бакърджиева – Право на строеж, 
съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 17.01.1984 г., издаден от 
Община Брацигово с продажна цена в размер на 2 788,40 лв. 
14.Продажба на УПИ I-362, КВ.28, по действащия Регулационен план на село 
Розово. Адрес на имота: село Розово, Община Брацигово, област Пазарджик, ул. 
„Втора“ №26; Площ 780.00 кв.м.; Носители на други вещни права: Петър Иванов 
Кушлев със Заповед №74/06.06.1983 г. за отстъпено право на строеж и нот.акт 
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№9/09.01.1984 г., том I, нот.дело12/1984 г. за жилищна сграда продажна цена в 
размер на 4 736,40 лв. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ 
 За периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са проведени 16 бр. тръжни 
процедури за отдаване под наем на общински имоти. Сключени са 16 бр. 
договора за наем за следните недвижими имоти:  
1.За временно и възмездно ползване 27/1690 ид.части от свободна нежилищна 
площ, представляваща дворно място от Урегулиран поземлен имот ХІІ – 
Магазин, в кв. 29  по регулационния план на село Исперихово,  с адрес: село 
Исперихово, Община Брацигово, ул. „Тринадесета“ №1, за поставяне на 
преместваемо съоръжение „Метален павилион“ с цел търговска дейност, по 
одобрена схема за поставяне.  
Предназначение на имота: за поставяне на преместваемо съоръжение, 
„Метален павилион“ с цел търговска дейност; 
Срок на договора: 5 години с месечна наемна цена в размер на 94.50 лв. 
2.За временно и възмездно ползване, недвижим имот, частна общинска 
собственост – представляващ „Сграда – сглобяема метална конструкция“ със 
застроена площ 250.00 кв.м. /двеста и петдесет кв.м./,  находяща се в 
Урегулиран поземлен имот I- Младежки дом, в кв.45 по плана на село Бяга, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №8/06.01.1998 г., вписан в 
Служба по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№563/21.04.2008 год., Акт №191, 
том II. 
Предназначението на обекта: за търговска дейност – кафе-аперитив. Срок на 
договора: 5 години с месечна наемна цена в размер на 240,00 лв. 
3.За временно и възмездно ползване 33.75/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение лекарски кабинет с площ 12.00 
кв.м., помещение с предназначение стерилизационна с площ 12.60 кв.м., ¼  
ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 33.60 кв.м., ¼ 
ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с площ 3.00 кв.м., 
находящи се на първи етаж, ляво крило.  
Предназначение – помещение с предназначение лекарски кабинет и 
помещение с предназначение стерилизационна. 
Срок на договора: 10  години с месечна наемна цена в размер на 101.24 лв. 
4.За временно и възмездно ползване 24.75/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение стоматологичен кабинет с площ 
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15.60 кв.м., ¼  ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 
33.60 кв.м., ¼ ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с 
площ 3.00 кв.м., находящи се на първи етаж, ляво крило. 
Предназначение – помещение с предназначение стоматологичен кабинет. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 74,24 лв. 
5.За временно и възмездно ползване 75.50/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи две помещения, преходни с предназначение лекарски 
кабинет, едно помещение с предназначение манипулационна с обща площ 
39.60 кв.м., ¼  ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 
33.60 кв.м., ¼ ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с 
площ 3.00 кв.м., находящи се на първи етаж, ляво крило и помещение с 
предназначение лекарски кабинет с площ 19.75 кв.м. и ½ ид.част 
представляваща 7.00 кв.м. от общ коридор, находящи се на първи етаж, дясно 
крило. 
Предназначение – помещения за лекарски кабинет и манипулационна. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 226,50 лв. 
6.За временно и възмездно ползване 21.75/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение стоматологичен кабинет с площ 
12.60 кв.м., ¼  ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 
33.60 кв.м., ¼ ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с 
площ 3.00 кв.м., находящи се на втори етаж, ляво крило. 
Предназначение – помещение за стоматологичен кабинет. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 65,24 лв. 
7.За временно и възмездно ползване 33.75/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение зъботехническа лаборатория с 
площ 12.60 кв.м., помощно помещение с площ 12.00 кв.м.,  ¼  ид.част 
представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 33.60 кв.м., ¼ ид.част 
представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с площ 3.00 кв.м., 
находящи се на втори етаж, ляво крило. 
Предназначение – помещения за зъботехническа лаборатория и помощно 
помещение. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 111,36 лв. 
8.За временно и възмездно ползване 24.75/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение стоматологичен кабинет с площ 
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15.60 кв.м., ¼  ид.част представляваща 8.40 кв.м. от общ коридор, целият с площ 
33.60 кв.м., ¼ ид.част представляваща 0.75 кв.м. от санитарен възел, целият с 
площ 3.00 кв.м., находящи се на втори етаж, ляво крило. 
Предназначение – помещение за стоматологичен кабинет. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 81,66 лв. 
9.За временно и възмездно ползване 38.20/590 ид.части от масивна триетажна 
сграда с идентификатор 06207.501.291.1 по КККР на гр. Брацигово 
представляващи помещение с предназначение детска консултация с площ 4.70 
кв.м., помещение с предназначение лаборатория с площ 7.30 кв.м., помещение 
с предназначение лекарски кабинет с площ 14.80 кв.м., санитарен възел с площ 
2.40 кв.м. и  ½   ид.част представляваща 9.00 кв.м. от общ коридор, находящи се 
на трети етаж, дясно крило. 
Предназначение – помещения за детска консултация, лаборатория и лекарски 
кабинет. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 114,60 лв.  
