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Община Брацигово,две години след местните избори 

В началото на своето управление аз поех 5 ангажимента към 

жителите на община Брацигово. Този списък стои на бюрото ми и 

нито за момент не съм забравил откъде сме тръгнали и какво 

искаме да постигнем. Две години управление е добър повод да 

отчетем направеното до момента.  

Като кмет на община Брацигово през последните две години бих 

искал да ви благодаря за доверието и подкрепата, които срещах 

от Ваша страна и които според мен са основен критерий за 

оценката на общинското управление. Винаги съм се ръководел 

от разбирането, че отговорната политика на управление е 

съзидателната и последователната – тази, която оставя следи, а 

не ги унищожава; тази, която е изградена върху философията на 

разума, а не на отрицанието. Защото тя печели доверието на 

хората и е печеливша за обществото. 

Сега, отчитайки пред вас две години от мандата, аз отново съм 

сигурен и категоричен в едно – вашето доверие бе гаранция и 

двигател за постигнатите от Общината успехи. И затова, 

независимо от трудностите, независимо от някои сериозни 

изпитания, на които всички бяхме подложени, независимо от 

неминуемите съпътстващи негативни фактори и критики, тези 

успехи вече са факт. Те са наше общо постижение, защото 

всеки от нас лично ги е изстрадал и заедно сме ги съпреживели. 

Те са успехи за нашето Брацигово и за нашата община, затова 

са ни ценни и скъпи. Дължат се на съвместните ни усилия и воля, 

на желанието ни животът за всички нас да бъде по-подреден, по-

добър и перспективен.  

Колкото до проблемите, които също са част от нашия живот и от 

общия ни път, убеден съм, че отново заедно можем да ги 

преодолеем. Разбира се, невинаги разрешаването им зависи 
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единствено от нашата воля, но когато тя е налице, позициите ни 

са многократно по-силни. 

Чувствам се задължен пред вас да поема отговорността за 

нерешените проблеми със съзнанието, че вие имате право да 

очаквате и изисквате повече от Общината. И затова съм длъжен 

да отчета пред вас най-значимото според мен от направеното 

през тези две години. 

 Нови измерения получи партньорството с младите хора. В 

отговор на поетите ангажименти, с по-голяма загриженост 

подходихме към решаване проблемите на децата, младежите, 

възрастните и хората в неравностойно положение, за да се 

чувстват добре в своята община.  

Преди две години  положих клетва да работя с открито сърце и 

отговорност към проблемите на хората, с любов към родния 

край, спазвайки законите на страната, за добруването на цялото 

население на нашата община. Поехме ангажимента да 

подобрим инфраструктурата, за да направим общината по-

атрактивна за инвеститорите, да създадем предпоставки за 

разкриване на нови работни места и така да повишим стандарта 

на живот на населението.  

 

Днес, уважаеми дами и господа, заставам пред вас с ясната 

отговорност и преценка, че не сме изпълнили всичко от 

предизборната си програма. Но успяхме да “прокараме 

пътища” към бизнеса, започнахме реализацията на мащабни и 

важни за развитието на общината проекти. 

 ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА  

Основните моменти във финансовата политика на общината 

през 2009 г. бяха насочени в следните направления:  

- запазване на достигнатото ниво на предлаганите от общината  

публични услуги;  

. разширяване обхвата на социалните услуги;  
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. подобряване на техническата инфраструктура;  

. подкрепа на малкия и средния бизнес;  

. прозрачно и достъпно управление;  

. икономическо развитие и създаване на предпоставки за 

увеличаване на заетостта;  

 През годината, изпълнението на бюджета като основен 

финансов план на общината, се извършва в условията на 

продължаваща финансова криза. Местната     изпълнителна    

власт   акцентира  върху законосъобразното и ефективно 

разходване на обществените ресурси.  

Целта е чрез бюджетния процес да се осигурят стабилност и 

достатъчност на публичните услуги. Бюджетът се изпълнява в 

условията на прозрачност и чрез механизми за финансово 

управление , както и разширяване на гражданското участие и 

контрол.  

І. Приходната част на отчета към 30.10.2009 г. е в размер на 

6989573  лв.,от тях приходи с държавна дейност в размер на 

3208836 лв. и приходи за местни дейности в размер на 

3780737лв.,от които : 

   данъчни приходи : 

план за годината 227000  -изпълнение 205560– 90,55% 

 от тях данък върху недвижимите имоти :  

план за годината 52000- изпълнение 46989 – 90,36% 

данък върху превозните средства: 

план за годината 95000 – изпълнение 75500– 79,47% 

 патентен данък –план 13000 отчет - 12998 -99,98% 

 Неданъчни  приходи при годишен план 794642  имаме 

изпълнение 437656 или изпълнение от 55,07 % 
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от тях приходи и доходи от собственост: 

 план за годината 148000  –изпълнение 98862 -66,80  % 

   от наем на имущество план  50000 отчет 36349  -72,70%  

За увеличаване събираемоста на данъците    бяха издадени 14 

броя  „Акт   за установяване на задълженията по декларация за 

такса битови отпадъци и такса смет” съгласно чл.106 и чл.107 от 

ДОПК .  

Тези актове бяха издадени на големите фирми длъжници –

неплащали данъците си за няколко поредни години.   

