
 
 

 
Отчет на Кмета 2013  - 1 - 

 
 

 
 
 
 
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2013 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
Отчет на Кмета 2013  - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Правно основание  
 
 
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно 
който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на 
разработената от него Програма за управление.  
 
Период на отчета  
 
Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2013 година.  
 
Институционална рамка  
 
Настоящият отчет представя работата на Кмета на община Брацигово и 
ръководената от него изпълнителна дейност на общинската администрация, 
извършени в съответствие с:  
 

•  Програмата за управление на кмета (2011 – 2015 г.);  
 

•  Общинския план за развитие (2007 – 2013 г.);  
 

•  Националните, регионалните и местните планови/стратегически 
документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния 
период;  

 

•  Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2013 г., 
свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на 
инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на 
общината.  

 
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със 
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заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община 
Брацигово:  
 
• Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в 
ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики 
(Европа 2020);  

 

• Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на 
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на 
икономиката и качествена жизнена среда за населението;  

 

• Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 
образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и 
социално включване, и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, 
осигуряване на условия за развитие на спорта;  

 

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и 
бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;  
 
• Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран 
туристически продукт, популяризиращ марката „Брацигово“ - базиран на 
уникално културно-историческото наследство, съхранени природни 
дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар, и 
иновативни атракции за съвременна интерпретация;  

 

• Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна 
градска среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и 
селата в общината;  

 

• Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.  
 
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект 
работата на отделните структурни звена на общинската администрация. В 
същото време, изложението е представено на база основните приоритетни 
области, залегнали в Програмата за управление на кмета за периода 2011 – 
2015 г., а именно:  
 

•  Възраждане,стимулиране и развитие на съвременната икономика; 
 



 
 

 
Отчет на Кмета 2013  - 4 - 

• Реализиране на местна политика ,съобразно изискванията на 
Европейския съюз  за постигане на значителна по-добра жизнена среда и 
условия за реализация на жителите в общината; 

 

•  Подобряване на инфраструктурата – чиста природа,устойчиво развитие 
на нашите селища;  

 

•  Диалог с нашите граждани,разширяване на възможността за участието 
им в процеса на вземане на решения;  

 

•  Специален акцент върху социалните дейности в подкрепа на хората с 
ниски доходи,хората с увреждания,възрастните хора,децата и младите 
семейства;  

 

•  Подкрепа за младите хора,развитие на спорта и културата в 
общината,развитие на общинската образователна система;  

 

•  Висок административен капацитет и работеща администрация;  
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           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Преди две години заявих пред Брацигово и гражданите в общината, че 
следващите четири години ще бъдат динамични и трудни. Тогава заявих и 
тезата си, че залагам на открито, диалогично и честно управление, както и на 
приоритетно привличане на външен финансов ресурс.  
В подготвената от мен Програма за управление 2011 – 2015 се ангажирах с 
провеждане на активни политики за превръщане на Брацигово в модерна 
европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в 
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ 
икономически растеж. След края на втората година от управленския мандат, 
отговорно мога да кажа, че Община Брацигово се налага като силен фактор и 
двигател за социално - икономическо развитие и към момента е най - 
големият инвеститор в публичния живот на нашата общност.  
Действително 2013 г. бе динамична година. Година, в която местната власт 
последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно 
значение, които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на 
общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска 
администрация, устройството и развитието на територията на общината и на 
населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, 
благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на 
околната среда и рационалното използване на природните ресурси, 
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 
паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.  
В същото време, 2013 г. бе година, в която отвъд функциите си на 
администратор, Община Брацигово бе катализатор на важни процеси, 
проводник на стратегически политики, възложител на многомилионни 
договори за инвестиции в публична инфраструктура.  
При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на кмета 
и ръководената от него общинска администрация през 2013 г. се основаваха 
на:  
 
• Открито управление и прозрачност на процесите;  
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• Законосъобразност и целесъобразност;  

 

• Диалогичност и партньорство;  

 

• Финансова стабилност и дисциплина; 

  

• Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена 
стойност за:  
 
постигане на достоен стандарт на живот - съвременна инфраструктура, 

привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за 

образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически 

атракции, не на последно място - висока степен на социална 

чувствителност и толерантност.            
 
 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 
РАСТЕЖ  
 
 
Работата на Община Брацигово в областта на икономическото развитие през 
2013 г. бе съобразена с изпълнение на основните стратегически документи – 
Общински план за развитие и трите основни приоритета, заложени в 
Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж на „Европа 2020“, 
а именно:  
 
1. Интелигентен растеж — изграждане на икономика, основана на 
знанието, както и иновации посредством използване на местния потенциал;  
 
2. Устойчив растеж — насърчаване развитието на екологична и 
конкурентноспособна икономика посредством ефективно използване на 
ресурсите;  
 
3. Приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива на 
заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване.  
 
Усилията на Община Брацигово в областта на икономическото развитие, през 
2013 г., бяха ориентирани към:  
 
- изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и 
разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването 
на нови работни места;  
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- развитие на  инфраструктурата на територията на община Брацигово;  

- гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал;  

- взаимодействие с местния бизнес;  
 
Основни акценти, насочени към икономическо развитие в община 
Брацигово са свързани със:  
 

• Стратегическо планиране - актуализация 2013 г. на индикатори за 
изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013, както и 
подготовка на данните за следващия планов период; планиране и 
мониторинг на регионалното развитие на община Брацигово;  

• Активно взаимодействие с бизнеса в община, привличане на външни 

инвестиции;  

• Привличане на мащабен външен ресурс, допринасящ за подобряване 
на социално – икономическия живот;  

• Систематични усилия за утвърждаване на марката „Брацигово”като 

туристически град.  
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ  
 
 
Общинският план за развитие на Община Брацигово е основен инструмент за 
прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на 
общинско ниво, както и за ефективното управление на общината. Основание 
за разработването на плана са изискванията на Закона за регионално 
развитие, съгласно които общинският план определя целите и приоритетите на 
развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно 
изискванията на Закона, общинските планове са средносрочни планови 
документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на 
държавното планиране.  
                   Основното предназначение на този план е да се поставят на планова 
основа местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна 
политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево 
използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и 
задачи. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на 
Община Брацигово да използва наличните ресурси и природни дадености по 
ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за реализация 
на своето население.  
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Новите европейски изисквания към разработването на стратегическите 
документи на регионално развитие включват прилагането на принципите за 
работата със структурните фондове на Европейския съюз, както следва:  
Концентрация - предполагаща насочване на внимание и избора към 
определен брой цели и приоритети и тяхното реално постигане;  
Координация - осъществявана в посока на широко междуобщинско 
сътрудничество и вътрешна координация при осъществяване на местното 
развитие между различните заинтересовани страни в община;  
Програмиране - създаване и реализиране на конкретна програма за 
реализация на общинския план за развитие, с участието на самата общинска 
власт, външни експерти и заинтересовани физически и юридически лица;  
Партньорство – осигуряване на тясно сътрудничество с всички 
заинтересовани, което наложи интерактивен подход при разработването на 
плана.  
 

През 2013 г. с вх.№ 13-13-77 от 10.04.2013 г. бе внесен за утвърждаване и 
защитен към Министерство на финансите , оперативна програма 
„Административен капацитет” проект” Разработване на стратегически планови 
документи на община Брацигово и въвеждане на правила мониторинг и 
контрол на политики” на обща стойност 78 000 лева .Общинското ръководство 
и екипът за управление на проекта започна подготовката на данните, 
необходими за изготвянето на новия Общински план за развитие на община 
Брацигово  за следващия планов период. 

 
 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС  
 

 
Община Брацигово успешно реализира ангажиментите, свързани с 
изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране, насочени към 
решаване на сериозни проблеми на базисната и екологичната инфраструктура, 
с подобряване качеството на градската среда, с туризма, с културния и 
историческия потенциал на нашия град.  
През 2013 г. акцентите, свързани с привличане на външен финансов ресурс, 
са следните:  
• предстои да стартира изпълнението на три големи  проекта по Оперативна 
програма „Развитие на селските райони”, 
ос 3 „Подобряване на качеството на живот в селските райони”  на обща 
стойност 10 561 846 милиона  лева: 
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-  Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан 

Димитриево;Реконструкция на водопроводна мрежа с.Равногор и 

Реконструкция на водопровод от подземни каптажи „Замарница”,”Попски 

извор”,”Бойков извор”,”Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ с.Розово;Община 

Брацигово;Област Пазарджик; 
- Реконструкция и доизграждане на Спортен комплекс и 

Мултифункционално игрище гр.Брацигово;Община Брацигово. 
ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа/управление на 
земята”  на обща стойност 450994,77  лева: 
„Изготвяне на технологичен план за залесяване на Община Брацигово” 

 
• положиха се систематични и последователни усилия за подготовка на нови 
проектни предложения – следващи важни инвестиции в подобряване на 
качеството на градската среда и инфраструктура. Проектни предложения в 
процес на оценка ,внесени и чакащи одобрение са  3 проекта на обща стойност 
7 119 008.70 лева; 

• Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Бяга и 

Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Розово,Община 

Брацигово,Област Пазарджик. Входиран за одобрение и финансиране 

от ДФ”Земеделие” ; Мярка 321-"Основни услуги на населението и 

икономиката в селските райони" от Приоритетна Ос 3 "Качество на 

живот и разнообразяване на възможностите за заетост" – МЗХ;  

•  “Реконструкция на улична мрежа,тротоари и площади и обществени 

зелени площи в гр.Брацигово, Община Брацигово,Област Пазарджик- II 

градска част  ” по Програмата за развитие на селските райони 2007 -

2013 година – ДФ”Земеделие”;Мярка 322 ”Обновяване и развитие на 

населените места ” от Приоритетна Ос 3 "Подобряване качеството 

на живот в селските райони" – МЗХ;  

• „Геозащитни съоръжения гр.Брацигово-смесени системи за поройни 

води” за одобрение и финансиране от Междуведомствената комисия 

за възстановяване . 

 
Към края на 2013 г. и към края на първия за страната ни планов период, 
категорично можем да заявим, че Община Брацигово защити позицията си на 
активен и мотивиран бенефициент по оперативните програми, на което в 
голяма степен се дължи темпът на договаряне и усвояването на европейските 
фондовете.  
Това е обективен и неоспорим факт. Това ни дава и днешното самочувствие 
активно да се включваме и участваме в обсъждането и формирането на 
приоритетите на България за изпълнение на кохезионната политика през 
новия програмен период.  
Въпреки немалкото трудности и предизвикателства, благодарение на 
създадения административен капацитет, натрупания опит и мобилизация, 
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реализираме множество проекти – реконструираме училища, детски градини, 
културни и социални обекти, рехабилитираме пътна инфраструктура, ВиК 
мрежи с пречиствателна станция,  насочваме инвестиции за висококачествени 
услуги за задоволяване на образователните, социалните и културни 
потребности, както и за създаване на благоприятен бизнес климат и модерно 
административно обслужване.  
 