10.За временно и възмездно ползване 41.50/300 ид.части от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 300.00 кв.м. с предназначение „Здравна 
служба“ представляващи помещения с предназначение лекарски кабинет  с 
площ 15.00 кв.м., помещение с предназначение лекарски кабинет с площ 13.00 
кв.м., ½ ид.част представляваща 12.00 кв.м. от общ коридор, целият  с площ 
24.00 кв.м. и  ½ ид.част представляваща 1.50 кв.м. от санитарен възел, целият с 
площ 3.00 кв.м. намиращи се на първи етаж, построена в Урегулиран поземлен 
имот І-804-Здравна служба в кв.39 по регулационния план на село Козарско. 
Предназначение – помещения с предназначение лекарски кабинет. 
Срок на договора: 10  години с месечна наемна цена в размер на 99,60 лв. 
11.За временно и възмездно ползване 30/300 ид.части от двуетажна масивна 
сграда със застроена площ от 300.00 кв.м. с предназначение „Здравна служба“ 
представляващи помещение с предназначение - кабинет за дентална медицина  
с площ 16.50 кв.м.,  ½ ид.част представляваща 12.00 кв.м. от общ коридор, 
целият  с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част представляваща 1.50 кв.м. от санитарен 
възел, целият с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж откъм северната 
фасада, построена в Урегулиран поземлен имот І-804-Здравна служба в кв.39 по 
регулационния план на село Козарско. 
Предназначение – помещение с предназначение кабинет за дентална 
медицина. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 244,80 лв. 
12.За временно и възмездно ползване 27.50/300 ид.части от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 300.00 кв.м. с предназначение „Здравна 
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служба“ представляващи помещение с предназначение - кабинет за дентална 
медицина  с площ 14.00 кв.м.,  ½ ид.част представляваща 12.00 кв.м. от общ 
коридор, целият  с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част представляваща 1.50 кв.м. от 
санитарен възел, целият с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж откъм 
южната фасада, построена в Урегулиран поземлен имот І-804-Здравна служба в 
кв.39 по регулационния план на село Козарско. 
Предназначение – помещение с предназначение кабинет за дентална 
медицина. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 66,00 лв. 
13.За временно и възмездно ползване 29.60/300 ид.части от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 300.00 кв.м. с предназначение „Здравна 
служба“ представляващи помещение с предназначение - кабинет за 
зъботехническа лаборатория  с площ 16.10 кв.м.,  ½ ид.част представляваща 
12.00 кв.м. от общ коридор, целият  с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част 
представляваща 1.50 кв.м. от санитарен възел, целият с площ 3.00 кв.м., 
находящ се на първи етаж откъм северната фасада, построена в Урегулиран 
поземлен имот І-804-Здравна служба в кв.39 по регулационния план на село 
Козарско. 
Предназначение – помещение с предназначение зъботехническа лаборатория. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 71,04 лв. 
14.За временно и възмездно ползване 34.50/204 ид.части от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 204.00 кв.м. с предназначение „Здравен 
дом“ представляващи помещение с предназначение лекарски кабинет  с площ 
19.00 кв.м., помещение с предназначение манипулационна с площ 11.50 кв.м., 
½ ид.част представляваща 3.00 кв.м. от общ коридор, целият  с площ 6.00 кв.м. 
и  ½ ид.част представляваща 1.00 кв.м. от санитарен възел, целият с площ 2.00 
кв.м., находящи се на първи етаж, построена в Урегулиран поземлен имот І-274-
Здравен дом в кв.21 по регулационния план на село Бяга. 
Предназначение – помещения с предназначение лекарски кабинет и  
манипулационна. 
Срок на договора: 10  години с месечна наемна цена в размер на 82,80 лв. 
15.За временно и възмездно ползване 40/200 ид.части от триетажна масивна 
сграда със застроена площ от 200.00 кв.м. с предназначение „Здравна служба“ 
представляващи помещение с предназначение лекарски кабинет  с площ 14.00 
кв.м., коридор с площ 6.40 кв.м., санитарен възел с площ 6.40 кв.м. и  13.20 
кв.м. идеални части от общите части, находящи се на втори етаж, построена в 
Урегулиран поземлен имот ХХIІ-Здравна служба, в кв.22 по плана на село 
Розово. 
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Предназначение – помещение с предназначение лекарски кабинет. 
Срок на договора: 10 години с месечна наемна цена в размер на 48,00 лв. 
16.За временно и възмездно ползване 34.50/252 ид.части от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 252.00 кв.м. с предназначение „Здравен 
дом и Аптека“ представляващи помещение с предназначение лекарски кабинет  
с площ 20.00 кв.м, ½ ид.част представляваща 12.00 кв.м. от чакалня, цялата  с 
площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част представляваща 2.50 кв.м. от санитарен възел, 
целият с площ 5.00 кв.м., находящи се на първи етаж, построена в Урегулиран 
поземлен имот VIIІ-741, в кв.62 по плана на село Равногор. 
Предназначение – помещение с предназначение лекарски кабинет. 
Срок на договора: 10  години с месечна наемна цена в размер на 41,40 лв. 
За отчетния период има отдадени под наем 2 общински жилища.  
1.Общинско жилище за отдаване под наем – жилищна сграда, находяща се  в 
град Брацигово, ул. „Преврен“ №21А ; 
2.Общинско жилище за отдаване под наем – Апартамент № 6, етаж 2 в 
жилищен блок на ул. „Слави Дишлянов“ №25 ; 
За периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са сключени 24 броя договори за 
отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
съоръжения.  
С Решение № 456 от 27.05.2022 г. на Общински съвет Брацигово се определиха 
маломерните имоти, които да се отдават под наем без търг или конкурс за 
стопанска 2022/2023 година. В резултат на Решението и проведената процедура 
са сключени 11 броя договори за наем на маломерни имоти, от които 10 броя 
за землището на с. Равногор и 1 брой за землището на с.Исперихово. 
Отдадените имоти са 205 бр. с обща площ 296 658.00 кв.м., а постъпилите 
приходи от тях са в размер на 8 899,74 лв.   
 
