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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№380 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.11.2021 г. с  Протокол № 30 
 

ОТНОСНО: Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост 

за 2021 година и перспективи за 2022 година. 

 

Общинският съвет град Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението от 

Кмета на община Брацигово, становищата на комисиите, станалите разисквания и 

съгласно чл.21, ал.1. т. 23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

                                                                      РЕШИ: 

 
Приема информацията за работата по програмите за временна заетост за 2021 година и 

перспективи за 2022 година. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик 

чрез Общински съвет-Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му.  
                         

 

 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За“- 13, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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Информация за работата по програмите за временна 

заетост за 2021 година и перспективи за 2022 година. 
 

През 2021 година продължават дейностите по Национална програма „ Заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания“ , като от 2020 година имаме назначен 1 

работник на длъжност домакин – чистач, сграда в обект стадион“ Христо Гюлеметов – 

Бонбона“ в гр. Брацигово. Програмата е за 24 месеца и ще продължи до 30.06.2022 

година. Лицето е назначено на минимална работна заплата на 8 часов работен ден. 

 

 На 01.09.2021 г. по същата програма беше назначен 1 човек на длъжност домакин клуб 

в Клуб на Общинска организация на хората с увреждания в гр. Брацигово на 

минимална работна заплата на 8 часов работен ден. Продължителността на програмата 

е 2 години до 31.08.2023 година. 

 

По Национална програма „ Помощ за пенсиониране“ от 26.08.2019 година бяха 

назначени 4 човека за 2 години на минимална работна заплата. Четирите работни места 

са в гр. Брацигово, като 3 са към Общинска администрация, а  едното е в Домашен 

социален патронаж. Длъжностите са съответно :  

 охранител с работно място стадион „ Христо Гюлеметов - Бонбона ; 

 работник поддръжка с работно място Гробищен парк Брацигово; 

 помощник кухня с работно място  Домашен социален патронаж; 

 пазач невъоръжена охрана с работно място микроязовири „ Бурово блато „ и „ Гачево 

Блато“ 

Договорите на същите приключиха на 26.08.2021 година.  

 

По същата програма на 11.05.2020 година беше назначен 1 работник на минимална 

работна заплата за 8 часов работен ден на длъжност чистач хигиенист в Домашен 

социален патронаж в с. Равногор. Договорът е за 2 години и  ще приключи на 

10.05.2022 г. 

 

От 27.05.2021 година беше назначен 1 човек в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства на длъжност помощник кухня на 8 часов работен ден и минимална работна 

заплата. Продължителността на договора е до 20.09.2022 година. 

На 01.09.2021 година бяха назначени още 2 човека по Национална програма „ Помощ за 

пенсиониране“ за 2 години на 8 часов работен ден. Единият човек е назначен  в обект 

стадион „ Христо Гюлеметов – Бонбона“ на длъжност работник поддържане на спортни 

съоръжения, а другият в обект гробищен парк в гр. Брацигово на длъжност общ 

работник. 

От 01.06.2021 година стартираха дейностите по Регионална програма за заетост. По нея 

бяха назначени 6 човека на минимална работна заплата за 8 часов работен ден на 

длъжност метач в град Брацигово.  Продължителността на програмата е 6 месеца и тя 

ще приключи на 30.11.2021 година. 

 

 

Относно очакванията за 2022 година Националния план по заетостта ще бъде одобрен 

през  месец януари 2022 година. 