През 2013 г. са в процес на реализация 7 проекта на обща стойност 2 194 984  
лева:  

•  2 проект по ОП „Регионално развитие“ - 
„Богатствата на Западни Родопи” ,  „Устойчиво развитие на община 

Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

образователната инфраструктура- СОУ”Народни 

будители”,НУ”Васил Петлешков” и ОДЗ”Божура Фурнаджиева”; 

•  2 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 
”Звено за услуги в домашна среда”Подкрепа в дома”към Домашен 

социален патронаж-Брацигово ” и  ”Подкрепа за достоен живот” 

•  2 проект по ОП „Административен капацитет“ – 
„Повишаване на квалификацията на служителите в 

администрацията на община Брацигово" и  „Повишаване 

ефективността в организацията и координацията в работата на 

общинската администрация”;  

•  1 проект към Агенцията за хора с увреждания – „Доизграждане на  

достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Градски 

исторически музей град Брацигово“;  

 
 

 
През 2012 г. са реализирани  и успешно отчетени през 2013 г.  2 проекта на  
стойност  2 199 433,50 лева;  
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• Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка 

чрез почистване,надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни 

стени”; 

• “Изграждане и реконструкция на улична мрежа,тротоари и площади и 

обществени зелени площи в гр.Брацигово, Община Брацигово,Област 

Пазарджик” по Програмата за развитие на селските райони 2007 -

2013 година - Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места 

”  

 

През 2013 г. са подготвени и защитени 2 проекта по оперативна програма 
Административен капацитет” на стойност 167 701.08 лева.;  
 
 

• ” Разработване на стратегически планови документи на община 

Брацигово и въвеждане на правила мониторинг и контрол на 

политики” ; 

• „Повишаване на квалификацията на служителите и 

подпомагането на устойчивото развитие в община Брацигово с 

помощта на надграждащи обучения” 

 

 

 

 
СПРАВКА ЗА  ПРОЕКТИ  ПО  ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

ЗА 2013 ГОДИНА ,В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

  ОП "РР" ОП "РЧР" ОП "РСР" ОП "АК" Общо 

2013

  

1549599,31 435000,46 12674215,00 183404,30 14 842 218,00 

 

 

 

ОПРР- Оперативна програма "Регионално развитие" 

ОПРЧР- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

ОПРСР- Оперативна програма "Развитие на селските райони" 

ОПАК - Оперативна програма " Административен капацитет" 
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СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ  ФИНАНСИРАНИ ОТ  ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ  
ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 ГОДИНА   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОСВ – ПУДОС – Министерство на околната среда и водите, Програма за управление на 
дейностите по околна среда; 
МТСП – КБ – Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ 
ФЕЕ – Фонд „Енергийна ефективност“; 
САПАРД -Програма,предназначена за подпомагане на развитието на селските райони в 
страните от Централна и Източна Европа преди присъединяването към ЕС; 

ФАР - Програма за подпомагане на държавите от Централна и Източна Европа при 
подготовката им за присъединяване към ЕС; 
Комисия по Бедствия и аварии; 
Корпус на мира; 
 

 

Години МОСВ-ПУДОС  КБ-МТСП ФЕЕ ФАР  САПАРД Комисия   
БА 

 Корпус на 
мира 

 Общо 

2007 324805,86 38872.00    
 

337797.00 
 

89000.00 
 

 
7861.00 

 798335.86 

2008 400000,00 248587.00     
 

539992.70    1188579.70 

2009 1800000,00 239934.08 10500.00 200000.00   
 

34964.00 
   2285398.00 

2010   705661.00        705661.00 

2011            

2012            

2013            

 2524805,86 527393.08 716161.00 200000.00  337797.00 663956.70  7861.00  4977974.50 
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УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,ФИНАНСИРАНИ ОТ 
ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ,РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ГОДИНИ  
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СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ  ПО  ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 ГОДИНА 
      

  ОП "РР" ОП "РЧР" ОП "РСР" ОП "АК" Общо 

2007         

2008 976104,52 88454,40     1064558,92 
2009 388626,56   5608165,38   5996791,94 

2010  599304,25 1931676,00  2530980,25 

2011 1029225,81      1029225,81 

2012 520373,58 173761,25 10994463,75 183404,30 11872002,88 

2013    167701,08 167701,08 

  2914330,47 861519,90 18534305,13 351105,38 22661260,88 
 

ОПРР- Оперативна програма "Регионално развитие" 

ОПРЧР- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

ОПРСР- Оперативна програма "Развитие на селските райони" 

ОПАК - Оперативна програма " Административен капацитет" 
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ  
 
 
В условия на продължаваща финансово – икономическа криза, от което следва 
и липсата на достатъчно собствен ресурс за реинвестиция в публична 
инфраструктура, Община Брацигово успя да приложи комплекс от гъвкави 
антикризистни мерки като инструмент за покриване на появилите се 
дефицити, благодарение на:  
финансова стабилност; приходна политика, съобразена с възможностите и 

потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност; 

ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите 

ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина; обезпечено 

финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско 

финансиране; увеличаване на приходите, чрез увеличаване на 

събираемостта им (вкл. и чрез актуализиране на обема от задължените 

лица).  
Изпълнението на общинския бюджет през 2013 г. бе организирано чрез 
изпълнение на бюджетите на 16 второстепенни разпоредители и бюджета на 
първостепенния разпоредител – Oбщина Брацигово.  
 
І.БЮДЖЕТ 
        
 
   І. Приходната част на бюджета към 31.10.2013 г. е в размер на 4185045 
 лв.,от тях приходи с държавна дейност в размер на 2719484 лв. и приходи за 
местни дейности в размер на 1465561 лв.,от които : 
   данъчни приходи : 
 

 
Вид на данъка 

 
План 

 
Отчет 

% 
изпълнение 

    
Патентен данък 13000 8915 68,58 

Д-к върху недвижими  имоти 92000 67350 73,21 
Д-к в/у превозните средства 145000 117760 81,21 

Д-к  при придобиване на 
имущество по възмезден начин  

38000 22565 59,38 

Туристически данък 9000 8478 94,20 

Всичко данъчни приходи 297000 225068 75,78 
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неданъчни приходи : 

 
Вид на неданъчните приходи 

 
План 

 
Отчет 

% 
изпълнение 

    

Приходи и доходи от собственост 227000 140978 62,10 
П-ди от продажба на услуги 155000 68889 44,44 

П-ди от наеми на имущество 36000 30789 85,53 
П-ди от наем на земя 35000 40951 117,00 

Приходи от дивиденти  0 349  
Приходи от общински такси 503319 331039 65,77 

-за ползване на детски градини 45000 30084 66,85 

-за ползване на детски ясли 6000 2547 42,45 
За ползване на ДСП и др.об. услуги 42000 31945 76,05 

За ползване на пазари и тържища 4000 2167 54,18 
За битови отпадъци 342819 204210 59,57 

За технически услуги 30000 23355 77,86 

За административни услуги 25000 17123 68,49 
За откупуване на гробни места 2500 1230 49,20 

За притежание на куче 1000 30 3,00 
Други общински такси 5000 11423 228,46 

Глоби,санкции и наказателни л/ви 3600 1466 40,72 
Други неданъчни приходи 20000 10644 52,72 

Внесен ДДС и други данъци -31000 -43023 138,78 

Постъпления от продажба на  
нефинанс.активи 

117831 78309 66,46 

Постъпления от продажба на ДМА  48720  
           От продажба на земя 117831 29589 25,111 

Помощи от страната -   
Приходи от концесии 0   

Всичко неданъчни приходи 840750 530109 63,05 

Всичко собствени приходи 1137750 755177 66,37 
                                                                                                      
ІІ.Разходната част на бюджета към 31.10.2013г.е в размер на 4185045 лв., от 
които разходи за държавна дейност в размер на 2742484  план-3645073 -
75,24% 
 Разходите за местни дейности са в размер на 1442561 лв., при план 1814370 
лв.  – 79,51% 
При извършване на анализ на разходите се вижда ,че разходите се движат в 
съответствие с плана .  
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 ІІ. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ   И ФОНДОВЕ 
 
         В общината съществуват следните извънбюджетни сметки:  
-1.Сметки по код 7444-“Сметка за покриване на приходите по  приватизация”  
 -2. Извънбюджетни сметки по код 7443. 
  По този код се получават и отчитат средствата от Европейските програми и 
фондове.  
  По някои програми работещи със средства на Европейските фондове 
средствата се получават след като представим пред управляващия орган –
разходооправдателните документи и те бъдат утвърдени от него. По тази 
причина се наложи да предложим на Общински съвет и той да вземе  няколко 
решения за предоставяне на временен заем от бюджетната сметка в 
извънбюджетните такива. 
 
 
     ІІІ. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 
 
         Към 31.10.2013г. община Брацигово  има кредити в размер на 831291   лв. 
от които остатък по главницата -536075 лв. и обслужва четири дългосрочни  
инвестиционни кредита. 
- За изтегленият през  2007 г.   кредит в размер на 250000 лв. от “Общинска 

банка “ АД.  През 2013г сме платили 20833 лв. главница и 1лв.лихва 
Кредитът приключи на 20.05.2013г.   

-Първият действащ  дългосрочен кредит  който общината обслужва е с Фонд 
„Енергийна ефективност” за финансиране на проект”Енергоефективна 
реконструкция на ДДЛРГ”Васил Петлешков”гр.Брацигово; Младежки дом 
гр.Брацигово и Общинска администрация „гр.Брацигово  в размер на 419948 
лв.По него сме изплатили до сега 212576 лв. главница,а от началото на 
годината   -71545 лв. и 10200 лв.лихва.   
С Решение № 168/28.06.2012г. и с Договор № 109/17.08.2012г. изтеглихме нов 
кредит в размер на 200000 лв.за обект”Модулна пречиствателна станция за 
битови отпадни води М о ПС-2 Х 500 ЕЖ с.Козарско”.Кредитът е изтеглен за 
срок от 60 месеца с 10 месеца гратисен период. 
 До 31.12.2012 усвоихме 200000 лв. Започнахме изплащането на главницата от 
20.07.2013г. До сега по него имаме платени  15000 главница и лихва в размер 
на  8625 лв. 
С Решение № 260 И Протокол № 17/20.12.2012г. на Общински съвет град 
Брацигово бе поет нов дългосрочен кредит по проект”Устойчиво развитие на 
община Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
образователната инфраструктура – СОУ”Народни будители”, НУ”Васил 
Петлешков”  и ОДЗ”Божура Фурнаджиева” в размер на 110000.  



 
 

 
Отчет на Кмета 2013  - 19 - 

 
 
По него имаме усвояване в размер на 100% ,но обслужването му започна от 
м.07.2013г.До сега по него сме платили 7720 лв.главница и лихви в размер на 
1154.67 
Трите кредита се обслужват ритмично и до сега нямаме  начислени лихви за  
забава и просрочие. 
Четвъртият дългосрочен заем е сключен с „Порше лизинг” за закупуване на 
нов автомобил. Неговото обслужване започва от месец ноември 2013г. 
 
 
 
 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 
 
Събраните местни данъци и такса битови отпадъци през 2013 г. са 429278 лв. 
или с 19542 лв. в повече от 2012 г.  
Увеличението на местните приходи е резултат от работата на служителите при 
събиране на просрочени задължения.  
Изпратени са 210 бр. покани за доброволно изпълнение.  
Съставени са 465 бр. актове за установяване на задължения на стойност 
327956,30 лв. ,което е с 325бр. повече от 2012 г.  
 
 
 
 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
 
 
 Общинската собственост се управлява в интерес на населението на 
общината и в изпълнение на мандатната Стратегия за управление на 
общинската собственост,приета с Решение № 165 / 27.11.2008год. 
На основание Закона за общинската собственост преди приемане на 
годишният бюджет на общината е приета с Решение № 289 / 28.02.2013год. на 
Общински съвет гр. Брацигово -Програма за управлението и разпореждането с 
имоти – общинска собственост на територията на община Брацигово за 
2013год. 
  За периода от месец ноември 2012год. до месец ноември 2013год. са 
обработени преписки ,съдържащи  необходимите документи в следствие на 
което са съставени  493бр. актове за общинска собственост по населени места  
както следват :  
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№ по 
ред 

Населено място Актове за публична 
общинска 
собственост 
         бр 

Актове за 
частна 
общинска собственост 
         бр 

1 Брацигово 85 23 

2 Розово 4 ---- 

3 Равногор 1 7 

4 Бяга 0 0 

5 Козарско 2 2 

6 Исперихово 5 0 

7 Жребичко 340 24 

                     ОБЩО                 437                   56  

 
 
 
Общо изготвени  493бр. актове за имоти, общинска собственост, като от 
справката се вижда,че с  приоритет  са имотите, представляващи пасища по 
кадастралната карта на с. Жребичко . Почти всички имоти,които са запазили 
начина си на трайно ползване,като пасища са отдадени под наем за срок от 
пет години след решение на Общински съвет –Брацигово и провеждане на 
търг с явно наддаване .   
 Към настоящия момент са проведени 4бр. търгове с явно наддаване за 
отдаване под наем на 2986.663 декара в землището на село Жребичко и има 
сключени договори за наем с обща годишна наемна цена достигната на 
търговете в размер на 35068 лева.    

Придобиването,управлението и разпореждането с общинската 
собственост,както и актуването и отписването от актовите книги на 
недвижимите имоти – общинска собственост се извършва от кмета на 
общината след прието Решение на Общински съвет град Брацигово. 
              В изпълнение на задълженията си  спазвайки законовите разпоредби 
за визирания по-горе период са подготвени и внесени за разглеждане в 
Общински съвет град Брацигово  41бр. предложения за вземане на решения за 
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти на територията 
на общината . 
 След разглеждане в заседания на постоянните комисии при Общински 
съвет град Брацигово и взети решения са обявени  23бр. търгове за отдаване 
под наем  и  6 бр.за продажба на общински имоти. 
 