Реализираните приходи от управлението на общинските имоти за периода от 
01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са: 
 

№ Вид приход Стойност в лева 

1 Приходи от наем на земеделски земи 31 713,05 
2 Приходи от нам на терени 7 313,29 

3 Приходи от наем на жилища 908,46 
4 Приходи от наем на помещения 22 325,74 

 Общо: 62 260,54 
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През периода са постъпили 87 бр. молби – декларации за извършване на 
обстоятелствена проверка на имоти в Община Брацигово, както следва: 
№ Вид услуга Предоставена 

услуга - брой 
1 Обикновена услуга 18 

2 Бърза услуга  36 
3 Експресна услуга 33 

Приходите от горецитираните  услуги са в  размер на 981,00 лв. 
Съгласно изискванията по процедурата е направена обстоятелствена проверка 
на всяка входирана в деловодството молба – декларация.   
 
Приходи и разходи 
Приходите от управлението и разпореждането с общинско имущество за 
периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. са както следва: 
Приходи от продажби: 426 448,84 лв.  
Приходи от наеми: 62 260,54 лв.  
Приходи от услуги: 981,00 лв.  
Приходи от продажба на тръжна документация: 4 200,00 лв.  
Постъпленията в общинския бюджет са: 493 890,38 лв.  
Разходите от управлението и разпореждането с общинско имущество са както 
следва: 
Разходи за публикуване на обяви: 7040,00 лв.  
Разходи за изготвяне на оценки от лицензиран оценител: 540,00 лв.  
Извършените разходи са: 7 580,00 лв.  
 
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 
Акцентите върху дейностите през 2021-2022 година по осигуряване на 
качествено образование, съобразено с новите изисквания и динамиката на 
обществения живот, в  съответствие с изискванията на Закона за 
предучилищното и училищно образование и държавните образователни 
стандарти към него, са сведени до:  
*Изработване на справки до  РУО на МОН–Пазарджик за натуралните 
показатели по училища и детски градини съгласно системата Админ М; 
*Изработване на справки до  РУО на МОН –Пазарджик за подлежащите и 
обхванати деца в подготвителна група; 
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*Изработване на справки до РУО на МОН – Пазарджик за участието на 
училищата от Община Брацигово по програмите на МОН „Без свободен час” и 
„На училище без отсъствия”; 
*Участие в дейността на ОКБДП при изработването на мерки за управление на 
риска от произшествие с МПС в градски условия;  
*Изготвяне на справка до РУО на МОН – Пазарджик за инициативи по 
глобалната седмица на ООН за безопасност на движение на децата; 
*Организиране на получаването на заявената задължителна документация от 
училища и детски градини – 3 пъти през отчетния период; 
*Изготвяне на информация към РУО и спортен координатор по проблемите на 
спортни мероприятия за младежи на територията на Община Брацигово; 
За осигуряване на  задължителното обучение на учениците до 16-годишна 
възраст създаваме организация чрез: 
*Изработване на маршрутно разписание и транспортна схема за превозване на 
учениците подлежащи на задължително образование според ЗПУВ до 
средищното  училища в общинския център; 
*Изготвяне на инструктаж на ползвателите на училищни автобуси, собственост 
на Община Брацигово, за безопасно и безаварийно движение по пътищата през 
учебната  2022/2023 година; 
*Участие в оценяването на труда на заетите в системата на образованието 
ръководители  директори на училища и детски градини съгласно Наредба № 1 
за определяне на заплащането в системата на образованието; 
*Изготвяне на справки за преходните остатъци по бюджетите на учебните 
заведения до РУО на МОН; 
*Участие в проверка по заповед на кмета на Община Брацигово на училища по 
спазване на изискванията по Национална програма „Оптимизация на 
училищната мрежа” модул „Оптимизиране на училищната мрежа”; 
*Осигуряване на   условия  за  здравното  обслужване  и  сигурността  в  
общинските училища и детски заведения.  
*Разработване  и  създаване  условия  за  прилагане  на  национални и 
общински  образователни програми и проекти.  
*Разработване на областна и общински стратегии и планове за подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците за плановия период 2023-2025г. -
Участие в активното прилагане на Закона за предучилищното и училищно 
образование и произтичащите от това национални и местни нормативни 
актове. 
*Участие в обучения, семинари и срещи по проблемите на новостите при 
прилагането на ЗПУВ; 
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*Изготвяне на годишен доклад-анализ за провеждането на политиката за 
приобщаващото образование за учебната 2021/2022 година на територията на 
област Пазарджик. 
*Участие като представител на Общината в експертна комисия към РУО – 
Пазарджик за одобряване на самостоятелната организация на предучилищното 
образование на децата, съгласно чл. 67, ал.2 от ЗПУО и чл. 18 от Наредба № 5 от 
03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование 
*Съдействие на местните клубове и отбори за осъществяване на спортната си 
дейност; 
*Участие в комисии, разглеждащи образователни, социални, културни, спортни 
и младежки проблеми.  
*Участие в  координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 
на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 
интервенция. 
*Участие и ръководене на дейността на Екипа за съвместна работа на 
институциите за обхващане и задържане в образователната система на децата и 
учениците в задължителна училищна и предучилищна възраст на територията 
на Община Брацигово (район 1),  съгласно РМС №373 от юли 2017 г. и ПМС 
№100 от 8 юни 2018 г. – По това направление за отчетния период са извършени 
по 6 обхода и от двата екипа функциониращи на територията на Община 
Брацигово. Посетени са над 400 адреса на деца и ученици подлежащи на 
задължително обучение по силата на ЗПУО, или общо са обхванати 498 деца и 
ученици, на които са постановени необходимите мерки. От обходените от Екип І 
– 136 деца и ученици, 30 са влезли отново в детска градина и училище, 
останалите са трайно в чужбина или вече неподлежащи на образование. 
*За доброто функциониране на междуекипната връзка в Община Брацигово са 
създадени всички условия за съвместна дейност. Закупен е 1 брой преносим 
компютър  марка ASUS, към който е монтиран ORAK Security пакет, съдържащ 
устройство „Безопасно училище“ с инсталиран софтуерен лиценз за 
криптографска защита на лични данни и индивидуален защитен портал 
„Посещаемо и безопасно училище“, чрез който се обработват данните на 
посетените деца и ученици застрашени от отпадане.  
От първи януари 2021г.,с Решение на Общински съвет Брацигово е въведено 
задължителното обучение на четиригодишните деца в предучилищно 
образование. В резултат на прилагане на интегрирани мерки за достъп до 
предучилищно образование (отмяна на таксите, осигурен безплатен превоз, 
социална подкрепа, общностна работа и др.) е осигурен повече от 90 на сто 
обхват на децата в детските градини. Децата на 5  и 6 годишна възраст, 
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подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са напълно обхванати. 
Детските градини на територията на Община Брацигово са безплатни от 1 април 
2022 г.  
Продължава професионалното образование чрез реализиране на държавния 
план прием с професионална подготовка към СУ „Народни будители“. През 
учебната 2022/2023 година в общинското средно училище „Народни будители“  
е реализиран прием след завършено основно образование за 1 професионална 
паралелка  обединяваща следните специалности: ½  – „Външни облицовки и 
настилки“ и ½ „Икономическа информатика“.  
За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и училища на 
територията на Община Брацигово е осигурен безплатен транспорт. Осигурени 
са условия и ресурси за целодневна организация на образователния процес във 
всички общински училища, като в полуинтернатните групи са обхванати над 90 
на сто от учениците.  
Храненето на учениците в начален и прогимназиален етап става по програма за 
целодневното обучение на учениците. Храната се предоставя от стола на КСУДС 
– Брацигово. Учениците от І – ІV клас на НУ „Васил Петлешков“ се хранят в 
сградата на училището, в обособено за това помещение, а за учениците от 
същата възрастова група на ОУ „Христо Ботев“ – Бяга храната се извозва до 
учебното заведение от кухнята на КСУДС - Брацигово. Учениците от целодневно 
обучение в училището в Исперихово ползват услугите на друга кетърингова 
фирма. 
 
