
Отчет за работата на

Общинска администрация

Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Поети ангажименти:

ПРИОРИТЕТИ

� Запазване на достигнатото ниво на предлаганите от
общината публични услуги; 

� Разширяване обхвата на социалните услуги; 

� Подобряване на техническата инфраструктура; 

� Подкрепа на малкия и средния бизнес; 

� Прозрачно и достъпно управление; 

� Икономическо развитие и създаване на предпоставки за
увеличаване на заетостта; 

Бюджетът се изпълнява в условията на прозрачност и чрез
механизми за финансово управление, както и разширяване на
гражданското участие и контрол. 

Инфраструктура

� Картотека на наличните зелени площи;

� Изготвен проект по програма „Красива България” за

строителство на още 2 броя детски площадки; 

� Промяна в Наредбата за администрирането на местни

такси и цени на услуги - за реда за използване и опазване

на улиците, тротоарите и зелените площи, ;

� Текущ ремонт на улици и пътища в общината за 2010 г. –

71 600 лв., а за целия период 235 780 лв.

� Проект “Изграждане и реконструкция на улична мрежа, 

тротоари и площади и обществени зелени площи в гр. 

Брацигово”

Инфраструктура

Дейности по регулиране на движението и сигурността са:

� Подмяна на стари пътни знаци - 20 бр. в община Брацигово; 

бализи на охраняемите жп. прелези – 18 бр.; поставени 5 нови

знаци – Г19 /задължително с вериги/ за високопланинските места

в общината. 

� Урегулиране на паркингът пред Минерален извор град

Брацигово с вертикална и хоризонтална маркировка.

� Поставяне на нови указателни табели за летовище ”Васил

Петлешков” и село Равногор;

� Хоризонтална пътна маркировка – 300 лв. (изпълнени общо 350 

кв. м надлъжна маркировка на територията на общината);

� Допълнителни дейности по безопасност на движението – 10 бр. 

нови знаци на стойност 200 лв.;

Инфраструктура

� Входно-изходна точка

Пловдив /кръстовището на ул. 

„Генерал Никола Генчев” и бул. 

„Трети март”/.

� Входно-изходна точка

Пещера /кръстовището на бул. 

„Освободители” и бул. „Генерал

Никола Генчев”/.

� Входно-изходна точка

Равногор /кръстовището на бул. 

„Христо Гюлеметов” и ул. 

„Данаил Дименов”/.

� Парк „Априлци”.



Инфраструктура

Зимно поддържане на Общинската пътна мрежа:

�Изпълнител на услугата е общинска фирма „Инфрастрой”

ЕООД. Средствата се осигуряват от републиканския и

общинския бюджет.

� За сезон 2009-2010 средствата, които са предвидени

са 38 000 лв. Изразходвани средства 44 012 лв.

� Сезон 2010 – предвидени 40 000 лв.

Инфраструктура

� За целите на снегопочистването на тротоари, площади и

паркове в гр. Брацигово са закупени 2 бр. роторни

снегорина на стойност 6750 лв.

Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови

канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващ

водопровод и ПСОВ град Брацигово“;

� Ограничаване на рисковете от наводнения по коритото

на р. Умишка, чрез почистване, надзиждане и укрепване на

съществуващи подпорни стени”;

� "Община Брацигово - привлекателно място за живот и

бизнес чрез подобрена пътна инфраструктура“; 

� "Придобиване на умения и постигане на обществена

активност за териториите на потенциални МИГ в селските

райони“;

Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� "Община Брацигово - привлекателно място за живот и

бизнес чрез подобрена инженерна инфраструктура“;

�“Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари

и площади и обществени зелени площи в гр. Брацигово”

� Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа

село Бяга и на водопроводи от подземни каптажи

“Замарница”, “Попски извор”, “Бойков извор”, “Розовски

вриз” и “Чорбаново” от РШ “Розово”

� “Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на

селата Розово и Равногор”

Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� “Канализация на с. Бяга” – главен колектор – Западен”

�"Изграждане на канализация в ромски квартал - с. 

Исперихово"

� "Реконструкция на водопровод от
разпределителна шахта над с. Розово до водоем
Висока зона - гр. Брацигово – 560 000 лв.