Обработени са следните преписки по вид на разпореждането и управлението : 
 
 -  Сключени  Договори за наем за поставяне на преместваеми 
съоръжения – кафе-автомати и павилиони  - 7бр. 
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- Отдаване под наем на общински имоти с предназначение  
търговска дейност след проведен търг с явно наддаване – сключени  договори 
за наем – 2бр . 

 
- Жилища отдадени под наем на социално слаби семейства –  

сключен договор за наем – 1бр. със Стефка Данчева . 
- Земеделска земя отдадена под наем след проведен търг с явно  

наддаване  - сключени  6бр. договори за наем . 
- Продажба на имот по кадастралната карта и кадастралните  

регистри на град Брацигово след проведен търг с явно наддаване – 1бр.на 
стойност  51 240 лева без ДДС 

- Прекратяване на съсобственост между общината и физически  
или юридически лица,чрез продажба на частта на общината  - 
2бр. процедури за продажба на идеални части,общинска собственост в 
урегулирани поземлени имоти.Реализираните сделки са  на обща стойност  
7175.00 лева без ДДС.  

- Продажба на имоти- земеделска земя в землището на гр.  
Брацигово  - 2бр.  
 
 За навременното  ежемесечно събиране на дължимите наемни вноски 
от наемателите са изготвени и изпратени 12бр  напомнителни писма до 
нередовните наематели. Някои от тях своевременно издължават сумите, 
докато  на други  се налага повторно обаждане, нотариални покани и 
предупреждения за прекратяване  на договорите по тяхна вина. 
 

  Справка за извършени продажби и отдаване под наем на общински 
имоти през 2013 година в община Брацигово 

                                                                  

Населено място 
Продажба Наем 

 Прекратяване на 
съсобственост 

Броя Сума Броя Сума Броя Сума 

      Брацигово 3  52836.64 9     254.64 2       7175.00 
      Бяга     2    7815.00 1     165.00     
      Исперихово     4    6620.00     
      Жребичко     3  24067.00     
      Розово             
      Равногор             
      Козарско             

      Всичко 5 60651.64 17 31106.64 2       7175.00 
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

През отчетния период са проведени 5 заседания на Общински експертен 
съвет по устройство на територията  

Разгледани са 18 инвестиционни проекта за които са издадени 
разрешения за строеж,въведени в експлоатация са 15 броя строежа от  V 
категория. 

Заверени са 33 броя  протокола за откриване на строителни площадки. 

Издадени са 40 разрешения за строеж,изчертани по молби на граждани 
са 216 скици на имоти ,издадени от Службата по кадастър град Пазарджик за 
град Брацигово и село Жребичко – служебни скици 1077 бр. и частни скици 118 
бр. 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Ежедневно се поддържа уличното и парково осветление в град 
Брацигово и  селата на територията на общината чрез отстраняване на 
повредите.Извършен е монтаж на 148 броя осветителни тела в 
Брацигово и 155 по селата в общината.Вложените средства от 
общинския бюджет са в размер на  14180лв. 

 



 
 

 
Отчет на Кмета 2013  - 23 - 

 

 

Строителство   

Средствата за отчетния период от републикански и общински бюджет  са 
изразходвани за подобряване на инфраструктурата по населени места,участие 
на общината със  собствени средства по проекти към програмите на 
Европейския съюз,извършване на ремонтни работи по сгради – общинска 
собственост на територията на общината. 

• Обект: “КАНАЛИЗАЦИЯ НА с.КОЗАРСКО - ”– ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
     ПОДОБЕКТ:МОДУЛНА ПРЕЧИСВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА  

     БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ „МоПС-2х500ЕЖ” 

БИТОВА СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ към МоПС-2х500 
ЕЖ    
Изпълнен в процес на въвеждане в експлоатация : 
                                                         199 974,45  лв. с ДДС-строителство 
                                                                                   Н.С.Н - 2400 с ДДС 

         В процес на въвеждане в експлоатация Акт №14/18.12.2012г.-    
         Битова сграда; Акт №14/12.12.2012г.- Биофилтри-2 бр. 
 

• „ Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на 
ул.”Девети септември”,ул.”Атанас Кабов” и „Освободители”. Изпълнен 
и разплатен съгл.Договор на ст-ст : 139 355,70лв. с ДДС 
                                                                                 Н.С.Н.: 500 лв. с ДДС 
                  Разрешение за ползване  №СТ-05-286/15.02.2013 година 
 

• Основен ремонт на 3 етажна масивна сграда – общинска 
собственост,находяща се в ПИ №6207.502.1191 гр.Брацигово.  
                                              Изпълнен  на стойност 38 000 лв. с  ДДС 

• Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.”Умишка” чрез 
изграждане на колектор за отвеждане на битово - фекални води под мост 
1 за регулацията на гр.Брацигово.  
                                              Изпълнен  на стойност 22 507 лв. с  ДДС 

• Допълнително СМР за обект“Изграждане и реконструкция на улична 

мрежа,тротоари и площади и обществени зелени площи в 

гр.Брацигово, Община Брацигово, 
 

                                              Изпълнен  на стойност 40 700 лв. с  ДДС 
 
                                    Авторски надзор на стойност 3 600 лв. с  ДДС 
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• Благоустрояване и обособяване на паркинг на част от уличното 

пространство на ул. с осови точки 389-155-156 в кв.32 по плана на гр. 
Брацигово/ ЗРП и почистване / .  
                                                Изпълнен  на стойност 6 000 лв. с  ДДС 
 

• Изграждане на отоплителна инсталация на ДСП  гр. Брацигово .  
                                                Изпълнен  на стойност 6 000 лв. с  ДДС 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
 
ОБРАЗОВАНИЕ  
 
 
Община Брацигово разглежда образованието като основен инструмент за 
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 
2013 г. предучилищното и училищното образование в община Брацигово 
следва изградените традиции и достойнства, като са полагани системни усилия 
за тяхното съхранение и развитие.  
Чрез различни форми на оптимизирано взаимодействие и сътрудничество е 
разгръщан личния потенциал на подрастващите, както и е насърчавано 
формирането на интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на 
професионална насоченост и подготовка за реализация на базата на 
националните традиции и общочовешките хуманитарни ценности.  
Изпълнени са комплекс от мерки за предоставяне на качествено и достъпно 
образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските 
норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и 
препоръки на ЕС в областта на образованието.  
МРЕЖА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗВЕНА  
Общинската училищна мрежа обхваща пет училища: едно начално, две 
основни, едно средно общообразователно училище, една профилирана 
гимназия.   
В училищната мрежа са създадени условия за обхват на всички деца и ученици 
в задължителна училищна възраст, като се следи и тяхното движение.  
Училището запазва и развива таланта на всяко дете, така че то да живее 
пълноценно, да придобива нови знания и умения, и да израства като 
самостоятелна, мислеща личност.  
Акценти върху дейностите през 2013 година по осигуряване на качествено 
образование, съобразено с новите изисквания и динамиката на обществения 
живот: 

- Продължаване на процеса на ремонт и модернизация на учебните 

заведения и детски градини, осигуряване на модерно оборудване в тях 
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със средства както от общинския бюджет, така и по Програмата за 

енергийна ефективност и Оперативните програми; 

Със средствата  по „Оптимизация на училищната мрежа” се извършиха 

следните дейности: 

- СОУ”Народни будители”-Брацигово – СМР  по кабинети и класни стаи 
включващи направа на таван, циклене на под, подмяна на осветителни 
тела и инсталация, направа на зидария с плътни тухли, подмяна на 
тоалетни мивки на стойност -  71 346,00 лева 

- НУ”Васил Петлешков”- Брацигово - СМР  по кабинети и класни стаи 
включващи циклене на паркет, поставяне на нов паркет, доставка и 
монтажи на первази от PVC, демонтаж на циментови плочи и поставяне 
на гранитогрес, кърпеж по стени и тавани, грундиране и боядисване, 
демонтаж на стари тапети, зидария от ютунг,доставка и монтаж на 
алуминиеви врати,обличане с PVC обшивка ,таванно стълбище и 
облицовка на чешма на стойност – 43 740 лева. 

- СОУ”Народни будители”-Брацигово – закупени едноместни ученически 
маси, учебни комплекти по химия, микроскопи, набор за дисекция, 
микроскопски препарати, набор по биология  на стойност 7 999,00 лева. 

- НУ”Васил Петлешков”- Брацигово – закупени шкафчета със заключващи 

се вратички, дъски обикновени разчертани, бели магнитни дъски, чинове 

двуместни с хоризонтален плот, столове, секция, мастило за маркер, 

маркери за бяла дъска на стойност – 6 496,68 лева; 

- Закупени са за всички детски заведения в общината детски пластмасови 

столчета на стойност 1386 лева; 

- Търсене на възможности за привеждане на образованието в 

съответствие с потребностите на Общината, преквалификация и 

подготовка на човешките ресурси, с цел отговаряне на изискванията на 

новите работни места; 

Превеждане на средства за квалификация и преквалификация на 

педагогическите кадри в училищата и детските градини и по модулите на 

програма „Оптимизация на училищната мрежа” – „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата” в размер на 34 188 лева. 

- Осигуряване на необходимите условия и ресурси за интеграция на деца 

от малцинствени групи и на деца със специални образователни 

потребности; 

Осигурен е транспорт до средищните училища на Община Брацигово, 

както и до Дневния център за деца и младежи с увреждания. Създадени 

са всички условия за осъществяване на корекционно – обучителна 
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дейност в Центъра за обществена подкрепа  към Комплекса за социални 

услуги за деца и семейства град Брацигово; 

 От 2013 година е изработена и въведена в действие Общинска програма 

за интеграция на ромите с решение на Общински съвет № 304 от 

28.02.2013 г. 

Превеждат се средства на училищата по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси, направление „Без свободен час”, „С грижа за 

всеки ученик”, ”Въвеждащо обучение”  и „Подобряване качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на Целодневно 

организация на учебния процес” . 

Осъществяване на проект „Нов шанс за успех- ограмотяване на възрасни 

роми” в НУ”Васил Петлешков”. 

 

- Завършване на енергийната ефективност в останалите учебни заведения 

на територията на общината /саниране, соларни инсталации и 

отоплителни инсталации на биогориво/; 

- На трите сгради – на НУ”В.Петлешков”, СОУ”Народни будители” и ОДЗ 

„Божура Фурнаджиева” са направени топлоизолации на външните стени, 

ремонт на покривите и подмяна на дограма. На двете училища са от 

ремонтирани и отоплителните инсталации, сменени са старите котли с 

нови, работещи с пелети  и са монтирани слънчеви колектори за топлата 

вода. Колектори са поставени и в ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, но все 

още предстои подмяна на отоплителната инсталация. Дейностите са по 

проект за обновяване на образователните структури на стойност 

1 290 225 лева. 

 
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни  
Основната дейност на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е 
разглеждането проявите на малолетните и непълнолетните. Целта на 
възпитателните дела е изясняване на факторите за извършване на 
противообществените прояви и престъпленията, опазване личността на 
извършителите от последващи такива, преодоляване на деформации и 
дефицити в нравственото развитие на детето и прилагането на най-
подходящата възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.  
През 2013 г. в МКБППМН са образувани и гледани 1 възпитателно дело срещу 
1 извършител на различни деяния.Разглеждани са още 5 случаи без 
образуване на възпитателни дела. 
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През годината МКБППМН работи с 3  обществени възпитатели. Децата, с които 
работят тези специалисти – педагози и психолози, с много малки изключения, 
са преустановили извършването на противообществени прояви и 
престъпления.  

 
 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  
 
 – Повишаване качеството на услугите предлагани от Домашен социален 
патронаж. Оптимизиране на базата, използвана от общината и по нататъшно 
разширяване обхвата на тази услуга с включване на селата Бяга, Исперихово и 
Козарско. 
 
            В рамките на общината функционират два домашни социални 
патронажа, единият се намира в гр. Брацигово, с капацитет 100 ползватели, а 
втория  обслужва населението на  с. Равногор с капацитет 30 потребителя.  
             В гр. Брацигово и село Равногор търсенето на услугата се увеличава, 
поради нарастване възрастовата граница на населението. Анализът на данните 
относно доставянето на услугата „Домашен социален патронаж ” Брацигово и 
Равногор сочи, че броят на потребителите става по-висок от капацитета на 
услугата. 
         В град Брацигово  от  декември 2009 год. функционира по проект 
социална услуга  Обществена трапезария - Брацигово, с финансовата подкрепа 
на Фонд „Социална закрила”, като общия брой на потребителите бе  50.  