Читалищна дейност и култура 
В  изпълнение на Културният календар на Община Брацигово  са реализирани 
три по-мащабни мероприятия – Лазарска броеница 2022, в която участват  8  
танцови формации от общината и региона, Факелно шествие на 21 април 2022 
г., възстановка на събитията за Априлското въстание от 1876 със съдействието 
на Комитет „Родолюбие” – Пловдив и  подготовка за възстановка по повод 130 
години от обявяването на Брацигово за град. 
Подпомагат се самодейните състави при участията им в различни местни, 
регионални и национални изяви най-вече чрез осигуряване на транспорт до 
мястото на събитието. Съдействие за посещение на театрални постановки, 
концерти и други художествени изяви. Осигуряват се средства за юбилейни 
тържества и значими за селището мероприятия.  
Участие в изготвянето на проектен фиш за общинската библиотека при НЧ 
„Васил Петлешков – 1874“ , чрез който тя получи 2052 лева за закупуване на 
нови книги по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 
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четене и информираност” на Министерството на културата. С получените 
средства библиотеката закупи книги, литературна и културна периодика и други 
информационни източници, съобразени с културните и образователните 
потребности на гражданите, които обслужва. 
Иницииране на провеждане на фолклорни прояви и събития, на които да се 
представят местните традиции-ежегодно чрез Общината се осъществява  
провеждането  на събора-надпяване в местността „Атолука”, на който 
присъстват състави от цялата страна.  
През отчетния период Община Брацигово за втора поредна година е домакин и 
партньор на КАБ и КСБ за реализиране на мащабния форум „Брацигово – 
Каменния поток на времето“  - посветен на опазването на културно-
историческото наследство.  В рамките на таз годишното събитие се привлече и 
външно международно участие на специалисти, експерти и архитекти. Форумът 
е насочен както към професионалисти архитекти, инженери, реставратори и 
строители, така и към граждани. Инициативата бе представена и в пресофиса на 
БТА в Пазарджик от кмета на Община Брацигово, арх. Владимир Милков – 
председател на УС на Камара на архитектите в България, арх. Борислав 
Владимиров – председател на КАБ Регионална колегия София област и арх. 
Десислава Димитрова. 
Главна цел е да се изпълни подписаният през февруари меморандум за 
сътрудничество между Камара на архитектите и Камара на строителите в 
България и Община Брацигово за създаването на образователен център за 
архитектурно-строителна реставрация в сградата на бившия строителен 
техникум в града. Това бе част от концепция, представена в рамките на 
миналогодишното издание на форума от арх. Георги Цапков, арх. Десислава 
Димитрова и арх. Младен Китов. В нея град Брацигово е даден като примерен 
модел за управление на обектите на недвижимото културно наследство. Към 
работата на архитектите, строителите и Община Брацигово са приобщени и 
Министерството на туризма и Министерството на културата. На 07.10.2022 г. в 
град Брацигово бе проведена среща между КАБ, КСБ, Министъра на културата 
проф. Велислав Минеков, областният управител и Община Брацигово. 
 