 Имаме издължени вече няколко от тях-фирма „Мелодия 

101”издължена нацяло,”Фърст файненшъл”АД –издължен данък 

сгради и започнат да изплаща такса смет,РПК”Априлци” и 

фирмите „Бял бор” ,”Ален мак” и „Каомет”–започнаха 

разсрочено изплащане. 

 Приходите от общински такси са както следва: 

-за ползване на детски градини: план за годината 41000 отчет 

27079 – 66,04 %   

-за ползване на детски ясли :план  5500–  отчет    3951 – 71,83 % 

В ЦДГ Козарско и Равногор –няма несъбрани такси.  Несъбраните 

такси има в ОДЗ  с.Исперихово –  ,в ЦДГ –Бяга -  лв.,ОДЗ „Здравец”  

и ОДЗ „ Б.Фурнаджиева” -   Несъбираемостта тук се дължи на по-

големия брой ромски деца и деца на социално слаби родители 

–нямащи възможност да плащат таксите.     

-за технически услуги: план          30000 – отчет 19414  - 64,71%                              

-за административни услуги: план  20000 - отчет 12444  -62,22% 

  Други  неданъчни приходи: 

              план -25000 отчет 17077 или 68,31%, 
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 най –много приходи имаме от продажба на тръжна 

документация-8566,57 лв.  

От общинските такси най-голям е делът на такса битови 

отпадъци,при него при план за годината 230000  отчет 176753– 

76,85 % . 

Разходната част на бюджета е в размер на 6989573 лв.,от които 

разходи за държавна дейност в размер на 3208836 лв.  

 Разходите за местни дейности са в размер на 3780737   лв., при 

план 4901521 лв.  – 77,13% 

            За изтегленият през  2007 г.   кредит в размер на 250000 лв. 

от “Общинска банка “ АД.  до м.юли 2009 г. общината е погасила 

66666 лв.   

Капиталови разходи  -   план   3731493 лв.    отчет  2989661 лв. -80,12 

% 

 

              Просрочените вземания на Община Брацигово са в 

размер на  10724,69  лв. от които: 

         -  наем имущество   -8784.62 лв.  

         -  ел.енергия              -1062.58 лв. 

 

     Те се дължат на просрочия от неспазване на договорните 

отношения от няколко клиенти,по-големите от които са : 

ЕТ”Родопи турс” –неплатен наем от месец май до месец август 

2009г.  г -4135.31 лв.В момента са прекратени договорните 

отношения поради не плащане на наем от страна на 

клиента.Заведено е дело.  
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ЕТ”Снежана Сталева” –неплатен наем за месеците от март до 

юли 2009 г.включително -1302.4 лв.Договорните отношения са 

прекратени по същите причини.Има образувано дело.    

ЦСМП – 719.43 лв.неплатена сума от м.май до месец юни 2009 г. 

Разговаряно е многократно с тях,писани са писма-отговорът им е 

,че нямат пари и ще се разплатят по късно. 

ЕТ ”Авенто” 597.20 лв - не платена ел.енергия за м. май,юни и юли 

2009 г.-Платени 240 лв. на 13.10.2009 г. с обещание до края на 

месец октомври да издължат цялата сума. 

ЕТ”Детелина „ неплатен наем от 1056.00 лв. за месец август 2009 г.  

  Към 30.10.2009 г.община Брацигово няма  просрочени 

задължения. 

 Вътрешен одит: 

В посочения период на отчет вътрешния одитор е извършил 11 

броя  завършени проверки. От 01.11.2009 г. е открита проверка в 

общинска фирма „Инфрастрой” ЕООД гр. Брацигово ,която 

трябва да преключи зо края на календарната година.  

Приложение № 1 

 

Устройство на територията 

 

Заседания на Общински експертен съвет по устройство на 

територията общо 6 за периода. 

Разгледани са 75 инвестиционни проекта за които са 

издадени разрешения за строеж,въведени в експлоатация са 17 

броя строежа от  V категория. 

Заверени са 31 броя  протокола за откриване на строителни 

площадки. 
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Издадени са 75 разрешения за строеж,изчертани по молби 

на граждани са 258 скици на имоти ,издадени са 222 

удостоверения за описание на имоти,вписани са 274 броя 

нотариални актове , представени от Агенцията по вписванията при 

Районен съд град Пещера 

Инфраструктура 

Ежедневно се поддържа уличното и парково осветление в 

град Брацигово и  селата на територията на общината 

чрез отстраняване на повредите.Извършен е монтаж на  

111 броя осветителни тела в Брацигово и 219 по селата в 

общината.Вложените средства от общинския бюджет са в 

размер на 19 445 лв. 

Проблем е работата на  радиофикационната мрежа 

/радиоточките/в града и в селата.EVN- Пещера инвестира 

в рехабилитация на електропреносната си мрежа,което 

доведе до прекъсване на радиофикационната мрежа.В 

момента EVN отстранява проблемите по  мрежата и 

сигналът ще бъде възстановен.Средства по бюджет 

общината не може да влага за възстановяването 

им,поради крайна нерентабилност,както и липса на 

постъпления от платени такси от гражданите 

,притежаващи радиоточки.За сведение за тази година 

събраната сума от такса е 101 бр. точки по 5,00 – 505 

лева.От общинския бюджет са изразходвани  9883 лева . 