След изпращането на мотивирано предложение до Изпълнителния 
Директор на „Агенция за социално подпомагане” гр.София от 01 август 2013 
год. се увеличиха потребителите с още 80 потребителя и общия брой достигна 
130 потребителя.  
 

Разширяване обхвата на услуга Домашен социален патронаж с 
включване на селата Бяга, Исперихово,Козарско, Розово и Равногор  се 
осъществи, чрез проекта „Обществена трапезария”. Одобрени бенефициенти 
за получаване на топъл обяд за селата са общо 87, а за гр.Брацигово 43  
разпределени както следва: 

 
Село Равногор – 10  
Село Розово – 10  
Село Бяга – 22  
Село Исперихово – 27  
Село Козарско – 18  
Град Брацигово – 43  
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         Основна цел на услугите „Домашен социален патронаж” и „Обществените 
трапезарии” е предоставянето на услуги на възрастни хора и лица с 
увреждания. Домашният социален патронаж и обществената трапезария 
работят целогодишно и оказват подкрепа в домовете на потребителите.  
 
 - Повишаване качеството на услугите , предлагани от „Комплекса за социални 
услуги за деца и семейства” 
 
          Стратегията на община Брацигово за развитието на социалните услуги в 
региона има приоритети свързани със запазването на създадените и 
изграждането на нови социални услуги за общността. Основната тенденция се 
състои в това да се предложат алтернативни социални услуги на нуждаещите 
се лица – възрастни хора, инвалиди, деца в неравностойно положение и 
техните семейства.  

В Община Брацигово броят и капацитетът на социалните услуги е 
съобразен с потребностите на целевите групи. Капацитетът на наличните 
услуги е с добра пълняемост, поради добрата координация между Общината и 
Дирекция «Социално подпомагане» и оказаната методическа подкрепа от 
Регионална дирекция"Социално подпомагане" Пазарджик. На територията на 
общината съществуват разнообразни услуги в общността, които са съобразени 
със спецификата общината.  

Предлаганите социални услуги от резидентен тип предоставят 
възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности 
на лица и деца. 

 
Целеви групи 

Във фокуса на прилагането на Социалната политика на Община Брацигово са  
съвкупността от настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те 
включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от 
социалните услуги в общностите и специализираните институции на 
територията на община Брацигово. Социалните услуги и дейности се 
разглеждат като интегрирана динамична система, ориентирана към резултат. 
Потребителите на социални услуги по правило принадлежат към така 
наречените рискови групи.  
Особена целева група в стратегическия фокус са институциите и структурите на 
гражданското общество, съпричастни към разкриването, развитието, 
доставянето и потребяването на социалните услуги, както и хората в тях. При 
тях, отново в контекста на оценка и управление на риска, се изследват и 
оценяват готовността, нагласите и наличието на специфичен капацитет за 
координирано и целенасочено взаимодействие. 

 
На територията на община Брацигово  има разкрити следните социални услуги: 
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• Домашен социален патронаж- Брацигово с капацитет 100 места и 
Домашен социален патронаж – Равногор с капацитет  30 места 

 

• Център за настаняване от семеен тип І на възраст от 3 до 12 години и 
Център за настаняване от семеен тип ІІ на възраст от 15 до 18/20/ години 
с капацитет 15 места 

 

• Център за обществена подкрепа с капацитет 30 места 
 

• Дневен център за деца с увреждания с капацитет 14 места 
 

• Преходни жилища за възраст от 13 до 20 години 2 х 8 места - Общо 16 
места 

 

• Наблюдавано жилище 1 х 10 места 
 

• Дневен център за възрастни хора с увреждания град Брацигово с 
капацитет 20 места 

 

• ДДЛРГ «Васил Петлешков» е закрит от  01.06.2013 год. 
В изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституализация на децата в Република България” приет от 
Правителството през месец декември 2009 год. и План за действие за 
неговото изпълнение, както и заложените мерки в Общинска стратегия 
за развитие на социалните услуги на Община Брацигово 2010 – 2015 год. 
за намаляване броя на децата в специализираните институции, 
Общински съвет Брацигово взе решение за закриване на ДДЛРГ“ Васил 
Петлешков” гр.Брацигово. Същото решение бе изпратено до 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за 
предприемане на процедура по закриването му.  

На 06 юни 2013 год. до Кмета на Община Брацигово, бе изпратена 
Заповед №РД 01-603/28.04.2013 год., относно закриване на ДДЛРГ“ 
Васил Петлешков” гр.Брацигово. След получаване на заповедта бяха 
предприети мерки в синхрон с основни стратегически документи по 
деинституализация. 

 

• С Решение №436/25.10.2013 год. на Общински съвет град Брацигово, 
даде разрешение за разкриване от 01.01.2014 г. нова социална услуга 
„Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания - деменция” 
към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” гр.Брацигово в 
сградата на бивша Градска Поликлиника, намираща се в гр.Брацигово, 
бул.”Трети Март” № 35 А, на третия етаж.   
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Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания –деменция е 
нова форма на социална услуга, насочена към възрастни хора с 
увреждания, които имат нужда от 24-часова грижа. Това е социална 
услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани 
потребности на населението в общината от такъв вид услуга. Център за 
настаняване от семеен тип означава осигуряване на онова подходящо 
равнище на интервенция и подкрепа, което да даде възможност на 
хората да постигнат максимална самостоятелност и контрол над 
собствения си живот. Основната цел на предоставяните услуги в Център 
за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което 
гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване 
на всяко лице, чрез предоставяне на  индивидуализирана грижа и 
подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на 
услугата. 

 
 –  Разкриване на делегирана държавна дейност на социалната услуга „ Дневен 
център за възрастни хора с увреждания” град Брацигово 
 
От 01.01.2011 г. в община Брацигово стартира проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансиран от Европейския 
социален фонд – „ Дневен център за възрастни хора с увреждания – 
Брацигово. Създаването и развитието на “Дневен център за възрастни хора с 
увреждания в град Брацигово” ще доведе до преодоляване на социалната 
изолираност на възрастни хора с увреждания като създаде условия за 
интегрирането им в обществото и даде възможност за активното им участие. 
През 2012 год. “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град 
Брацигово” стана държавна делегирана от държавата дейност с капацитет 30 
потребителя.  Социалните услуги, предоставяни от Дневния център ще дадат 
възможност на възрастните хора с увреждания да придобият нови знания, 
умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и за 
укрепване на психическото им равновесие. Той е комплекс от социални услуги, 
които създават условия за цялостното им обслужване през деня, за 
задоволяване на всекидневните им здравни, образователни и 
рехабилитационни потребности, организация на свободното им време и 
осъществяване на лични контакти.  

Заповед №РД 01-141 от 31.01.2013 год. на Министъра на Агенция за 
социално подпомагане бе намален капацитета от 30 на 20 места.   

За 2013 година има сключени Договори с потребителите на центъра : 
За ползване на социалната услуга целодневно – 11 
За ползване на социалната услуга по часово – 10  

 
– Подкрепа на дейността на функциониращите в община на клубове на 
пенсионера и инвалида .  
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Клуб на пенсионера 

Във всяко населено място от общината с изключение на с. Жребичко има 
изграден «Клубът на пенсионера». Клубовете на пенсионера във всички 
населени места  на общината разполагат с добри бази, в които осъществяват 
своите мероприятия и срещи.  Всяка година в Бюджета на Общината се залягат 
средства, които да подпомагат дейността им.       

Клуб на инвалида 

Клубът на инвалида е създаден, за да привлича и организира хората с 
увреждания и да ги интегрира в обществото. Броят на членовете на клуба в 
град Брацигово е 130 човека с различна степен на увреждане. На 13 ноември 
2012 год. клуба на инвалида бе преместен в сградата на бивша градска 
поликлиника с цел подобряване условията на хората с увреждания. 
Помещението в което се намира клуба е отремонтирано и обзаведено със 
нужните мебели и отоплителни системи със средства от Общината.  

– Осигуряване независимост и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора в нашата община, както чрез 
разработване и реализация  на проекти по Национална програма „Асистенти 
за хора с увреждания”, така и по предвидените мерки , финансирани от 
Европейския социален фонд и по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
 

През 2010 год. се  делегираха права на Кмета на общината от страна на 
„Агенция за социално подпомагане” да извършва дейността по Проект 
«Подкрепа за достоен живот» по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG051РО001-5.2.09 «Алтернативи»   

Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община 
Брацигово,  предоставя социалната услуга „Личен асистент” съгласно 
подписано Рамково споразумение № BG09-1303-1 от 03.11.2010 г.  
Квотата за Община Брацигово е 20 потребителя и 20 асистента.  
Стойност на проекта – 261 239.25 лева 
Евентуален краен срок на проекта -  15.04.2014 г. 
  

През 2013 год. се спечели Проект «Звено за услуги в домашна среда» 
«Подкрепа в дома» към Домашен социален патронаж град Брацигово".  
        С реализирането на проекта „Звено за услуги в домашна среда „ПОДКРЕПА 
В ДОМА” към Домашен Социален Патронаж-Брацигово” на 07.05.2013 г. се 
откриха 28 нови работни места в  социалната сфера – 1 социален работник, 2 
социални работници, 5 домашни помощници, 20 болногледача, като са  
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назначени безработни лица и се увеличи трудовата заетост на територията на 
Община Брацигово. 

В изпълнение  на проекта се предоставят  социални услуги –обслужване и 
удовлетворяване на ежедневни потребности на 54 лица от гр.Брацигово, 
с.Равногор, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско ,като в това число 30 лица с 
трайни увреждания /включително 2 деца/ и 24 възрастни хора. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
 
– Пълно съдействие на общопрактикуващите лекари в тяхната дейност, 
независимо от ограничените законови възможности на Общината пряко да 
влияе на качеството на медицинското обслужване и на здравната политика 
като цяло. 
 

На територията на общината функционират в Поликлиника гр. Брацигово  
индивидуални практики,както  такива в  здравните пунктове  в селата.   

Всички лекарски и стоматологични практики имат сключен договор с 
Кмета на Общината да ползват помещенията срещу наем. На основание  
Решение №  99/ 29.03.2012 г.на ОбС – гр. Брацигово дава правото на Кмета на 
Общината да сключи договори за наем за срок от 10 г. за ползване на 
помещения - кабинети, намиращи се в сградата на Градската поликлиника и 
Селските здравни служби в Бяга, Козарско, Исперихово, Розово, Равногор с 
лекари, стоматолози, зъботехници, обслужващи населението. 

ЕТ”Пламен Траянов” разполага с клинична лаборатория, в която се 
извършват изследвания. От 01.11.2007 г. клиничната лаборатория работи по 
Здравната каса с договор с клинична лаборатория в гр. Пловдив за извършване 
на широк спектър от изследвания, след вземане на кръв на место. Това е в 
услуга на болните и трудноподвижни граждани, които трудно пътуват.  

– Специално внимание към звеното за спешна помощ – единствената 
функционираща държавна структура на медицинско обслужване на 
територията на общината. 

Специално внимание се обръща към звеното за спешна медицинска 
помощ, което е създадено на 15.08.2004 год., като бързо доказа 
необходимостта си, това е единствената функционираща държавна структура 
за медицинско обслужване на територията на общината. През всичките тези 
години, никога не са постъпвали сигнали или жалби от недоволни  или 
необслужени пациенти. Екипът на звеното е от висококвалифицирани 
специалисти, които полага всеотдайна медицинска грижа за населението. 
Спешна Медицинска помощ - гр. Брацигово, е на  разположение денонощно 
на гражданите на цялата Община.  
 
 – Отпуснати еднократни парични помощи.  
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Общината Брацигово, всяка година заляга в Бюджета средства за 
отпускане на еднократни парични помощи на хора в с влошено здравословно 
състояние и на самотно живеещи лица с минимални доходи, които не са в 
състояние да заплатят погребалната услуга на починал близък.  
В тази връзка са изготвени от Община Брацигово и приети с Решение 
109/27.04.2012 год. от Общински съвет – Брацигово правила за отпускане на 
еднократна парична помощ. 
За 2013 год. са отпуснати: 
- Еднократни парични помощи за подпомагане на хора с увредено 
здравословно състояние – 38  
Изплатени помощи 38 бр. 
22 бр. х 100 лв. – 2200 лв. 
10 бр. х 150 лв. – 1500 лв. 
5 бр. х 50 лв. – 250 лв. 
1 бр. х 20 лв. – 20 лв. 
Общо – 3770 лв. 
 