 „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни” 
По това направление се работи целогодишно съвместно с трима обществени 
възпитатели – Красимира Ботева-Грудева, Екатерина Стоянова и Илиана 
Тодорова, като се осъществява превантивна обучителна дейност и работа на 
терен. 
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Изготвен е един отчет за дейността на МКБППМН през изминалата 2021 година, 
който е приет от  Общински съвет на заседание през месец февруари. Същият 
отчет е представен и пред ЦКБППМН – София. Изготвен е план за дейността на 
МКБППМН – Брацигово през 2022 година. Работи се по сигнали на Районна 
прокуратура – Пещера и длъжностни лица и граждани. За изтеклия период са 
разгледани общо 1 възпитателно дело и 3 сигнала за противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни. Поддържа се връзка със 
специализираните институции за работа с деца.  
През изтеклия период МКБППМН – Брацигово концентрира дейността си върху 
превенцията и мотивирано – превантивната дейност чрез създаване на участия 
на подрастващите непълнолетни и малолетни в дейности стимулиращи 
позитивното мислене и добротворчеството. 
Със съдействие на МКБППМН беше организирано посещение в града на 
първото по рода си турне по шахмат „Асеневци“ – Велико Търново. На 20 април 
2022 г. от 15.00 часа НЧ „Васил Петлешков – 1874“-Брацигово, гросмайстори и 
любители на шахматната игра представиха един уникален шахматен празник с 
много усмивки, подаръци, награди и хубави емоции. Инициативата е и част от 
превантивната дейност на МКБППМН – Брацигово, като по този начин не само 
се стимулира участието на децата в позитивни инициативи, но и се подпомага 
развитието и популяризирането на интелектуалния спорт сред подрастващите и 
изграждане на добродетели чрез участието им в спортсменски съревнования. 
Приоритетната група деца е 1-4 клас, но в мероприятието имаше възможност да 
вземе участие всеки желаещ. 
Другата мащабна инициатива на МКБППМН – Брацигово за превенция е 
съучастието й в „Лятна занималня“ 2022 г. и поканата на „Кино под звездите“ с 
най-нашумелия български филм „Петя на моята Петя“ на 20.07.2022 г. 
Представители на МКБППМН –Брацигово взеха участие в базово обучение за 
прилагане на системата за проследяване на случай на дете в риск за социални 
работници от отделите „Закрила на детето“, както и представители от 
различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с деца 
в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към 
гарантиране правата на детето в период 18-20 май 2022 г. 
 
Вестник  „АПРИЛЦИ” 
За периода са издадени общо 13 броя на местния вестник. Броевете се 
макетират и печатат в рекламно-издателска къща „Беллопринт” ООД – 
Пазарджик, която към момента работи с висококвалифициран персонал,  
модерна техника и спазва установените срокове. С рекламно-издателската 
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къща вече се работи дистанционно, и единствените разходи са за взимане на 
готовата продукция. Смело може да се каже, че в. „Априлци“ е и си остава 
единствената летописна книга на малкото ни градче. 
 
Работа с интегрирани групи 
Осигуряване на необходимите условия и ресурси за интеграция на деца от 
малцинствени групи и на деца със специални образователни потребности. 
Осигурен е транспорт до средищното училище на Община Брацигово. 
Създадени са всички условия за осъществяване на корекционно – обучителна 
дейност в ЦОП към КСУДС – Брацигово;  
Изработена и гласувана е Годишна програма по план за действие на Община 
Брацигово за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област  
Пазарджик. 
Създадени са условия за равнопоставеност и адаптация на деца и ученици от 
ромски произход в образователната среда на Община Брацигово. През 
учебната 2022/2023 година са създадени условия за целодневна организация 

на учебния ден и за учениците от IV - Ⅴ клас. Броят на полуинтернатни групи 
(ПИГ) I-IV клас е 8 със над 100 ученици, а на ПИГ V-VIII клас – 4 групи с 80 
ученици. 
Осъществени са три работни срещи с ромски лидери и срещи по работен проект 
на организация РОМАКТ.  
Участие в базово обучение за прилагане на системата за проследяване на 
случай на дете в риск за социални работници от отделите „Закрила на детето“, 
както и представители от различните сектори, имащи отношение към 
социалните услуги и работа с деца в риск, към повишаване ефективността на 
услугите и на социалната работа, към гарантиране правата на детето. 
 
Поддържане на гробен регистър 
Поддържането на гробният регистър е целогодишна дейност и съдържа както 
обработка на самия регистър, чрез нанасяне на актуални данни за 
новопочинали лица, така и обработка на данни за стари парцели, с цел по-
пълното прилагане на Наредбата за организация и управление на гробищните 
паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност на 
територията на Община Брацигово и НАРЕДБА № 2 от 21 април 2011 г., за 
здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници. От лятото на 2017 година се поддържа и 
електронен регистър с обширна база данни. 
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За отчетния период са обработени 46 заявления за платени гробни парцели. На 
правени са два обхода на гробищния парк, изготвени са два доклада до 
ръководството на Общинска администрация, касаещи  актуални проблеми и 
необходимости за извършване. Към момента от платени такси за гробищни 
парцели за отчетния период са събрани 3 741 лева.  
Извършени са две проверки от експерти от Регионална здравна инспекция – 
Пазарджик, отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено 
здраве“ на обект с обществено предназначение – Гробищен парк – Брацигово. 
Не са констатирани нарушения и нередности. Работи се по сигнали и жалби на 
граждани за набези на животни предимно коне, подновява се периодично 
ограждението от мрежа за ограничаване достъпа на едър добитък. 
 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Община Брацигово, всяка година предвижда в бюджета средства за отпускане 
на еднократни парични помощи на хора с влошено здравословно състояние и 
на самотно живеещи лица с минимални доходи, които не са в състояние да 
заплатят погребалната услуга на починал близък.  
За периода от 01.11.2021 до 30.10. 2022 год. са отпуснати: 
 

№ Наименование на услугата Предоставена 
услуга, брой 

1 Еднократна финансова помощ за първо родено дете  в 
размер на 2 300 лв. 

14 

2 еднократна финансова помощ за второ родено дете в 
размер на 4 850 лв. 

20 

3 Еднократна финансова помощ за покриване на 
разходите за лечение и закупуване на живото 
поддържащи медикаменти в размер на 2 500 лв. 

16 

4 Еднократна финансова помощ за покриване на 
разходите по траурни церемонии в размер на 680 лв. 