Строителство  и Оперативни програми 

І.Извършеният обем строително монтажни работи за отчетния 

период е на стойност 5 596 908 лева., в това число : 

1. От общински бюджет – 573 810,56 лв.; 
2. От републикански бюджет – 3 647 511,32 лв.; 
3. По оперативни програми на Европейския съюз – 1 375 585,92 
лв.; 

Средствата са изразходвани за подобряване на 

инфраструктурата по населени места,участие на общината със  

собствени средства по проекти към програмите на Европейския 



Община Брацигово                                                                 

 

 

9 

съюз,извършване на ремонтни работи по сгради – общинска 

собственост на територията на общината. 

ІІ.Изработени и подадени проекти за одобрение по 

оперативните програми на ЕС и републиканския бюджет са на 

обща стойност 25 798 304,77 лв.; 

ІІІ.Подготвени за внасяне проекти,които очакват възможности 

за кандидатстване по оперативни програми и републиканския 

бюджет ще възлезнат приблизително на стойност 3 306 493,28 лв.; 

 

   

Управление на общинската собственост 

Имотите и вещите – общинска собственост,се управляват в 

интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на 

Закона за общинската собственост и с грижата на добър 

стопанин .Същите се използват съобразно предназначението им 

и за  нуждите, за които са предоставени . 

През периода от 01.01.2009год. до момента са подготвени 

преписки за актуване на  7 /седем / имота –публична общинска 

собственост,намиращи се както следва : Брацигово – 6бр., 

Жребичко -1бр. и Бяга – 1бр.  

Обработени са преписки и актувани са 40 /четиридесет / имота – 

частна общинска собственост,намиращи се както следва : 

Брацигово – 33бр., Козарско – 1бр., Жребичко – 2бр. и 

Исперихово – 4бр..  

Общо актувани имоти през 2009год. 46 бр. като всички те са 

вписани в Службата по вписвания при Районен съд град Пещера . 

Съгласно приетата през 2008год. Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

през 2009год. са внесени за разглеждане от Общински съвет град 
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Брацигово – 38бр. докладни записки за разпореждане с 

общинско имущество. 

Трябва да отбележим ,че за някой от имотите са обявявани по два 

и три търга, но поради липса на желаещи  за участие ,имотите и 

до момента не са продадени.  

В сила са и действащи и през 2009 година са 5 бр. договори за 

наем за общинските жилища , 2бр. договори за аренда на 

земеделска земя ; 1бр. договор за предоставена концесия върху 

недвижим имот, общинска собственост, 10бр. договори за наем 

на помещения в сгради общинска собственост, 21бр. договори 

за наем за ползване на кабинети от лекари, стоматолози и аптеки  

в селските здравни служби на територията на град Брацигово и 

кметствата . 

 Разпореждане с имотите, общинска собственост е 

извършвано след влезли в сила Решения на Общински съвет град 

Брацигово. 

Извършени са продажби на : 

1.УПИ ІХ-4 в кв.7 по плана на с. Исперихово,на собственика 

на законно построена сграда чрез ОПС    -на стойност 4 480 лева 

без ДДС . 

 2.УПИ VІІІ –общ в кв. 122 по плана на гр. Брацигово на 

собственика на законно построена сграда чрез ОПС  - на 

стойност  3850 лева без ДДС . 

 3.УПИ ІІ -287 в кв.23 по плана на с. Исперихово на 

наследниците на Боян Мръвкаров ,след ОПС  - на стойност 4 550 

лева без ДДС . 

 4.УПИ ХХVІ -1470 в кв.3 по плана на гр. Брацигово ,след ОПС – 

на стойност 16 000 лева без ДДС . 
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Продажби чрез ликвидиране на съсобственост между общината 

и физически лица : 

 1.Идеални части, общинска собственост от УПИ ХХІV,в кв. 3 

по плана на гр.Брацигово  на стойност – 6150 лева без ДДС . 

 2. Идеални части ,общинска собственост от УПИ ХХІІІ – 

1415,1440 в кв.22 по плана на гр.Брацигово на стойност  485 лева 

без ДДС . 

Замяна по чл.40 от ЗОС – 1бр. след решение на Общински съвет 

град Брацигово. 

Учредено право на строеж на пристройка и надстройка на вила в 

курорта „ Васил Петлешков „в размер на 1830 лева . 

Закупени са два броя имоти- земеделска земя в землището на 

град Брацигово от физически лица с цел разширение на 

Гробищен парк град Брацигово и след Решение на Общински 

съвет е предоставен имот ,временно общинска земя по чл. 19 

от ЗСПЗЗ също за разширение на гробищен парк –Брацигово. 

Извършено бе и заграждане на новите терени.Приета бе от 

Общински съвет град Брацигово Наредба за организация и 

управление на гробищните паркове ,за реда и условията за 

извършване на погребална дейност на територията на община 

Брацигово и се създаде регистър за гробните места на 

територията на гр. Брацигово.Набраните средства от 

заплащане на такса гробни места до момента е 2133 лв. 

 

С  Решение № 258 /13.04.2009год. на Министерски съвет на РБ и 

договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху 

недвижим имот – частна общинска собственост от Областния 

управител сме собственици на бившия Партиен дом в град 

Брацигово, както и на УПИ І – Детска градина в село Розово. 