- Еднократни парични помощи за извършване на погребални услуги – 17  
Изплатени помощ 17 бр. 
4 бр. х 130 лв. – 520 лв. 
1 бр. х 120 лв. – 120 лв. 
12 бр. х 100 лв. – 1200 лв. 
Общо – 1840 лв. 
 
В приетите правила също така са регламентирани условията, реда и начина на 
отпускане на средствата, в тази връзка на лицата не отговарящи на посочените 
условия са изготвени мотивирани откази: 
 
- Мотивирани откази за еднократна парична помощ са 20.  
Това са за лица подали Заявления, които участват в проекти реализирани от 
общината, подпомагани от Дирекция „Социално подпомагате” за същата 
услуга и на лица дължащи данъци към общината.  
 
 - Мотивирани откази за еднократна парична помощ за извършване на 
погребални услуги – 3. 
Това са за лица подали Заявления, които участват в проекти реализирани от 
общината, подпомагани от Дирекция „Социално подпомагате” за същата 
услуга и на лица дължащи данъци към общината.  
 
Общината Брацигово, всяка година заляга в бюджета средства за отпускане на 
еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на 
младите семейства 
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В тази връзка е изготвено от Община Брацигово и прието Решение 
72/27.02.2012 год. от Общински съвет – Брацигово за изплащане на 
еднократни помощи на първо и второ родено дете. 
 
- Еднократни парични помощи за първо родено дете, които са в размер на 150 
лв.  – 24  
 
 - Еднократни парични помощи за второ родено дете, които са в размер на 200 
лв. – 3  
 
Първо родено дете – 3600 лв.  
Второ родено дете – 600 лв. 
Общо – 4200 лв. 
 
През 2013 г. Община Брацигово разработи процедура за издаване на „Карти 
за преференциално паркиране за хора с увреждания”, съгласно чл. 99а от 
Закона за движение по пътищата и изискванията на стандартизирания модел 
на общността от Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на 
Европейския съюз от 04.06.1998 г. Карти за преференциално паркиране се 
издават на лица  и деца, жители на Община Брацигово, с определена от ТЕЛК 
степен на увреждане;  
 
 
КУЛТУРА. ТУРИЗЪМ. СПОРТ 
 
 
 
 
КУЛТУРА 
 

- Повсеместен ремонт и рехабилитация на почти всички читалищни сгради 

и музея в общината както със средства на от общинския бюджет, така и 

чрез осигуряване на допълнително финансиране с проекти по 

предвидените мерки в Оперативните програми на Европейския съюз; 

-  Поставено бе подвижен елеватор в ГИМ за достъп на инвалиди до 
музейните експозиции. Основната цел на проекта, реализиран 
съвместно с Агенцията за хора с увреждания е изграждането на достъпна 
архитектурна среда за тях, посредством използването на добри практики 
и пълното прилагане на изискванията на националното законодателство, 
транспониращо с Директивите на ЕС в областта на защитата от 
дискриминация и спазване правата на хората с увреждания. След 
изпълнението на проекта беше осигурен достъп на хора със специфични 
нужди при тяхното пространствено придвижване в Градски исторически 
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музей. Това спомогна за тяхното социално интегриране в общината и 
промяна в нагласите на обществото към хората от тази група. Проектът е 
на стойност над 48 000 лева. 
Осъществи се и доизграждане на достъпна среда на хората с увреждания  
в сградата на ГИП – поставени са две рампи за достигане до служебния 
вход, подемно съоръжение и санитарно- хигиенен възел отговарящ на 
изискванията на хората със специални потребности за над 20 000 лв. 
 Сградата на централния Исторически музей – подмяна на ондулина  и  
пререждане на керемидите. 

     Лукова къща –цялостен ремонт на покрива. 
     Попова къща - цялостен ремонт на покрива. 
     Кънева къщи - цялостен ремонт на покрива 
     Карамановата къща - цялостен ремонт на покрива и подмяна на 
улуците. 
Опити за кандидатстване по програми на МРРБ  и МЗХ  мярка 322. 
Развитие на селските райони за рехабилитиране на сградата на НЧ”Васил 
Петлешков – 1874” 

 
- Активна подкрепа за културната дейност, осъществявана от самодейните 

колективи в читалищата и клуба на пенсионера; 

Подпомагат се самодейните състави при участията им в различни 

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. 

Активирана е кампания за набиране на средства за преиздаване на 

редки и значими за историческото и културно развитие  на Брацигово и 

региона книги – „Брациговските майстори строители” и др. 

- Организиране на прегледи на художествената самодейност и 

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 традиционно присъстват 

състави от цялата страна. През 2013 година под патронажа на кмета на 

община Брацигово Васил Гюлеметов се проведе и 11 Регионален 

фестивал на художествената самодейност на хората с увреждания от 

област Пазарджик; 

- Активна политика за опазване на най-ценните исторически паметници в 

община Брацигово, като условие за развитие на историческия туризъм  
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Провеждане на рехабилитация на паметници и паметни плочи свързани 

с личности и събития от местната и национална история. Опазване на 

националните паметници на културата в регистъра на община 

Брацигово. 

 

ТУРИЗЪМ 
 
През  2013  година бяха категоризирани 2 туристически обекта и бяха 
променени вписаните в Националния туристически регистър обстоятелства на 
2 обекта.  
С цел по – доброто рекламиране и развитие на общината в сферата на туризма  
и през 2013 година участвахме в  Тракийски туристически портал с 
информация за общината и снимков материал. 
 За по доброто представяне на общината ни като туристическа дестинация 
през 2012 година ние спечелихме  заедно с общините Девин , Борино и Доспат 
проект” Богатствата на Западни Родопи” по приоритетна ос 3 „ Устойчиво 
развитие на туризма”, Операция 3.2 „ Развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите” към МРРБ. 
В момента проектът се реализира.Бяха изработени 16 туристически пакета, 
които реално могат да се продават на туроператори. 
Изработен е календар за 2014 година и дипляна. Ще бъдат изработени още 
рекламни материали на хартиен носител и филми. 
В рамките на проекта общините взеха участие в Международното 
туристическо изложение” Гостоприемство в четири сезона, Смолян” , което се 
проведе от 10 до 13 октомври 2013 г. в курорта „ Пампорово”. На 19 и 20 
октомври беше проведено информационно събитие в гр. Девин, в което взеха 
участие 30 туроператори, медии и хотелиери от страната и чужбина. 
На 2 и 3 ноември ще се проведе информационно събитие в гр. Борино, в което 
ще вземат участие пак над 30 туроператори, медии и хотелиери от страната и 
чужбина. 
На 21 до 24 ноември предстои участие на 4 общини на международна 
туристическа борса в гр. Солун. 
На 2 декември ще се проведе регионален форум в който ще вземат участие на 
50 представители на медии, туроператори и хотелиери. 
 
СПОРТ 
 
 Подкрепа на регистрираните спортни клубове по футбол, както и 
стимулиране на местните инициативи за създаване на нови спортни клубове. 

 
Във връзка с планирани мерки и дейности за 2012/2013 година в Спортен 
календар – приет с Решение №120/27.04.2012г. и Решение №303/28.02.2013г. 
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на ОбС-Брацигово, бяха финансирани спортни и младежки дейности – насоки 
и правила за работа. Реализирани  са всички заложени дейности общо -  27 
спортни събития за предходната година и до момента. Оказано е съдействие – 
организационно, технически, методически при провеждане на спортните 
събития и форуми. Въведени са нови добри практики в организацията на 
мероприятия с такава насоченост – спортен календар на образователни 
институции, спортен календар на външни структури, програма „Ваканция”, 
публичност и достъпност на информация за  детски площадки и достъп до 
обекти за спорт и релаксация. През отчетния период е поставен акцент върху 
по-добра организация и взаимодействие с образователните институции.  
Въведени са по-добри практики и инициативи  по посока обхващане на деца и 
ученици от образователните институции в спортни дейности и устойчиво 
участие в извънкласни форми. 
Спортната дейност в Община Брацигово обхваща предимно развитието на 
футбола като най-масова проява на физическа активност сред подрастващите и 
хората в активна и зряла възраст и други алтернативни спортове застъпени по-
ограничено. На територията на общината продължават да  функционират 4 
футболни отбора – мъже.Такива са сформирани в Брацигово, в Бяга, в 
Исперихово и в Козарско. 
Само в град Брацигово са сформирани три отбора – детски, юношески и 
мъжки. В детския отбор са картотекирани 23 състезателя, в юношеския – 19, а в 
мъжкия – 39. 
От месец септември 2013 година е сформиран детско-юношески отбор в с. 
Бяга. 
През състезателния сезон отборите са изиграли 93 официални срещи.  
За реализиране на упоменатите по-горе събития от Общински съвет - 
Брацигово бяха гласувани 25 000 лева. Същите тези средства бяха 
разпределени по отбори  на нарочно събрание на спортните деятели, както 
следва: 
 

населено място сума 

Брацигово 10 500 

Бяга   6 500 

Козарско   4 000 

Исперихово   4 000 

   
 
 Привличане на външни средства за ремонт и подобряване на 
съществуващата спортна база- до колкото е възможно от Оперативните 
програми на ЕС, а също и чрез осъществяване на публично- частни 
партньорства с представители на частния сектор и НПО. 

 
Материалната база е голяма и поддръжката е трудна.  
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Тук е мястото да отбележим, че Общинска администрация-Брацигово е 
разработила и входирала проект към Държавен фонд „Земеделие” за 
реконструкция и обновяване на спортната база в общината, който е спечелен и 
предстои реализация. Пълното наименование на проекта е „Реконструкция и 
доизграждане на Спортен комплекс и Мултифункционално игрище 
гр.Брацигово, реконструкция на спортна зала с.Бяга, община Брацигово, 
ремонт и реконструкция на спортна зала "Олимп", гр.Брацигово”. В 
последствие двете спортни зали отпаднаха от планираните дейности. Те ще 
бъдат обект на допълнително проектиране.Самото наименование на проекта 
подсказва идеята за видовете дейности по спортните обекти в общината. 
Стойността на предприетата инициатива е 5 864 669.39 лева. 
Започна да функционира и игрището при хотел ”Виктория”,  за което 
ръководството на ФК осигури две футболни врати. 

Функционират двете детски площадки – в новия квартал на града и в 
центъра.В процес на изграждане е и нова площадка до реката на 
улица"Слави Дишлянов". 
 

 Разширяване на общинските спортни състезания- футбол, тенис на маса, 
шахмат и др. 

 
Тази календарна година 2013 отново е изработен и приет Спортен календар с 
Решение № 303/28.02.2013 г. на Общински съвет – Брацигово. 
Спортният календар съдържа  общо 19 събития за 2013 година. Спортните 
мероприятия  са масови и платени. При платените състезания като: тенис на 
маса за мъже, майсторско кормуване и мини футбол,  мъже участниците 
заплащат такси за участие, с които финансират провеждането им и наградния 
фонд. 
От фиксираните събития по месеци до сега са проведени следните 
инициативи: 
АПРИЛ 
-тенис на маса (мъже) в спортна зала „Олимп” в ПГСА – Брацигово; 
- тенис на маса (деца) в спортна зала „Олимп” в ПГСА – Брацигово; 
- мини футбол за деца на градски стадион – Брацигово; 
- походи до близки местности с ученици; 
МАЙ 
-Футболни срещи за ветерани на градски стадион „– Брацигово „70 години 
организиран футбол в града”; 
-Велосъстезание за деца и ученици – площад „Централен”; 
-Майсторско кормуване на автополигон Брацигово; 
 
 
СЕПТЕМВРИ 
-Трибой за ученици; 
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-Тенис на корт; 
ОКТОМВРИ 
-Тенис на маса за деца и мъже; 
- НОЕМВРИ 
-Общински турнир по мини футбол деца; 
ДЕКЕМВРИ 
-Общински турнир по мини футбол мъже; 
 
- Новост за развитието на физическото възпитание и спорта  в общината е 
учредяването на ново туристическо дружество, което за краткия си период на 
съществуване успя да събере съмишленици и да реализира няколко похода по 
познати туристически маршрути – връх Мальовица, връх Мусала и Седемте 
рилски езера.  
 
