
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№226 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.10.2012г. с  Протокол №15 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на декларация във връзка със структурни промени в  

                        общинска служба „Земеделие” - Пещера   

 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като се запозна с декларацията, 

станалите разисквания и на основание  чл.21,  ал.2  от ЗМСМА  

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема декларацията. 
2. Копие от същата да се изпрати до съответните държавни и заинтересовани 

органи. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:17 

Присъствали: 16 

 Гласували: 16 

 „За” -14 

„Против” – няма  

„Въздържали се” – 2  

 
 

             

 

 

 

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

ОТНОСНО: Структурни промени в общинска служба „Земеделие” – Пещера  

 

 

Настоящата декларация е породена от силното безпокойство, което обхвана 

общинските съветници от Община Брацигово и населението й. То се дължи на 

извършващите се структурни промени в  служба „Земеделие” – Пещера. Буди 

недоумение факта, че с лека ръка се зачерква основната дейност на службата, която 

през годините е доказала своята целесъобразност  и е била от полза за по-доброто и 

навременно обслужване на населението от трите общини – Брацигово, Пещера и Батак. 

Изразяваме, като представители на нашите избиратели ясното си несъгласие с 

превръщането й в офис и преминаване на подчинение към Община Велинград. 

Мотивите за това са много, но ще отбележим основно следните:    

- Прибързано взето решение, липса на професионализъм и несъобразено от 

социална гледна точка. 

- Никаква гаранция за навременна и редовна услуга на гражданите при условие, 

че ръководителя на новата служба ще присъства само един ден в Пещера за 

заверка и координиращи въпроси!?. А дали ще бъде осигурен редовно и този 

ден? 

- До момента служба „Земеделие” – Пещера извършва процентно най-много 

видове услуги /издаване на скици, заверка на скици, делби…/ на населението на 

общината ни. Това се дължи на факта, че площта ни е сравнително голяма – 

22177 ха, от които 9295 ха са в поземления фонд, 12282 ха –  в горския фонд и  

600 ха – в регулационните граници. 

- До момента при нужда за съответната услуга населението ни пътува в едната 

посока от 7 км. до 28 км. А какво би станало, ако този маршрут се увеличи с още 

45 км.? 

- Всички сме притеснени от това, че вместо към подобряване и опростяване на 

този вид услуга /да не говорим за бързи и експресни/ се върви към 

затрудняването им.  

- Така структурирана новата служба  „Земеделие” отговаряща за петте общински 

центрове се явява като тежест: дейността й натоварва с допълнителен разход на 

време и средства заявителите на административни услуги като земеделски 

производители и граждани на общината ни. 

- Намалява се обхвата за дейност на място, за бърза методическа помощ, което е в 

разрез с изискванията на аграрния сектор. 

- Пречи се, а не се подпомага изготвянето на проекти по програмите за развитие 

на селското стопанство и използване на средства по европейските фондове. 

- Създават се нови възможности и предпоставки за бюрократичност и 

затруднение на ползвателите на административна услуга в сектора поземлена 

собственост на място.  

- Подписка от стотици земеделски стопани против „нововъведението”. 

Затова настояваме на този етап служба „Земеделие” – Пещера да се запази в 

досегашния си вид. Настояваме за в бъдеще отчитайки наличния поземлен и горски 

фонд в общината ни, отдалечеността и трудния релеф на населените ни места да се 

обособи самостоятелна служба „Земеделие” – Брацигово. Както беше до преди няколко 

години. 

 