В момента са обработени и изпратени до Областна 

администрация преписки с  искане за  прехвърляне безвъзмездно 

на собствеността на  УПИ І – За училище в кв.18 по плана на с. 
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Розово и  сградния фонд на общинска професионална гимназия 

по Строителство и архитектура град Брацигово.  

През 2009 година със Заповед № РД -06-23 /27.02.2009год. на 

Директора на Областна дирекция „ Земеделие – Пазарджик 

получихме одобрени протоколните решения на комисията по 

чл.19,ал.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  за определяне на земите по чл.19 ал.1 от 

ЗСПЗЗ в землищата на цялата община.  

Инвестиционна политика 

Общинското ръководство постоянно се стреми да 

подобряване на условията за бизнес в общината ни.  

Поддържаме актуална интернет страницата на община 

Брацигово www.bratsigovo.bg  за популиаризиране на местната и 

държавна власт,бизнеса и неправителствените организации от 

общината ни,инвестиционните възможности на общината и 

бизнеса.Предлагаме 14 електронни услуги с електронен подпис 

и 6 електронни услуги без електронен подпис,както и възможност 

за деловодна справка чрез интернет. 

Представяме възможностите за инвестиции при срещи с 

инвеститори от различни държави,като наблягаме на 

инвестиционния потенциал за бизнес в общината ни. Брацигово 

се превърна в притегателен център за много чужди фирми. 

Проведени бяха много срещи с   инвеститори, с които бяха 

обсъдени важни за развитието на града проблеми. Положено 

беше началото на съвместни проекти. Спазвайки изискванията на 
Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на 

малки обществени поръчки  всички строително-монтажни работи 

се извършваха чрез покани до строителни  фирми, регистрирани 

в общината. Обекти като детската площадка в новия квартал, 

саниране на детската градина “Вела Пеева” с. Бяга , градски 

исторически музей , интернет зала и фитнес център в Младежки 

дом , двата дома за деца лишени от родителска грижа“Васил 
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Петлешков” и “Ана Гиздова”,  базалтирането по общината и 

други, чийто обем  СМР  възлиза на 341 867 лева. 

Туризъм 

През 2009 година бяха категоризирани 6 туристически обекта ,а 2 

обекта  са  в процедура  по категоризация.  

Ежемесечно  се събира  туристическа такса и се прави проверка 

и  заверяване на регистри за реализираните нощувки в местата 

за настаняване и средствата за подслон.За сравнение през 2009 

година са се увеличили с 30 % нощувките спрямо тези от 2008 г. 

Община Брацигово е внесла за одобрение в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството на проект 

"Възраждане туристическия потенциал на Брацигово чрез 

развитие на нова атракция - уникална брациговска архитектурна 

школа". 

Постоянно се осъществява  текущ контрол и  на търговските и 

туристическите обекти на територията на общината .Общият  

брой проверки  е 58 .Броят на съставените констативните 

протоколи е 12 . 

 

Екология и чистота 

През изтеклата 2009г. беше актуализирана  документацията на  

ISO 14001 : 2004год. включваща програми за действие, цели и 

аспекти. За реализацията на проект:”Изграждане на регионално 

депо – Пазарджик бяха изготвени становища  на 

администрацията,както и решение на Общински съвет град 

Брацигово. 

Участие и разработване на програми, планове, проекти и 

наредби, касаещи опазването на околната среда. 
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• “Най – икономичен проект за почистване и озеленяване 
на замърсени с отпадъци площи в ОДЗ  “ Здравец “ на 

стойност 3 хил. лв. -  в момента се реализират 

• “Най – икономичен проект за почистване и озеленяване 
на замърсени с отпадъци площи в читалище “ В. 

Петлешков“ на стойност 3 хил. лв. - в момента се 

реализират  

• Програма за опазване на околната среда за периода 
2008 -2011г. 

• Програма за управление на отпадъците на Община 
Брацигово приета  от ОбС – Брацигово за периода 2008 – 

2013г. 

• Наредба за условията и реда за изхвърлянето, 

събирането (включително разделното), 

транспортирането,претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови, строителни и масово 

разпространени отпадъци на територията на община 

Брацигово.        

Организирани бяха  пролетни кампании за почистване и 

озеленяване на населените места. Ангажирани в тези 

мероприятия бяха ученици, учители, общинска администрация, 

фирми и граждани. 

Текущ контрол из града и селата на територията на Общината. 

При констатиране на нарушители са съставени 20 констативни 

протоколи. 

 

ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Извършени действия по опазване на чистотата и околната 

среда 

Измити улица –150 км.; 

Ежедневно ръчно метене и поддържане на чистотата- тесане 

на тротоари и бурдюри,пръскане с хербицид за затревяванията – 

двукратно в централната градска част; 

Събрани и извозени битови отпадъци  - 6500 куб.м.; 

Събрани отпадъци от пролетно почистване – 60 куб.м. 

пресована маса; 
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С помощта на осигурената работна ръка по Националната 

програма за осигуряване на заетост сме почистили речното 

корито на река Умишка – 2,5 дка. 

Депонирани отпадъци –6560 т. 