 
ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
 
През 2013 г. основният акцент в работата  бе реализирането на оригинални и 
нестандартни инициативи, които имаха за цел да привлекат вниманието на 
медиите и обществеността.  
Мисията на институцията и основните политики, които се провеждаха, са 
свързани с убеждението, че за Брацигово трябва да се говори като за град, 
който не само успешно привлича европейски ресурс за реализацията на 
големи инфраструктурни и социални проекти, но и като за място, където човек 
спокойно може да отглежда своето дете, може да се забавлява, да посещава 
разнообразни и стойностни събития, и да се възползва от невероятната 
природа на региона.  
Традиционните инициативи, по които ежегодно се работи са:  
Тържествено отбелязване на националния празник на Република България на 
3 март;  
Кампания за пролетно почистване на града, която през април 2013 г. ;  
 
- Осигуряването на  обществените ангажименти и публичните изяви на кмета 
на общината е седмично.  
- На 24.01.2013 г. са осигурени и  проведени срещи на кмета на общината с 
населението на с. Козарско ,  
на 25.01.2013 г.проведена среща с населението на с. Исперихово, 
 На 31.01.2013 г. е потвърдено и осигурено участието на кмета на Общината в 
информационната среща за”Ролята на общините за икономическо управление 
на ЕС и ползите и членството в ЕС за европейците”, организиран съвместно от 
Представителството на Европейската комисия в България. 
 На 05.02.2013 г. е осигурена среща с обществеността от с .Равногор. 
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 На 14.02.2013 г. кмета  проведе ритуално зарязване пред обществеността по 
случай празника Трифон Зарезан. 
На 18.02.2013 е проведено обществено обсъждане на бюджета, на което става 
ясно че Брацигово заема 123-то място от 264 общини по финансова 
дисциплина. 
На 26.02.2013 г. е проведена среща с Местната организация на Русофили 
Брацигово. 
На 03.03.2013 г. заедно с обществеността почетохме Националния празник. 
Същият ден кметът поздрави покойната вече  Цветана Серафимова по случай 
100 годишния и юбилей. 
На 22.03.2013 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект” Помощ в 
дома”.  
На 26.03.2013 г. са проведени консултации с политическите партии във връзка 
с парламентарните избори, насрочени на 12.05.2013г.   
На 03.04.2013 е осигурено посещението на кмета в парламента относно 
получаването на автомобил, който обслужва храненето на социално слаби 
хора. 
 На 08.04.2013 е осигурено присъствието на кмета за среща с обществеността 
на ромите във връзка с Международния ден на ромите.  
 На 17.04.2013 г. в сградата на Младежки дом град Брацигово е проведена 
информационна кампания по ОС III - мярка 311-Разнообразяване към 
неземеделски дейности, мярка-312 Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия, мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности, 
мярка 322 Обновяване и развитие на населените места. 
 В дните 09 ,10 и 11 и 12 май 2013 г.по традиция под патронажа на кмета на 
общината се проведоха тържествата по повод годишнина от Априлската 
епопея в брациговски въстанически пункт с активното участие на 101-ви 
алпийски батальон гр. Смолян.В посочените дни се осъществи и среща с 
футболните клубове,като победителите получиха специални плакети за 
награда.  
На 31.05.2013 г. е проведена среща с обществеността по случай 1 ви юни деня 
на детето. 
 На 04.06.2013 г. е проведена среща с обществеността на с. Бяга по случай Деня 
на плодородието и празник на селото. 
 На 21.06.2013 г. в кабинета на кмета се проведе среща с ученици от 
националната гимназия за сценични и екранни изкуства гр Пловдив, съвместно 
с техни партьори от Германия.Посещението при кмета на общината бе във 
връзка с реализиране на проект „Младежта в действие Пловдив - Брацигово”. 
На 06.06.2013 г е проведена среща с църковното настоятелство на с. Розово. 
На 27.06.2013 г.с участието на кмета на общината и група туристи се учреди 
ново туристическо дружество „Брацигово -2013”. 
 На 29.06.2013 по повод празника на село Равногор се проведе среща с 
обществеността от селото, на която те получиха уверение че проектът за 
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подмяна на водопроводната мрежа скоро ще започне неговата реализация, 
както и ,че се работи по въпроса за отваряне пътят Пещера – Брацигово – 
Куртлуджа.  
На 05.07.2013 г. е проведена среща с обществеността в с.Исперихово. 
 На 11.07.2013 г. във гр. Велинград на ОС на Сдружение”Чиста Горна 
Марица”кметът е избран за Председател на Управителния съвет на 
сдружението. 
На 16.07.2013 г. са проведени срещи с граждани от с. Равногор и с. Бяга. 
На 07.08.2013 г. е осъществена среща с обществеността от с Розово.  
На 16.08.2013 г. е открита детска площадка в село Розово, финансирана от 
МОСВ. 
 На 29.08.2013 г. е проведено публично участие по повод заключителна 
пресконференция по проект  по  Договор BG161PO001/4.1-03/2010/056 - 
„Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ „Народни 
будители", НУ"Васил Петлешков" и ОДЗ „Божура Фурнаджиева".  

На 19.09.2013 г. публично участие на кмета по повод встъпителна 
пресконференция по Проект "Повишаване на квалификацията на служителите и 
подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово". Повишаване 
Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II 
"Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2 "Компетентна и 
ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. 

На 30.09.2013 г. – публично участие на кмета в кръгла маса  по проект 
BG051PO001-5.1.04-00009-C0001 „Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в 
дома"към домашен социален патронаж-Брацигово" , финансиран по Оперативна 
програма" Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г.  

11,12 и13 .10.2013 е осъществено пътуване съвместно с брациговци живеещи в 
София и Пловдив към  корените до Албания и Македония.  

На 26.10.2013 се проведе среща с обществеността от с Исперихово по повод 
празника на селото. 

Ежедневна връзка с представителите от учебни и детски учебни заведения, 
КСУДС на територията на общината, Клуба на хора с увреждания, 
Пенсионерски клуб, Клуба на запасните офицери от сержанта и запаса, 
Русофили, туристическо дружество и представители на различни фирми и 
браншови организации, читалища, футболни клубове и кметствата от селата. 
През отчетната година Общината продължи да обновява и поддържа 
ежедневно актуално състояние на своята интернет страница : 
www.bratsigovo.bg През отчетния период прессъобщението се утвърди като 
основна форма за професионално представяне на информация по проекти със 
значим обществен интерес. 
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Подаваме на  материали и актуална информация за медиите – за Списание 
„Отдих и туризъм”, „Българска Европейска Спа Асоциация” вестник „Строител”, 
НСОРБ,  вестник”Дума” вестник”Знаме”, вестник”Априлци”, Регионален 
електронен вестник „Bulstfree.bg”, сайта kmeta.bg, сайта на общината - общ 
брой публикации 264 / за всички медии/ 
 
Побратимени градове  
В сферата на международното сътрудничество продължихме да си 
сътрудничим между Брацигово  и побратименият му град Неве във Франция. 
Основният акцент бе подобряване на качеството и културата на живот чрез 
популяризиране и внедряване на чуждестранен опит и обмен добри практики. 
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.  
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Структурни промени  
 
Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за 
реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и 
бизнеса, както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и 
заетост, бе сред основните приоритети през 2013 г.  
През 2013 г. Община Брацигово, като възложител, продължи да провежда и 
възлага обществени поръчки по процедурите, предвидени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), в съответствие с принципите на публичност, 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация.  
Изготвянето на документациите за участие и провеждането на процедурите за 
обществени поръчки бе съобразено с настъпилите изменения в нормативната 
уредба през 2013 г.  
Съгласно Закона за  обществени поръчки  за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 
г., са проведени, както следва:  

             Процедури чрез открита процедура – 10 бр.; 
            Процедури чрез публични покани -  7 бр; 

                     Чрез договаряне без обявление – 1бр.; 
           Чрез директно договаряне без провеждане на процедура – 1 бр.  
 

Структурата на Общинска администрация е организирана в две дирекции 
– „Обща администрация” и „Специализирана администрация”. 

През годината е направено и одобрено от Общински съвет Брацигово 
едно изменение на числеността. 

През 2013 г. в рамките на проект по ОПАК беше извършен обширен 
функционален анализ на общинска администрация Брацигово. Констатирани 
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са силните и слаби страни в администрацията и процесите. В рамките на същия 
проект и след анализ  на констатациите от функционалният анализ в момента 
се разработват вътрешни правила, имащи за цел да улеснят работата на 
служителите, да разпишат работните процеси и да се подобри 
административното обслужване.  През отчетната година един от експертите в 
администрацията напусна работата си поради придобито право на пенсия. 
Длъжността вече се заема от нов служител.  

Възприетият подход в областта по заплащането на служителите в 
Общинска администрация през 2013 година, беше напълно съобразен с 
разполагаемия бюджет и приетите нормативни актове. 

През 2013 година не са провеждани конкурси по Закона за държавния 
служител за незаети длъжности. 

В рамките на втори проект по ОПАК успяхме да организираме и осигурим 
обучения на служителите в Института по публична администрация. Такива до 
момента не са провеждани поради липса на финансов ресурс. 

В рамките на същия проект за служителите от администрацията бяха 
организирани и няколко изнесени обучения. 

Извърши се оценяване на резултатите от труда на директорите на 
общинските детски градини и училища през учебната 2012/2013 г. за 
определяне на допълнителното трудово възнаграждение на директорите. 
Анализ на резултатите от обучението на служителите през 2013 г.  
Служителите в администрацията на Община Брацигово притежават добра 
квалификация, която е сериозен потенциал за професионално и служебно 
развитие.  
Смисълът на систематичното обучение е, както въвеждане на служителите в 
специфичните принципи и практика на административната дейност, така и 
последващо усъвършенстване на професионалните умения, квалификация и 
резултатност при изпълнение на служебните задължения на всички нива.  
Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация, идентифицираме 
потребностите от обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие 
между необходимостта от обучение и практическото прилагане на резултатите 
от него.  
Резултатите за ефикасността, адекватността и ефективността от обученията 
проследяваме чрез използване на различни форми – оценката на обучавания 
за качеството и полезността на проведеното обучение, отразено в докладите, 
наблюдение на изпълнението, експертно мнение на прекия ръководител, 
обратна връзка, направена с клиентите на администрацията и др.  
На базата на компетентностите и уменията, които вече притежават 
служителите и съобразявайки се с целите на администрацията и на отделното 
звено, в което е назначен служителят, съвместно с прекия ръководител, се 
определят умения и компетентности, необходими в бъдеще, за да 
продължават да изпълняват организационните цели.  
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През 2013 г. 40 служители преминаха обучение за повишаване на 
професионалните умения и компетентности в различни области, както и 
обучение за служебно развитие. От тях 40 служители бяха включени в едно 
обучение, а 20 от тях в две и повече.  
Обученията се проведоха  от Института по публична администрация (ИПА) и 
други обучаващи институции. 
Направеният анализ на представените от обученията доклади показват 
желанието на служителите обученията да бъдат с по-голяма практическата 
насоченост, за да могат по - лесно да приложат наученото в работата си. 
 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  
 
Административна информационна система  
 
 

И през 2013 година внедрените информационни системи и софтуер са 
поддържани с цел обработка и подобряване обслужването на гражданите и 
улесняване на административните дейности на служителите.  

Нова придобивка, полезна за гражданите е внедрената – възможност за 
справки от Информационната система за местни данъци и такси, поставен е 
ПОС-терминал за безкасови разплащания и вече има възможност за плащане 
на местни данъци и такси чрез касите на Е-pay от цялата страна. 

Използва се в пълна функционалност Архимед /софтуер за деловодство/, 
като периодично се осъществява превантивен контрол по движението на 
преписките с цел недопускане на забавяне. Софтуерът позволява цялата 
документация да бъде сканирана и съответно е налична в електронен вариант. 

След заявка за включване в проект на НСОРБ в Община Брацигово е 
монтирана техника на стойност 23 186,40 лева, както следва: 

Монтиран е видеоекран и КИОСК-терминал които ще бъдат използвани за 
предоставяне на информация за гражданите, широкоформатен скенер А0, 
сървър и компютърна конфигурация. 

Община Брацигово продължава да поддържа и актуализира интернет 
страницата си, която е важен източник на информация за гражданите и 
бизнеса. 
  