4 

5 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 

63 

 
През 2022 годи бе изготвена нова Наредбата за реда, начина и условията за 
отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на 
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Община Брацигово , приета с Решение №467/27.05.2022г. на Общински съвет – 
Брацигово.  
През отчетния период е изготвен и приет Правилник за отпуска на финансова 
помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с 
постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Брацигово.  
В  Община Брацигово социалните услуги са достъпни, разнообразни и 
качествени. 
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 лица,  с. Бяга – 6 лица, с. Козарско – 8 лица,  с. Розово – 3 
лица  и   с. Исперихово  - 6 лица. 
•В ДСП в  с. Равногор към момента се хранят  -  24 лица.  
 В гр.Брацигово и с. 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. 
От 01.09.2019 г., на основание  Закона за личната помощ, 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. 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 01.11.2021 до 30.10.2022 г. от услугата са се възползвали 38 ползвателя 
на лична помощ или общо от началото на услугата 125 потребителя,  от тях 30 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.  
Социалната услуга „Асистентска подкрепа” предоставена от Община Брацигово 
е с капацитет 27 човека. Заетите бройки на потребители са 25, от които 4 са 
мъже, 21 жени. Социалните асистенти, обслужващи потребителите са 9. 
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Разпределение на потребители и Социални асистенти по населени места в 
Община Брацигово: 
Гр. Брацигово – трима  потребители с един социален асистент ; 
с. Равногор – четиринадесет  потребители с пет социални асистента; 
с. Бяга – трима  потребители с един социален асистент; 
с. Козарско – пет  потребители с двама социални асистента; 
И през 2022г. се реализираше проект „Патронажна грижа +”, които е удължен  
до 30.06.2023г. 
Целеви групи, обхванати от проекта, до момента са - 39  лица, които получават 
патронажна грижа и 100 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата 
дейности; 
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. 
Община Брацигово продължава да предлага следните видове социални услуги 
за деца: 
Едно „Преходно жилище – гр. Брацигово“  
Общ  капацитет - 6 места , Заети места към 30.10.2022г.  – 4 
Един  „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания  
– Брацигово“  
Общ капацитет 15  места; Заети места към 31.10.2022г.   – 13 
Един  „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания  
– Брацигово“  
Общ капацитет 10  места;   Заети места към 31.10.2022г. 8 места 
Един „Център за работа с деца на улицата“ е разкрит със Заповед № РД – 600 / 
18.05.2017г. на Изпълнителния Директор на АСП – София  
Общ  капацитет - 15 места; Заети места – 15 места 
Едно „Наблюдавано жилище“ - гр. Брацигово  
Капацитет 6 лица на възраст над 18 год.; Заети места – 2 места. 
Един „Дневен център за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 год.“ в гр. 
Брацигово   
Капацитет 14 деца и младежи; Заети места към 31.10.2022г.  – 12 места   
Един „Център за обществена подкрепа“ – Брацигово  
Капацитет - 30 ползватели; Заети места към 31.10.2022г.  – 28 места 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Здравеопазването на територията на Община Брацигово се осъществява от 
ЦСМП – филиал Брацигово,  1 групова лекарска практика и 5 инидивидуални 
лекарски практики,  8 регистирани дентални практики – 5 в общинския център и 
3 в селата от селищната система. И през  2022 г.  имаше назначени медицински 
сестри и в двете курортни селища на общината. Обособените здравни пунктове 
са на разположение на всички летуващи. Същите са снабдени със спешен шкаф 
- лекарства от първа необходимост и апарат за кръвно налягане.  
През отчетния период услугите на медицинските специалисти са ползвали 
близо 350 почиващи. В други дейности „ Здравеопазване“ в бюджет 2022г.  има 
заложени средства за издръжка на две щатни бройки здравни медиатори  
гр.Брацигово и с. Исперихово. Ежемесечно се изготвят отчети за извършената 
работа през месеца, същите се изпращат до регионалния координатор на 
област Пазарджик. 
 
ДЕЙНОСТ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
През 2022 г. е изготвен и приет план за тренировките на общински щаб за 
защита при бедствия. 
Към Община Брацигово е регистрирано едно ДФ „Актив 112“ с общ брой 
доброволци 10. С решение на Общински съвет – Брацигово числеността е 
увеличена. Набират се желаещи за членуване. През отчетния период членовете 
на доброволното формирование участват във всички значими акции за 
потушаване на възникнали пожари, наводнения и други природни бедствия. 
През медсец юни под егидата на Община Брацигово се проведе и Национално 
учение на доброволните формирования. От 17 до 19 юни 2022 г. на територията 
на Община Брацигово се проведе мащабно Национално демонстрационно 
учение с доброволни формирования за ограничаване и ликвидиране на 
последствията от възникнала бедствена ситуация на територията на Община 
Брацигово в следствие на земетресение. В учението взеха участие над 70 
доброволци от следните доброволни формирования: Младежко доброволно 
формирование към ДФ Белово,  Доброволно Формирование за овладяване на 
бедствия – София, Университетски аварийно-спасителен отряд, ДФ Казанлък, 
Планинско спасяване – област Пазарджик, ДФ „Актив 112“ -Брацигово, ДФ 
Георги Измирлиев - Македончето –   Благоевград,  ДФ Сърница,  ДФ „Мейдей“.  
В горещия петък  на 22.07.2022 доброволците участваха в  поредната съвместна 
акция в рамките на партньорството ни с Ангели за България/Angels for Bulgaria/ 
като дариха 100 пакета с храни и стоки от първа необходимост, на стойност 
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7 000лв, на нуждаещите се. Тези акции се превърнаха в нещо много важно в 
условията на инфлация и все по-видимо обедняване на населението. 
През летните месеци съвместно с Народно читалище «Васил Петлешков-1874» 
Брацигово  е проведена лецкия  от младши експерт  ОМП и ЗН по безопасност 
на движението на деца в училищна и предучилищна възраст. 
В летните месеци на годината бе подновена хоризонталната пътна маркировка 
в град Брацигово. Освежени са съществуващите пешеходни пътеки и бе 
поставена пътна маркировка на улици и общински пътища. 
В първите дни на септември няколко села в Карловско и Пловдивско бяха 
засегнати от тежки наводнения. Потопът нанесе сериозни щети. В знак на 
съпричастност с пострадалите хора доброволци от ДФ „Актив 112“, както и 
служители от общинска администрация помогнаха в разчистването на с. 
Каравелово. 
Както всяка година, така и през 2022, областния управител на област Пазарджик  
възлага проверки на язовирите, намиращи се на територията на Община 
Брацигово, като изисква доклад за водните им нива. Речните легла също  са 
подложени на проверка, и там както и при язовирите, се съблюдава дали те ще 
могат да поемат обилните дъждове и рязкото снеготопене.    
През отчетният период е направен обход от междуведомствена комисия за 
обход на реките извън урбанизираните територии и по-конкретно на река 
„Стара река“ в землището на село Бяга.  
Както всяка година и тази в началото на летния сезон по указания на областния 
управител са изготвени Заповеди на кмета на Община Брацигово за забрана за 
палене на огън в полския и горски фонд, също така, за да предпазим от пожари 
земеделският фонд, намиращ се покрай пътища, са почистени крайпътните 
ивици на територията на  общината. 
Във връзка с извършване на проверка от служители на РСПБЗН в общинска 
администрация Брацигово свързана с пожарната безопасност са изготвени, 
актуализирани и  представени документи представляващи  заповеди и планове 
за евакуация и инструктаж за пожарна безопасност проведен на служителите в 
администрацията.   
През летния сезон риска от водни инциденти нараства значително особено на 
неохраняеми водоеми. По повод на  това преди летния сезон е издадена 
заповед на кмета на общината, с която се забранява къпането в неохраняеми 
водоеми. Комисията по водноспасителна дейност извършва проверки на 
плувните басейни за назначени спасители и проверява язовирите за поставени 
указателни табели „къпането забранено“.  
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Както всяка година и тази е изготвена заповед за извършване на есенен 
технически преглед на язовирите на територията на нашата община. Съвместно 
с РСПБЗН-Пещера и хидроинженера назначен към Община Брацигово  са 
обходени язовирите на територията на общината и са съставени протоколи от 
извършената проверка.   
 