Почистване на нерегламентирани сметища в град 

Брацигово и селата- в „Ромския квартал” на град 

Брацигово;Дялево дере и постоянно възникващи в 

местностностите „Грамадите” и „Райчов мост”,в селата 

Исперихово и Равногор,както и в курорта”Васил Петлешков”; 

Поддържа се зелената система на града.Извършено 

трикратно окосяване на 12 дка.;почистване,обработка и поливане 

ежедневно на зелени площи 5,0 дка;Почистване на храсти – 

6,5дка.;;посадени от общината 650 вечнозелени декоративни 

храсти;засадени декоративни цветя – 1140  броя зимно-пролетни и 

500 броя летни . 

Доставени съдове за отпадъци,както следва:за селата от 
община Брацигово  допълнително от съществуващите съдове са 
доставени: 

Контейнери тип”Бобър” с обем 1,1 куб.м – 9 броя; 

Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 300 броя; 

За град Брацигово за нови имоти и подмяна са доставени: 

Контейнери тип”Бобър” с обем 1,1 куб.м –5 броя; 

Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 160 броя; 

Подменени са около 20 броя пейки .Облагородихме и 

няколко квартални градинки по предложение на гражданите. 

По изградената система за разделно сметосъбиране в град 

Брацигово има поставени 45 контейнери тип”Бобър” за събиране 

на хартия,пластмаса и стъкло по договор с фирма”Екопак”АД 

град София. 
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Огромен проблем в дейността по чистотата и 

сметоизвозването е морално остарялата техника,която 

ежеседмично се отремонтира.Това довежда до преразход на 

средства и нарушения в графика за сметоизвозване по улици.За 

ремонт и поддръжка на техниката са изразходвани 7000 лв. 

СЕЛСКО,ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО 

             Възстановяването и активното използване на напоителната 

система на язовирите „Бурово и Гачево Блато” в землището на 

град Брацигово провокира среща, инициирана от Кмета на 

общината с водоползвателите от града през месец ноември 2008 

година, на която се реши, че почистването на каналната мрежа 

ще е грижа на Общината като таксата за поливане се вдига от 8 

на 20 лева. Почистени са 3000 м. канална мрежа за 1500 лева , а 

прихода от такси  е едва 827 лева.На водоползвателите са 

изпратени три напомнителни писма, че дължат суми  за ползване 

на поливна вода, проведено е ново събрание през месец април 

2009 година, предложено е разсрочено плащане от Кмета на 

общината, с което всички се съгласиха, но Общината не можа 

да събере и вложените в почистването на каналите 

пари.Двукратно се укрепва водохващането за язовирите,  

осигурена е 24 часова денонощна охрана.По искане на Кмета 

на Община Брацигово е отпусната  300 хил.куб. метра поливна 

вода от язовир „Батак”, в месеците юни,юли,август и е подавана 

за напояване на зем. имоти в село Розово и една част от 

землището в град Брацигово. Водата е подавана три дни в 

седмицата – петък,събота и неделя. 

              С решение № 108/31.07.2008 година на ОбС- Брацигово и 

Заповед № 103-00-577 / 8.12.2008 година на Кмета на Община 

Брацигово се организира продажба на иглолистна дървесина 

чрез възлагане на добив ,чрез търг с явно наддаване в отдел 166”а” 

на 6.01.2009 година. Право да участват в търговете получиха само 

фирми,които са със седалище на управление Община 

Брацигово и упражняват дейност на територията на 

общината.Спечели Кооперация „Сила”,с Председател Ламбро 
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Мицов и цена на обекта от 87 596 Лева.Дървесината се добива 

ритмично, парите постъпват всеки месец в касата на Общината. 

Контролът по извършваните дейности в общинската гора е 

възложен на лесничей.  

              В този период са извършени две пръскания от 

лицензирани фирми срещу кърлежи и бълхи през месеците май 

и октомври. Обхванати са зелени площи на град Брацигово , 

дворове на училища и детски  градини,егреци на животни и 

прокарите в града.На база проведени разговори животновъдите, в 

дните вторник и петък почистват частта от ул.”Васил Левски”,която 

води към гробищния парк. 

              Еднократно е извикан „Зооветеринарен комплекс” – 

Пловдив за улов на безстопанствени кучета на територията на 

града. Едно куче, за бъде уловено кастрирано и отново върнато на 

мястото, от където е взето струва на Общината 130 лева. За тази 

си дейност община Брацигово е изразходвала 1368,60 лв.Събрани 

такси от собственици на кучета за 2009 г. – 15 кучета х 5.00 = 75 лв.                        

            Общинският съвет в град Брацигово взе решение да бъдат 

предоставени общинските мери и пасища безвъзмездно на 

животновъдите от общината, с които да кандидатстват по 

различни програми с директни плащания от ЕС. Сключени са 32 

договора за 5725 декара мери и пасища. 

             За да защити икономическите интереси на земеделските 

производители Общината, в лицето на нейния кмет организира 

опазването на селскостопанската продукция.И тази година бяха 

назначени двама полски пазачи от началото на месец април до 

края на месец септември. Направен е Общински обор , където 

да се затварят безстопанствено пуснати животни ,като за 

брациговските земеделци бич са конете.Проведени са разговори 

със собствениците на коне, ангажирани са общинските 

съветници от ромски произход с молба да окажат съдействие в 

общата борба на Изпълнителна власт и собственици на 

земеделски имоти с   безхаберието на конярите. 
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Образование 

І.Организация на учебно – образователния процес в училищната 

мрежа на града и общината: 

В тази област Общинската администрация приложи всички  

новости съгласно стратегията на МОМН за развитие на 

образованието през 2007-2013 година. 