От 01.06.2008 г. в Община Брацигово е внедрена и функционира 
автоматизирана деловодна система Archimed eProcess. Archimed eProcess е 
интегриран програмен продукт, обединяващ система за документооборот, 
система за управление на административните процеси и система за 
управление на качеството. Системата работи по технологията „Клиент-сървър”, 
като осигурява на всички служители едновременен достъп до необходимата 
им информация посредством локалната мрежа. Чрез деловодният софтуер 
Archimed eProcess се подобри възможността всеки ръководител да 
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контролира и прави справки за всички преписки, по които работят или са 
работили неговите подчинени. По този начин се установяват приключените в 
срок и съответно просрочените преписки. Тази информация служи за контрол 
и предприемане на коригиращи действия при необходимост.  
Извършена бе актуализация на вътрешни нормативни документи. 
За постигане на високо качество на административните услуги, основните 
акценти в работата на администрацията, бяха насочени към:  

• укрепване на административната структура на общината, непрекъснато 
повишаване на прозрачността и отчетността в работата. 

• постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление 
и развитие на човешките ресурси.  

• предоставяне на качествени административни услуги и използването 
на информационните технологии.  

Основните принципи, към които непрекъснато са се придържали и 
продължават да бъдат водещи в дейността на служителите в общинска 
администрация за административно обслужване са:  
- равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, в 
това число и към гражданите в неравностойно положение;  

- открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на 
разбираем език информация;  

- стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите, което изисква 
непрекъснато взаимодействие и връзка с „бек офиса”;  

- търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са 
удовлетворени от качеството на предлаганите услуги;  

- съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно 
обслужване на потребителите;  

- услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали.  
 
Водейки се от тези основни принципи, може да се отбележи напредък в 
качеството на обслужване на гражданите и бизнеса през 2013 г.  
Община Брацигово се ангажира да провежда ясна и последователна политика, 
чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на качеството на 
административните услуги и гарантиране на сигурността на информацията.  
Резултатите от усилията на Община Брацигово, насочени към оптимизиране 
на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация – 
гражданин са:  

• Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури  

• Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и 
администрацията  

• Актуална информация в реално време  
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• Еднократно събиране и създаване на данни  

• Повишена прозрачност за процесите и услугите  

• Максимална обективност в обслужването  

• Ограничаване на корупционните фактори  

• Клиентът вече не е куриер на администрацията, като пренася документи 
от една стая в друга  

 
Към месец ноември 2013 г. гражданското състояние на лицата с постоянен 
адрес в община Брацигово са 9 945 броя.  
Издадените удостоверения по искане на граждани през годината са 439 броя.  
Като стъпка за осъществяване на електронно управление, пред общинските 
администрации в страната бе поставена задачата за електронна обработка и 
подписване с електронен подпис на всички актове по гражданско състояние, 
съставени в периода 2000-2010 година, като за краен срок беше посочена 2014 
г. През 2013 г. служителите при Община Брацигово въвеждат и подписват с 
електронен подпис всички актове за цялата община, съставени през посочения 
период. Това ще улесни административното обслужване, като позволява на 
гражданите да получат тази административна услуга от всяка една община на 
територията на страната, а не само от общината, съхраняваща хартиения 
носител на акта. Предстои подписването с електронен подпис на всички 
електронни лични регистрационни картони на населението на община 
Брацигово, което ще подобри качеството и на останалите услуги, предоставяни 
от служителите. Поетапното свързване на кметствата в община Брацигово през 
2013 г. с  предоставянето им на достъп до НБД „Население” ще благоприятства 
осъществяването на този процес.  

2013 г премина с различни дейности в работата на “ЕСГРАОН”.  
Извършената работа за периода януари–октомври 2013 по направление 
“ЕСГРАОН” се групира в няколко основни насоки, като главно е: обслужване на 
населението, провеждане на Референдум 2013 и Избори за народни 
представители 2013 г и въвеждане на ЛБД по кметствата: 

Поддържане на ЛБД и НБД”Население” 

 

• Локална база данни “Население” се поддържа в актуално състояние чрез 
ежедневни актуализации.  

• За периода са обработени 215 файла от община Брацигово за НБД 
“Население”, включващи актуализационни документи от гр. Брацигово и 
шестте села; 

• Актуализирани  са 103  файла получени от ТЗ “ГРАО”-Пазарджик  

• Обработени са всички актове за смърт, брак и раждане от селата в 
общината. 
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Осигуряване на достъп до НБД “Население”  

 

• Осигуряване на достъп до НБД “Население” през Интернет, чрез 
защитена страница и валиден електронен подпис. С предварително 
разрешение от ръководството, се изготвят  справки на други отдели в 
общината, кметствата, отдел „Социална защита” към ДСП и служителите 
на Полицейски участък  Брацигово. 

• Определяне на съществен дял от дейността на ЕСГРАОН като единна база 
данни е източник на информация не само за общинските структури, но и 
за регионални центрове - МВР, НАП, НОИ, Социално подпомагане и др. 
Поддържането на целогодишно на информационните масиви в актуално 
състояние улеснява работата на институциите, ползващи информация за 
населението. Това налага своевременна обработка на всички настъпили 
промени в данните на гражданите. 

 
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ  
 
 
СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЕКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ 
 
                    И през настоящата година продължи работата в Общинската гора, 
като в две процедури е организиран   добивът на иглолистна дървесина в 
отдели 167 в и 167 г. Направени са две  проверки на общинската гора от 
Регионалната дирекция по горите град Пазарджик.Сумите от добива в 
общинската гора се внасят редовно от дърводобивните фирми,контролът е 
непрекъснат , координират се действията между отделните институции , 
касаещи ползването на горите. Изготвени са всички необходими документи , 
планове за работа в общинската гора , противопожарен план , подписване на 
декларации от тези , които трябва да оказват съдействие за недопускане на 
пожари и своевременна сигнализация в случай , че е възникнал такъв. 
              В този период са извършени две  пръскания от лицензирана фирма 
срещу кърлежи и бълхи през месеците май и октомври във всички населени 
места на Общината . Обхванати  са  зелените площи на град Брацигово и 
селата , дворовете на училища и детски  градини,егреците и прокарите на 
животните.Всеки месец  се обработват общинските сгради  за гризачи. 
              Извършени са три хайки за улов на безстопанствени кучета на 
територията на град Брацигово , съвместно със „Зооветеринарен комплекс” – 
Пловдив. Общинското ръководство реагира бързо и своевременно на 
подадени сигнали от граждани за опасност от  злоенравни кучета . Системно се 
следи за извеждането и пускането на паша на селскостопанските 
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животни,отглеждането на животни повече от допустимия брой Изготвен е 
актуален регистър на отглежданите селскостопански животни на територията 
на град Брацигово. Съставени са 4 акта на животновъди. 
             Проведен е преглед на животинската тяга , съвместно с ПУ – Пещера. 
Самостоятелно или съвместно с други компетентни органи са извършвани 
проверки на територията на цялата община, изготвяни са констативни 
протоколи, предписания и предложения за решаване на проблеми от 
областите на дейности по сигнали и жалби на граждани. 
              Проведени , съвместно с Регионалната инспекция по околна среда – 
Пазарджик седем проверки без съществени забележки. Оградено е сметището 
в град Брацигово ,  закрито  е  нерегламентираното сметище в село 
Исперихово. 
Работата на служителите  бе свързана с организация на дейността, свързана 
със стопанисването и управлението на земеделските земи , включително и 
тези по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ. За кандидатстване по европейски проекти в 
различни направления беше събрана и обобщена изходната информация . 
Отдавани са свободните пасища и мери под наем на желаещи да ги почистват 
граждани чрез проведени четири броя търгове. Подписан е Договор № 
13/223/00277 от 15.5.2013 година с ДФ „Земеделие” за предоставяне на 
безвъзмездна помощ от 432 617 лева на Община Брацигово за извършване на 
залесяване на неземеделски земи в землището на град Брацигово.   
          Издадени са 42 заповеди за отсичане на единични дървета в ССФ. 
За да защити икономическите интереси на земеделските производители 
Общината организира опазването на селскостопанската продукция.През 
изтеклия период са назначени двама души полска охрана за град Брацигово 
,по граждански договор , от началото на месец юни до `края на месец 
октомври.Извършвани са периодични проверки по сигнали , предприемани са 
превантивни мерки по отделни случаи  в областта на земеделието и 
екологията. 
                Издават се разрешителни , след оглед на място за окастряне и 
премахване на дълготрайна декоративна растителност, разрешават се спорове 
между собственици за отсичане на дървета, намиращи се на по-малки 
отстояния от разрешените , работи се по всички въпроси, свързани с 
нарушаване на обществения ред,правят се изчисления за нанесени щети по 
Наредбата за оценка на трайните насаждения . 
                         Не са преустановени грижите за най-уязвимата социална група 
хора самотни, социално слаби, фронтоваци, инвалиди  и др. Всяка година с 
дърва за огрев се снабдяват около 474 души , жители на град Брацигово на 
преференциални цени. Този отоплителен сезон ,дърва за огрев получиха и 
отделни жители на всички  селища в Общината . Това стана след изготвяне на 
списъци от кметовете на кметства за тези , които отговарят на определени 
критерии.Задоволени са нуждите на 100 %  за желаещите граждани от Община 
Брацигово , желаещи сами да си добият дървата за огрев .Обработени са 
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множество преписки, маркиране на дървета и издадени удостоверения за 
сеч.Изготвяни са протоколи за нанесени щети  в земеделски имоти, съвместни 
участия в огледи за извършени нарушения със служители на  ПУ- Брацигово, 
участие в комисии с ОС” Земеделие” – град Пещера. 
                       Осигурен е редовен превоз за летуващите и гостите на курорт 
„Васил Петлешков” от 15 юни до 15 септември. 
           Реагира се адекватно при нарушение в обслужването  от „Транссервиз 
ЕООД” – Пещера и другите обслужващи фирми в областта на транспорта.      
         През целия този период сме извършвали съвместни проверки с РИОСВ за 
състоянието на сметищата, общинската и републиканска пътна мрежа и 
организация по почистване на сервитутните прилежащи земи на общинските 
пътища от отпадъци.Ежемесечно се провежда обход на комисия за 
установяване състоянието на контейнерите за разделно сметосъбиране , обход 
на нерагламентираните сметища .Разрешени са редица проблеми от стопански 
и битов характер, свързани с ползването на водата от язовирите , спазването 
на графиците за поливане , събиране на такси , замърсявания от животни , 
взимане на мерки с дървета , застрашаващи живота на хора и животни на 
територията на града, битови скандали , междусъседски разправии, оглед на 
земи и редица други. 
През отчетния период ръководството на Община Брацигово е актуализирала 
всички договори на животновъди , за възмездно ползване , за срок от пет 
години , на общински мери и пасища , представляващи 4038 дка. С решение на 
ОбС – Брацигово  , таксата от три лева на декар годишно  е издължена от 
всички животновъди , считано от 09.06.2013 година.. 
                     Актувани и отдадени на публичен търг , под наем , пасища в село 
Жребичко , за срок от пет години 2986,663 дка. Актувани пасища в землището 
на град Брацигово са 763 .868 дка като търгове предстоят. 
                      Променен е начина на трайно ползване на 1290 дка пасища в 
землището на село Жребичка от пасища в гори в земеделски земи. Внесени са 
за промяна от пасища в гори в земеделски земи още 460 дка , които се 
намират в землището на село Жребичко. 
                       Община Брацигово , през 2013 година се сдоби , до този момент ,с 
още 1290 декара гори.       
 