ПРОГРАМИ ПО ЗАЕТОСТ 
По дейност „Програми по  заетост” е извършена подготовка на цялата 
необходима документация - изготвяне на графици за разпределение по 
работни места, списъци с обекти, различни заповеди и други документи. 
Оформя се окончателната присъствена форма на работещите по програмата и 
на базата на нея месечни и окончателни отчети. Разработват се проекти за 
Регионална програма на Община Брацигово. 
Община Брацигово работи по следните програми за отчетния период: 
 

№ Програма Брой наети 
лица 

1 Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - назначен 
на длъжност помощник кухня в КСУДС за 2 години, до 
20.09.2022 г. 

1 

2 Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - назначен 
на длъжност работник поддържане на спортни съоръжения, 
до 14.12.2022 г. и общ работник в стадион „ Христо 
Гюлеметов – Бонбона“, до 31.08.2023 г. 

2 

3 Национална програма „ЗОХТУ“ назначен на длъжност 
домакин към Клуба на хората с увреждания в гр. Брацигово, 
до 31.08.2023 г. 

1 

4 Регионална програма за заетост - назначени на длъжност 
метач в гр. Брацигово, с. Равногор, с. Розово, с. Бяга, с 
Козарско, с. Исперихово и с. Жребичко – до 30.11.2022 г. 

23 

5 Национална програма „ЗОХТУ“ назначени на длъжност 
работник кухня в КУСДС в гр. Брацигово и пазач, 
невъоръжена охрана в обект стадион „ Христо Гюлеметов – 
Бонбона“, до 31.08.2024 г. 

2 
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6 НП „Помощ за пенсиониране“  - назначени на длъжност 
домакин – чистач сгради в обект стадион „ Христо 
Гюлеметов – Бонбона“, технически изпълнител в обект 
„Общинска администрация Брацигово“, технически 
сътрудник в обект  Общинска администрация  -Брацигово, 
до 31.08.2024 г.                                 

3 

7 НП „ЗОХТУ“ за 24 месеца - назначен на длъжност работник 
поддръжка  в обект „ Гробищен парк“ в гр. Брацигово, до 
23.10.2024 г.                                                      

1 

        
 Лицата са назначени на минимална работна заплата на 8 часа. 
 
ТУРИЗЪМ И ТЪРГОВИЯ 
Търговското обслужване на населението в Община Брацигово се осъществява  в 
общо 71 търговски обекта и 25 заведения за хранене и развлечения. Към 
момента има 36 изградени и функциониращи места за настаняване Всички 
обекти изброени по-горе на територията на общината са категоризирани и 
регистрирани. 
 С цел по – доброто рекламиране и развитие на общината в сферата на туризма 
през 2022 година продължихме участието  си в националния туристически 
портал, както и в портала на Kmeta.bg. Участваме и с публикации във вестник „ 
Движение“ и в. „ Знаме“. 
 През 2022 година бяха излъчени предавания за Община Брацигово по 
телевизия       „ТВ Травъл“, „Телекабел“ и публикации във фейсбук страницата 
на Туристически район  Родопи. 
С цел по – добро рекламиране на общината ние се включихме със собствени 2 
страници в книгата на вестник „ Стандарт“  - „ Чудесата на Родопите“. 
Участваме и в съвместна инициатива на Областна администрация за 
популяризиране на елементи от материалното и нематериалното културно 
наследство, носители на историческа памет „ Пътят на Свободата – 1876“. 
Община Брацигово, съвместно с другите членове на Туристически район 
„Родопи“, продължава и през 2022 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, печатни, 
мултимедийни, като от наша страна бяха предоставени снимки и описания на 
забележителности, атракции, обичаи, събития и други неща, характерни за 
общината. 
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През програмният период 2021 – 2027 година се предвижда финансиране на 
самостоятелни проекти на Туристическите райони. 
През настоящата година Туристически район „Родопи“  участва с общ щанд на 
Международната туристическа борса“ Ваканция и Спа Експо 2022“ в гр. София 
през месец февруари. Нашата община представи нови рекламни материали. 
Извършени административни услуги: 
 