1. Продължава успешното повсеместното въвеждане на 

делегираните бюджети в училищата и детските градини.След 

доста обстойно проучване и организиране на срещи със 

специалисти и директорите на учебните заведения 

потвърдихме формула за прилагане на делегирания 

бюджет и методиката към нея..Така от 01.03.2008 година във 

всички детски и учебни заведения на общината се приложи 

системата, която дава право на директорите да бъдат 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и сами 

да управляват наличния си финансов ресурс.В това 

отношение община Брацигово и през 2009г. бе обявена от 

Министерство на финансите и Министерството на 

образованието и науката за пилотна при въвеждането на 

делегираните бюджети в детските градини. 

2. За първи път през октомври 2009 година се въвежда  
заплащане на учителите според присъдените им нови 

степени като стимул за кариерното им развитие.  

3. Другата много тежка задача, която община Брацигово 
предприе в сферата на образоването е да се раздели с две 

от кризисните училища.През настоящата 2009 година се 

закриха по предложение на Общински съвет и със Заповед 

на министъра на образованието ОУ”Васил Априлов” – село 

Козарско и ОУ”Отец Паисий” – село Равногор. 

4.  Наложи се преструктуриране на възпитателния процес в 
ОДЗ”Божура Фурнаджиева” чрез закриване на филиала в 

село Розово и организиране на обгрижването на децата в 

базата в град Брацигово. 

5. Следваща много важна стъпка бе изготвянето на проект по 
Национална програма „Оптимизация на училищната 



Община Брацигово                                                                 

 

 

19

мрежа”, благодарение на който община Брацигово получи 

230 000 лева за подобряване на архитектурната среда в 

средищните училища и организация на учебно-

възпитателния процес в същите. 

6. Не ново, но изключително важно бе да се организира 
превоза на децата и  учениците от закритите училища 

съгласно чл.26 от ЗНП.След двугодишно успешно 

партниране с фирма „Транс – Сервиз”ЕООД – Пещера, 

общината ни разполага с два училищни автобуса 

предоставени ни от МОМН за безвъзмездно ползване по  

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците 

в задължителна училищна възраст –модул „Осигуряване на 

превоз на ученици в основна образователна степен” 

7. През изтеклата година се разкри и нова професионална 
паралелка  по готварство към СОУ”Народни будители”за 

деца от домовете в страната, което е ново 

предизвикателство както за общината така и за учебното 

заведение. 

8. Следваща дейност в образователната сфера е 

контролиране на условията на обучение и възпитание в 

училищата и детските градини.В тази връзка се направиха 

редица проверки съвместно със служители на Полицейски 

участък – Брацигово и служители на общинска 

администрация през зимния период за установяване на 

отоплението в сградите, а през лятото за подготовката на 

училищата за следващата учебна година и организация на 

обгрижването на децата в детските ясли и градини. 

9. Предприехме изготвяне  на проекти от страна на учебните 
заведения за участие в програмата на МОМН за Интеграция 

на деца и ученици от етническите малцинства. 

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

1. Като основни дейности на МК, както и в предходните години, 
се очертават дейностите по превенция на 

противообществени прояви 
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2. Бяха продължени добрите практики за ползотворно 

сътрудничество между общината и различни институции, 

както и с други общини. 

3. Съвместно с органите на МВР  се осъществяваше постоянен 
контрол върху заведенията и търговските обекти , във връзка 

със заповед на Кмета на общината  за недопускане на 

малолетни и непълнолетни след 22.00ч. и забрана за 

продажба на алкохол и цигари на същите. 

4. Изготвен бе план за превенция на наркоманията и работа 
със застрашени деца и сключено партньорство от страна на 

общината с театрална формация „Бис Бард”  по проект 

„Диалог с младите” за превенция на вредните обществени 

влияния. 

5. Непрекъснато участие в организирани проверки за спазване 
на наредба № 1 за обществения ред в община Брацигово 

6. Непрекъсната и целенасочена работа с обществените 
възпитатели 

Провеждането на осем възпитателни дела на малолетни и 

непълнолетни извършили противообществени прояви по силата 

на ЗБППМН и настаняването им в други институции. 

Култура: 

 

Културният календар за 2008 и 2009 година включва всички 

културни прояви в община Брацигово  – официални и 

местни празници,изложби,конкурси,годишнини на 

бележити граждани на общината,концерти на наши и 

външни изпълнители. През 2009 година най-значимо 

събитие е отбелязването 165 годишнината от 

подписването на Синдика на брациговския дюлгерски 

еснаф и отбелязването на 135 годишнината на 

Читалище”Васил Петлешков”. 

 
 

МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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На 11.05.2009 г. бе открита постоянна изложба в Градски 

исторически музей и склуптурна изложба на открито в 

Попови къщи на проф.Крум Дамянов.Регистрираните 

посетители през 2009 година са 14640 спрямо 7784 за 2008 г. 

Здравеопазване 

По данни на Районната здравноосигурителна каса в началото на 

тази година здравноосигурените лица в общината са 7921 лица, 

при население на общината по постоянен адрес 10341 лица, т.е. 

23,4% от населението не е осигурено, при 22,05 % - за областта.  