 
ЧИСТОТА 
 
 
В дейността щатно заетите бройки за града са 11 човека,изпълняващи 
следните програмни дейности: 

1.подържане на местата за обществено ползване,чрез 
 -зимно подържане на улици и площади 
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-снегопочистване на тротоари и места за обществено ползване-
спирки,стълбищни преходи,подходи към поликлиники и детски градини, към 
търговската мрежа . 
В дейността щатно заетите работници  за града са 2 -на  4 часов работен ден. 
Доставените  2 машини за снегопочистване на тротоари и алеи през 2013 г , 
бяха използвани ефективно и тази година  в труднодостъпните улици  за 
почистваща техника в  стария квартал 
 -почистване на шахти и улици от наноси след зимно опесъчаване и поройни 
дъждове; 
-пролетно пръскане с хербициди на затревяване на тротоари;  
-контрол върху образуването на нерегламентирани сметища и периодичното 
им почистване, почистване на улици и тротоари от затревявания; 
- есенно почистване от листа , клони и храсти  ,санитарна сеч на изсъхнали 
дървета и клони, повдигане короните на дърветата за осигуряване движението 
на хората и транспорта;  
-ежегодно периодично измиване на улици и площади 
-почистване коритото на реката от храсти и замърсявания 
-ежедневно метене по график на централни улици и площади 
-поддържане на градски тоалетни, 
-почистване от замърсяване  на градските чешми 
 
2.сметосъбиране,сметоизвозване 
 
-организиране   дейността на техниката  
  Битовата смет в града се извозва от два екипа – единият с кола “DAF”,  а 
другият  с “Мерцедес”. За целта е изготвен график  за целия град по улици. 
Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно, като графика е 
извършен така, че всеки съд да бъде обработен веднъж в седмицата. 
Отпадъците се извозват и складират на градското депо – на 5 км. от града, по 
посока град Пловдив в местността “Клисурата”. С помощта на булдозер 
натрупаните отпадъци се разстилат и запръстяват  два пъти месечно. Депото 
ще се експлоатира до изграждане на регионално депо. В дейностите 
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране са заети шест работника – по 
двама шофьори на сметосъбирачките и съответно  по 2-ма сметосъбирачи,2 
пазача-общо 8 човека   Тенденцията сочи нарастване количеството на твърдите 
битови отпадъци и факторите за това са : 
-употребата на все повече опаковки в ежедневието, 
-изхвърлянето на все повече дрехи и подмяна на обзавеждане 
-характерно за селските райони постоянно увеличаващото се количество на 
изхвърляните растителни отпадъци 
-нарастване количеството на  отпадъците от строително-ремонтни работи; 
-осигуряване на съдове за смет през периода: 
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Нас място 2013 2012 2011 2010 

с.Жребичко 10 5 5   

с.Исперихово 52 26 25 21 

с.Козарско 40 30 25 35 

с Бяга 75 45 25 20 

с.Равногор 25 20 15 35 

с.Розово 26 25 20 25 

Атолука 
           
 6 7    

Брацигово 126 142 125 111 

  
        
360 300 240 247 

 От върнатите от употреба кофи бяха отремонтирани и разпределени по 
домакинствата 30 броя кофи 
-изпълнение на утвърдените графици за сметоизвозване  бе редовно и без 
особенни прекъсвания поради излизане на техниката в ремонт. 
 
3.обезвреждане на битови отпадъци в депа  
 
-ежемесечно осигуряване пробутване на сметището  
-охрана и контрол на депото за отпадъци 
Проверките на РИОСВ не са установявали съществени нарушения по Закона за 
управление на отпадъците. 
 Справка за       
 извозен и депониран отпадък в м.Клисурата за 2013 година 

 месец ДАФ Мерцедес Исузи общо 
зем и 
раст м куб тона 

1 296 5 82 383           

2 288 110 205 603 4         

3 284 125 176 585 30         

4 200 152,5 256 608,5 25         

5 256 125 264 645 55         

6 344 137,5 184 665,5 27,5         

7 256 157,5 256 669,5 20         

8 346 110 208 664 12,5         

9 312 145 246 703           

10 304 147 224 675           

11 320 132,5 304 756,5 7,5         

12 304 152,5 276 732,5 17,5         

  3510 1499,5 2599 7690,5 199 7889,5 3155,8     

. 
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ІІ.Дейността „Подържане на  паркове, градини” се осъществява,чрез: 
 
1.извършване на сезонни видове манипулации за поддръжка на озеленени 
площи за широко обществено ползване 
2.поддържане на гробищния парк  
Отчетните данни  отразяват  един свит обем на обхванатите за поддръжка 
зелени площи, които в общината са разположени на 131 830 кв.м. 
 

През текущата година бе използвана тревокосачка за подобряване 
дейността косене в парковите площи и новодоставения бензинов тример. 
Косенето се извършваше навреме и редовно- ежегодно се правят около 4 
коситби в зелени площи  
Поливането на тревните  площи  бе затруднено в края на лятото от устойчивото 
засушаване . 
 Зацветяването се извършва  през м.май с летни цветя-петуния,бегония,ниски 
рози и пр.като основно в зацветяването се използва практическия курс по 
градинарство към програмата „Нов избор –развитие и реализация”/основни 
групи обаче от тях послужиха за безплатно зацветяване в частните къщи/ 
Поливането се извършва със стопанска вода прекарана в парковете с 
поливомиячка, там където няма прекарани стопански водопроводи 
Редовно се полагат грижи за гробищния парк.Почистен е основно. 

Ежедневно  се поддържат мемориалния парк”Априлци”, алеята от 
гимназията до общината, зелени площи в централна градска част. 
Ежеседмични са грижите за детската площадка в „Новия квартал” Напълно 
почистихме пространствата около   блоковите пространства, в парковото 
пространство около минерална чешма в кв.Банята,основно се почистиха 
храстите около Читалище В.Петлешков. 

В дейността щатно заетите са 2   човека  
 
ІІІ.Други дейности и програми 
 
1. Програми за временна трудова заетост 
  С назначените работници по националната програма “От безработица 
към заетост” в края на годината ,се появи възможност за разширяване 
периметъра в ръчното метене и поддържане на чистотата в третостепенни 
улици, подходи,  ликвидират се периодично нерегламентирани сметища:в 
ромския квартал, м.Грамадите,обиколния път,крайпътни участъци, 
периодично се почистват коритото на реката. 

Освен рутинно изпълняваните  дейности по чистотата ,звеното се 
включва в разрешаването на внезапно възникнали проблеми-при почистване 
след наводнения,след ремонти  в обществени сгради, при подготовката на 
традиционните чествания в града,почистване на напоителни канали , 
крайпътни участъци и обрасли тротоарни площи.   
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2.Осигуряване на граждански контрол и обществена ангажираност  

Своевременно се откликва на сигналите и жалбите за почистване на 
определени райони от диворастяща растителност : ул.Брациговска комуна, 
ул.Ана Гиздова,  В.Левски, Крум Пъртъчев, Данаил Дименов, Иван Хрисчев и 
кв.Банята.Повече участие от страна на жителите на града обаче е желателно не 
само в посока жалби ,а активно подпомагане в усилията на 
административните служби за разрешаване на проблемите в тази насока. 

Около 80 % от прилежащите терени към частните имоти  се  поддържат 
чисти. Проблем са имотите на физически лица, които не се обитават 
целогодишно, както и пред  имоти, в които живеят самотни стари хора или  се 
отглеждат животни. 

Изпратени са покани   на собственици и наследници на необитаеми 
имоти, които в рамките на указания срок ,в по-голямата си част ,са  почистени 
от тях; 

 
ЗАЕТОСТ 

 
 

• ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА”ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” беше осигурена временна заетост на над – 
40 човека /на непълен работен ден/ ; 
 

• ПО НАЦИОНАЛНАПРОГРАМА”СТАРТ НА КАРИЕРАТА” –  наети на работа са 
3-ма младежи за срок 9 месеца; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», схема 
№BG051PO001-1.1.03 "Развитие", Договор №№ESF-1103-06-10-D0020 – 
осигурена е заетост на 34 безработни лица за периода от юли’2012-юли 
2013; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», проект 
№BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост", Договор №ESF-1111-06-10-
0004 – осигурена е заетост на работници поддръжка на пътища 14 бр. от 
ноември 2012 / продължителност на наемане 11 месеца/; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», проект 
№BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост", Договор №ESF-1111-06-10-
0005 – осигурена е заетост на работници поддръжка на пътища 10 бр. от 
ноември 2012 / продължителност на наемане 11 месеца/; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», проект 
№BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост", Договор №ESF-1111-06-10-
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0043 – осигурена е заетост на работници поддръжка на пътища 6 бр. от 
юли 2013 / продължителност на наемане 11 месеца/; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», проект 
№BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост", Договор №ESF-1111-06-10-
0044 – осигурена е заетост на работници поддръжка на пътища 10 бр. от 
юли 2013 / продължителност на наемане 11 месеца/; 
 

• -Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси», проект 
№BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост", Договор №ESF-1111-06-10-
0050 – осигурена е заетост на работници поддръжка на пътища 4 бр. от 
юли 2013 / продължителност на наемане 11 месеца/ 
 
За 2013 година Община Брацигово е осигурила заетост на 169 
човека.Във връзка с реализиране на проекти по Оперативни програми 
в момента работят 28 човека в Звено за услуги в домашна среда към 
Домашен патронаж град Брацигово и 20 лични асистента по 
проект”Алтернативи” 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО 

 

За периода от 01.01.2013 год. до 31.10.2013 год. са проведени общо 9 
заседания и са взети 179 решения на Общински съвет.  

 
Разпределени по дати и приети съответни протоколи са както следва:  
1. Протокол 18 – 31.01.2013 г. – 19 решения 
2. Протокол 19 – 28.02.2013 г. – 21 решения 
3. Протокол 20 – 28.03.2013 г. – 16 решения 
4. Протокол 21 – 25.04.2013 г. – 25 решения 
5. Протокол 22 – 30.05.2013 г. – 19 решения 
6. Протокол 23 – 27.06. 2013 г. – 23 решения 
7. Протокол 24 – 25.07. 2013 г. – 21 решения 
8. Протокол 25 – 26.09. 2013 г. – 21 решения 
9. Протокол 26 – 25.10. 2013 г. – 14 решения 

 
Комисиите са заседавали и разглеждали съответните предложения внесени 

от Кмета на Община Брацигово както следва:  
 
1. Законност и обществен ред – 9 бр. заседания с общо 180 становища  
2. Икономика и финанси – 9 бр. с общо 169 становища 
3. Териториално развитие, комуникации и околна среда – 9 бр. с общо 160 

становища 
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4. Образование, култура и здравеопазване – 9 бр. с общо 161  становища 
 
Внесени предложения от Кмета на Община Брацигово за периода са общо: 167  
Внесени предложения от общински съветници за периода са общо: 7  
Внесени предложения от Председателя на Общински съвет са общо: 1  
Внесени предложения от други представители са общо: 5 

Успешно приключилите дейности през 2013 г. бяха постигнати благодарение 
на конструктивната работа на общинска администрация и Общински съвет 
Брацигово. Убеден съм, че с обединени усилия ще продължим да 
реализираме новите проекти на община Брацигово за доброто бъдеще на 
неговите жители. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
 
В заключение, бих искал да обобщя, че изпълненото през 2013 г. е част от една 
амбициозна и последователна управленска програма.  
В никакъв случая не целя да провокирам усещането, че реализираните от 
Община Брацигово инициативи претендират за всеобхватност или 
завършеност, доколкото се отнасят за систематично изпълнение на публични 
политики. Бързи и лесни политики, бих казал, почти няма. Не и в нашия 
обществен контекст. Сами по себе си обаче тези инициативи носят всички 
белези на институционална приемственост, споделена политическа воля и 
експертна ангажираност на ниво администрация. В този смисъл, ги приемам 
като част от една широкообхватна стратегия за последователно и ефективно 
развитие на нашата общност, преди всичко ориентирано към резултати.  
Все пак, позволявам си да приема за обективна личната ми равносметка, че 
изпълненото през 2013 г. обхваща в голяма степен целия спектър от 
развитието на социално – икономическия живот на града и общината.  
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна 
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното 
използване на финансовите възможности на външното финансиране, не на 
последно място - осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти, 
макар и трудна, 2013 бе силна година. Година, в която Община Брацигово 
работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, 
насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната 
инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните 
и социални потребности, туристическия и културен потенциал на града.  
През 2013 г. завърши цикъл от интегрирани инвестиции за подобряване на 
социалната, образователната и градската среда. След подготовка, предстои да 
стартира изпълнението на два големи проекта по мярка 321. Положиха се 
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систематични и последователни усилия за подготовка на нови проектни 
предложения – следващи важни инвестиции в качество на живот, които ще 
започнат своята физическа реализация през 2014 г.  
Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе истински 
ползотворна. Тя е солидната основа, на която бюджетната 2014 година ще 
разгърне пълния си потенциал.  
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, 
допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление.  
Благодаря на своя екип, който не позволи да изгуби отправната точка. 
Благодаря на Общински съвет Брацигово, който въплъти функцията си на висш 
орган на делегирана власт, ценен коректив и провокатор на конструктивен 
диалог.  
Благодаря на всички партньори, които защитаваха и се бореха за каузата 
Брацигово.  
Най – вече, благодаря на своите съграждани, на брациговци, които придават 
истински смисъл на този документ. Вярвам, че всичко, което представихме в 
изложението на настоящия отчет, е достигнало до сърцата Ви и е създало 
усещане за нови възможности за лична и професионална реализация.  
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  

ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ 
 