№ Наименование на услугата Предоставени 

услуги 
1 Категоризация на туристически обекти 8 

2 Издаване на Разрешителни за режим на работа на  
полунощните и нощни питейни заведения 

7 

3 Издаване на Разрешителни за удължен режим на работа 
на  полунощните и нощни питейни заведения 

3 

4 Издаване на Наказателни постановления 20 

5 Изготвяне и изпращане на Покани за доброволно 
изпълнение 

7 

6 Регистриране на административно наказателни 
преписки в обновената система Архимед 

4 

7 Изпратени писма   276 
8 Подготвени заповеди 3 

9 Издадени заповеди за провеждане на празнични 
илюминации 

2 

10 Издадени заповеди за удължено работно време 2 
11 Попълнени и изпратени анкети по електронен път до 

различни институции 
5 

12 Общият  брой проверки  с различна насоченост по 
туристическите обекти 

56 

 
В сферата на дейност „Туризъм“ се извършват следните дейности: 
 *събиране на такса за ползване на маси на Общински пазар; 
*ежемесечна проверка на декларациите за реализирани нощувки и попълване 
на данни в Националния туристически регистър; 
 *поддържане на масиви от данни за състоянието на туризма спуснати от 
Министерство на туризма; 
*вписване на данни за  туристически обекти в Националния туристически 
регистър.; 
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*вписване на данни и работа в Единната система за туристическа информация; 
*изготвяне на справки до Министерство на туризма –гр. София, Агенция по 
зетостта, „Национално сдружение на  общините в България“, Туристически 
район „Родопи“ и други ведомства.  
 
СПОРТ 
Развитието на спортната  дейност в Община Брацигово с годините е достигнало 
едно  добро ниво. Във всички населени места, съставляващи общината има 
отредени терени  за спорт.  
Мисията на действащите спортни клубове е да организират и осъществяват 
спортната дейност на територията на Община Брацигово, да създават условия и 
възможности за участие на хората от различни възрасти в спортни занимания, с 
цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, както и  да се 
използват възможностите на спорта, като превенция, срещу нетолерантността, 
насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици. 
На територията на Община Брацигово са регистрирани и развиват дейност 
следните  клубове: 
1.Футболен клуб  „Брацигово“ 
2.Футболен клуб  „ Чико -Бунара” с. Бяга; 
3.СКТМ – Брацигово; 
4.Риболовно дружество - Брацигово; 
5.Туристическо дружество – Брацигово; 
За реализиране на дейностите на изброените по-горе клубове от Общински 
съвет - Брацигово са гласувани 36 000 лева. Същите тези средства са 
разпределени по отбори /футболни/  на нарочно събрание на спортните 
деятели. 
Средствата са предназначени само и единствено за нуждите на действащите 
клубове 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.  
 
СПОРТ В УЧИЛИЩЕ 
Физическото възпитание, спортът и туризмът в детските градини и 
общообразователните училища са неразделна част от образователния и 
възпитателен процес. Училищата осигуряват и необходимите условия за 
провеждане на спортни занимания след завършване на задължително 
обучение по физическо възпитание. Организирана е извънкласна  спортна 
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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.  
 
МАТЕРИАЛНА БАЗА: 
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. 
Създадени са и се поддържат зони за отдих, детски площадки и подходяща 
инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм. 
Спортен комплекс – СТАДИОН “ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ-БОНБОНА” гр. Брацигово е 
публична общинска собственост. На него целогодишно осъществяват своята 
тренировъчна дейност 1 отбор мъже, 1 отбор 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. Съоръжението има 
поливна система, благодарение на която поддържаме терена в добро 
състояние. Освен това през 2022 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. Спортното съоръжение е в много 
добро общо състояние към момента, дори в някои аспекти има подобрения, 
които домакините от местния ФК Брацигово са направили сами. През месец 
август 2022 год. бе изградена слънчева инсталация за битова гореща вода на 
стойност 8 500 лв., което ще доведе до намаляване на потреблението на 
електрическа енергия.  
СПОРТНА БАЗА В СЕЛО БЯГА – включва Спортна зала, стадион „Георги Михайлов 
– БУНАРА“ и площадка за минифутбол. Спортните деятели и кметството полагат 
добри грижи за поддържането на съоръженията. В чест на 100 годишнината на 
ФК „Чико - Бунара“ с. Бяга бе извършен основен ремонт на покрива и сградата 
на стадиона, на стойност 20 000 лв. 
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От 2021 година функционира и  спортна площадка с игрище за минифутбол. 
Теренът е с площ 3960 м2. 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. За съжаление състоянието 
на залата не позволява в момента да бъде използвана. Община Брацигово 
търси начини за финансиране на необходимият ремонт.  
 
Уважаеми общински съветници,  
Всички ние трета година живеем и се трудим в една обстановка с много 
предизвикателства, ограничения и загуби. Визията за развитие, която имахме 
преди КОВИД 19, претърпя съществена промяна. Икономическата криза и 
особено високата цена на енергоносителите ни поставиха в много тежка 
ситуация. По всички тези проблеми работим и вземаме адекватни мерки. 
Въпреки ограниченията, Община Брацигово ще продължи да предоставя 
качествени услуги на населението и да работи за поставените цели.  
Никога по-рано не сме изпитвали толкова голяма необходимост от повече 
надежда и вяра в по-добрия утрешен ден. Нашата надежда е, че пандемията и 
кризата имат край и ще живеем в мир.   
 
Благодаря на всички, които работят с нас за успеха на нашата общност! 
 
Благодаря на моят екип, на цялата администрация, на общинските съветници, 
на  
кметовете и кметските наместници, защото във всеки един момент са близо до 
хората. 
 
Благодаря на всички граждани на Община Брацигово за активната им позиция.  
Вярвам, че ще оправдаем доверието на жителите на Община Брацигово и 
заедно ще превърнем градът и общината в привлекателно място за живот, 
бизнес и реализация. 

 
Надежда Казакова, 
Кмет на Община Брацигово 