 Посоченият брой здравноосигурени лица сe обслужват от 

семейни лекари с практики в Брацигово и общината. 

Броят на лекарските практики в общината, в съответствие с 

областната здравна каса, е 6,стоматологичните практики са 10. 

Към днешна дата няма незаети такива. На всички 

общопрактикуващи лекари, които имат сключен договор с РЗОК, 

общината е предоставила помещения, както и оборудване на 

някои от практиките.  

И през 2009 година продължихме традицията и по време на 

летния курортен сезон осигурихме медицинска сестра и 

оборудвахме медицински пункт за оказване на първа помощ в 

курорта”Васил Петлешков”. 

Социални дейности 

Пълноценно използване капацитета на съществуващите 

специализирани институции,предоставящи социални услиги и 

постепенното им трансформиране в социални услуги в 

общността: 

Дом за деца лишени от родителски грижи “Васил 
Петлешков”град Брацигово – Домът си партнира с Национален 
алианс за доброволци град Пловдив,занимаващ се с 

благотворителна дейност.В резултат на това партньорство 

започнаха преговори с немска благотворителна фондация за 

изграждане и оборудване на нова кухня за 300 порции.Кухнята 

вече е факт,официалното и откриване бе на 30.10.2009 
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г.Стойността на проекта е  в размер на 110 000 евро,от които 

20 000 евро е съфинансиране от общината.С реализирането на 

този проект кухнята ще дава професионално образование на 

възпитаниците на домовете .От новата учебна година в 

СОУ”Народни будители”бе разкрита нова професионална 

паралелка „Работник в производството на кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и развлечения”.В кухнята ще се провежда 

практическото обучение .С приемането на държавния бюджет на 

Република България от 01.01.2010 г. домът се преструктурира и 

предстоят да  бъдат разкрити следните социални услуги:Център за 

обществена подкрепа;Център за настаняване от семеен тип. 

Дом за деца лишени от родителски грижи “Ана 
Гиздова”град Брацигово – реализиран е проект по програма 
ФАР,фаза 3 .Домът си партнира с фондация “Стъпка по 

стъпка”.От 01.01.2010 година предстои да се разкрия следните 

социални услуги в общността: Дневен център за деца и младежи 

с увреждания с капацитет 24 потребители;Защитено жилище с 

капацитет 4 потребители и Преходни жилища – 3 броя с 

капацитет 24 потребители; 

Домашен социален патронаж – Извършва социална услуга 
доставка на храна на желаещите да се хранят към 

патронажа.Приета бе с решение на Общински съвет  град 

Брацигово Наредба за реда и условията за предоставяне на 

социални услуги от Домашен социален патронаж в община 

Брацигово.Средно желаещите да ползват тази социална 

услуга,предлагана от общината е от 85 – 100 души.През летния 

период ползващите услугата нараства на 115 души.През май 

2009 година започнахме да предлагаме тази социална услуга и 

на жителите на село Розово,където в момента се хранят 11 

души.Услугата „Домашен социален патронаж” е разкрита в село 

Равногор и се ползва от 24 души.Общината кандидатства и 

спечелихме проект „Обществена трапезария” за хора в 

неравностойно положение на стойност 6187 лева.Проектът 

„Обществена трапезария”за три месеца ще  дава шанс на 50 

човека от застрашени социални прослойки да подобрят статуса 

си на живот,като един път в деня им бъде осигурена топла 

храна,която те не могат да си набавят. 
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 “ Наблюдавано жилище ”–     Капацитетът на жилището е 10 

домуващи. Численост на персонала – 5 щатни бройки социален 

работник, на сменен режим -24 часа.  

“Наблюдавано жилище “ представлява форма на  социална 

услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, 

навършили 18 години, които напускат специализирана 

институция, и им предстои да водят независим начин на живот, 

както и с цел превенция на настаняването им в специализирана 

институция. Те ще пребивават за срок не повече от 12 месеца.  

 От май 2008 г. до май 2009 г. в Община Брацигово се 

работеше по проект по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален 

фонд, по схема „Грижа в семейна среда за независим и 

достоен живот на хората с различни видове увреждания и 

самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и 

„Домашен помощник”. Обща стойност на проекта – 88 454,40 лв. 

 Чрез проекта осигурихме трудова заетост на 22 лица – 

социални асистенти и домашни помощници, които бяха обучени 

и сертифицирани по специална програма от квалифицирани 

лектори. 

 По проекта бяха обгрижвани 90 човека с увреждания и 

самотно живеещи хора. 

          Записани и удовлетворени молби на 450 жители на град 

Брацигово,  отговарящи на определени критерии бяха снабдени 

с дърва за огрев. 

В партньорство с община Брацигово добре работят и 

развиват активна дейност пенсионерските клубове в общината и 

клубът на инвалидите. 

Утвърден бе  Правилник за организацията и дейността на 

клубовете за пенсионери и офицерите и сержанти от запаса и 

резерва на територията на община Брацигово с график за 

съвместно ползване между организациите. 
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 Спорт 

Общината провежда последователна политика за 

насърчаване на спортните дейности и поддържане на 

съоръженията.  

Общинското ръководство привежда предвидените в бюджета на 

община Брацигово за 2009 година субсидии за спортните 

футболни отбори в общината в размер на 20000 лв. В град 

Брацигово тренират три отбора – деца,юноши и младежи.С 

футболни отбори ,които участват в първенството от В група 

участват и селата Бяга,Козарско и Исперихово.Общината 

подпомага като предоставя за ползват безплатно общинската 

спортна база за извършване на учебно-тренировъчна и спортно-

състезателна дейност.  

Административен капацитет 

1.  Напредъкът на Община Брацигово по отношение на 
административният капацитет е значителен - Сертификация 
на Община Брацигово по международните стандарти за 

управление на качеството - ISO 9001:2000, управление на 

информационната сигурност ISO 27001:2005,управление на 

околната среда ISO 14001 : 2004 и в  резултат на 
извършените действия – в края на януари  2009 г.  Община 
Брацигово бе  сертифицирана от Bureau Veritas Certification. 
На 27.10.2009 г. и на 19.11.2009 г. бяха извършени  

надзорните одити по трите системи. 

 В началото на месец февруари бе изграден „Център за 
информация и услуги” в Младежки дом гр. Брацигово за което 

осигурихме 11 бр.  компютърни системи от среден и висок 

клас за работата на центъра, принтер лазерен – 1 бр., принтер 

цветен – 1 бр., мултимедиен прожектор – 1 бр., копирен апарат 

– 1 бр., четци на електронни карти, ламинатор, машина за 

подвързване, ролер нож, бяла дъска за обучения и др. 
Внедряване на нова информационна техника- 15 нови 

компютърни системи висок клас, от които 14 придобити 

безвъзмездно от Министерство на държавната администрация, 
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9 бр. мултифункционални устройства, от които 6 бр. получени 

безвъзмездно, 11 бр. принтери,4 бр. придобити безвъзмездно 

мултифункционални устройства, 2 бр. скенери, 3 бр. етикетни 

принтери. 

От 01.01.2009 г. беше въведена в експлоатация цялостна система 

за управление дейността на общината – Архимед – с модули – 

деловодство, каса, наказателни постановления, разрешителни, 

актове за общинска собственост, нов софтуер за бюджетно 

счетоводство – „ExpertNT”, за складова отчетност – „SkladNT”, за 

личен състав „SZКADRI” и за изплащане на хонорарите, 

Включихме Община Брацигово в „Средата за електронни 

плащания в администрацията” и предстои в началото на 

декември – пълното заработване на средата за община 

Брацигово.По този начин ще е възможно плащането на 
данъчните задължения и такси по административни услуги по 
електронен път. 
Беше закупено и инсталирано електронно информационно 

табло – на което се предоставя информация за спечелени 

проекти, новини, административното обслужване и др. 

 

Управление на човешките ресурси: 

С цел да подобрим качеството на работата на служителите в 

администрацията ги включваме в различни курсове, свързани с 

необходимите умения.  Ръководството на администрацията вярва, 

че чрез подобни форми на обучение ще се подобри 

управлението на човешките ресурси, професионализма, 

прозрачността, отчетността и етиката на хората от 

администрацията. 

Като обобщение бих искал да подчертая, че за период от 

две години успяхме да обърнем общинската администрация 

изцяло към потребностите на жителите ,на хората от общината, 

да създадем у себе си съзнанието, че да си чиновник не е 

просто професия, а призвание. 
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 Услуги на граждани:  

• За подобряване обслужването на граждани община 

Брацигово въведен целодневен  непрекъснат режим във 

фронт-офиса и Центъра за местни данъци и такси.  
• От 13.11.2008 г. до 05.11.2009 г. – 3945 приети заявления, 
молби, жалби и искания  от физически и юридически лица; 

Разпределение по дейности: 

- Административни услуги – 23; 
- Административни услуги по гражданско състояние – 204; 
- Екология – 116; 
- Социални дейности – 63; 
- Информационна техника – 3; 
- Местни данъци и такси – 14; 
- МКБППМН – 20; 
- Образование – 89; 
- Общинска собственост – 99; 
- Общоадминистративна – 1240; 
- Селско стопанство и транспорт – 451; 
- Търговия и туризъм – 147; 
- Устройство на територията – 821; 
- Финансово-счетоводна – 268; 
- Човешки ресурси – 292 
- Чистота – 95. 
 

Реализирани приходи от извършените административни и 

технически услуги 28531 лв. 

 

Уважаеми съграждани на община  Брацигово, 
 

Госпожи и господа, 
 

В ход е реализацията на много други наши идеи и инициативи, 

които вярваме с общи усилия ще бъдат реализирани през 

следващите две години на мандата. Но дори и тези две години от 

нашето управление, показва, че Брацигово и селата на общината 

започват да придобиват по-привлекателен вид,създават се по-

добри условия за живот, инвестиционният интерес нараства. 
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Направихме уверена крачка напред за различното бъдеще на 

Брацигово като изминахме нелек път, изпълнен с много трудности 

и предизвикателства, и едновременно с удовлетворение от 

немалкото успехи.  

Накрая ще Ви признаем,никога не сме забравяли,че доброто 

начало е половината от работата.Ние сме на средата.Предстои 

ни по-трудната половина . 

  Постигнатите резултати изискват и задължават през 

следващите години да се работи с приемственост, 

последователност, упоритост, силна мотивация и желание, 

защото община Брацигово има потенциала и възможностите да 

се превърне в бързо развиваща  се европейска община.  

 

 

 

 