Инфраструктура



Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод с

подземни води до лет. Васил Петлешков -допълващо

водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови

мандри"

� Благоустрояване и паркоустройство на УПИ VІ –

“Озеленяване, търговия и услуги” в кв. 10  и по УПИ ХХІІ –

“За озеленяване” в кв. 92 по плана на град Брацигово”

� “Изграждане на места за отдих, детски площадки и спортни
съоръжения в УПИ VІІ – “Озеленяване и детска площадка” в кв. 121  по
регулационния план на град Брацигово” 146 817 лв.

Инфраструктура

Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� "Изграждане на мултифункционална спортна площадка -

град Брацигово"

� Основен ремонт на общински пътища в Община

Брацигово

� Изкърпване на общински път от с. Равногор до лет. "В. 

Петлешков"

� "Укрепване и реконструкция на съществуваща подпорна

стена и изграждане на нова по коритото на р. Умишка"

� "Изграждане на подпорна стена на ул."Оборище"

Инфраструктура

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА.

� "Укрепване и възстановяване на стената на микро язовир

“Гачево блато"

� "Корекция на р. Стара река в регулацията на с. 

Исперихово"

� СМР-"Начало на гробищен парк", "Короната на яз. 

Чобаново" - с. Розово

� Видеонаблюдение гр. Брацигово

� Изграждане на път към котелно в Дом "В. Петлешков" -

Брацигово

� Енергоефективна реконструкция на ДДЛРГ „Васил

Петлешков” – град Брацигово; ДДЛРГ „Ана Гиздова” – град

Брацигово; Младежки дом – град Брацигово; Общинска

администрация – град Брацигово”

Чистота

� Налични съдове за отпадъци за селата,както следва:

Контейнери тип ”Бобър” с обем 1,1 куб.м – 70 броя;

Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 1600 броя;

� Налични съдове за отпадъци за Брацигово :

Контейнери тип”Бобър” с обем 1,1 куб.м – 110 броя;

Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 1300 броя;

� По изградената система за разделно сметосъбиране в град
Брацигово има поставени 57 контейнери тип ”Бобър” за
събиране на хартия, пластмаса и стъкло по договор с фирма
”Екопак” АД град София. Разположени на 19 места.

В следствие на това бяха получени 300 широколистни фиданки, 

1000 енергоспестяващи луминисцентни лампи и 600 лампи за
улично осветление.

Чистота

Разходи за дейности по чистотата:

• за сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на
битови отпадъци в сметище и поддържане на
същото за цялата община са изразходвани общо 183 

361 лв., в т.ч. :

• за поддържане чистотата на терените за
обществено ползване са изразходвани 52 971 лв. (с
ДДС);

• целево закупени за 2010 - 280 бр. варели за
отпадъци и 10 бр.  контейнери - на стойност 17 280 

лв. (с ДДС).



Чистота

�Изграждане на регионално депо и предприятие за

третиране на твърди битови отпадъци

С Решение на Общински съвет град Брацигово е одобрено

участие на Община Брацигово в учредяване на Регионално

сдружение на общините на територията на област Пазарджик. 

Сдружението е учредено на 08.07.2010 г. в него взеха участие

общо 9 общини от област Пазарджик. За избор на площадка за

изграждане на регионално депо е приета площадката в с. Алеко

Константиново. Предстои през 2011 г. да започне строителството

на регионалното депо.

Съгласно ПМС №207/2010 г., въз основа на която през 2011 г. 

трябва да бъде направено отчисление в размер на 22 000 лв. в

полза на РИОКОЗ. С тези средства трябва да бъде увеличена

събираната такса “твърди битови отпадъци”.

Поддържане на зелените площи

� Подържани са 600 кв.м цветни фигури и фигури с рози.

� Поддържани са 12 дка озеленени площи на територията на град

Брацигово, в които е извършено трикратно окосяване на тревните

площи и почистване. 

� От Общинския бюджет за поддържане на озеленени площи за

град Брацигово и летовище „Васил Петлешков” са изразходени: 

за 2010 г. – 3 500 лв. и по ПВЗ – 25 500 лв.;  

� За извършване на двукратна дератизация на открити озеленени

площи и дворове на детски заведения и училищата, са

изразходени - 5 388 лв.

� За поддържане и ремонт на детската площадка в гр. Брацигово

са изразходени 560 лв.

� През 2010 г. основно е почистено коритото на река „Умишка” от

участъка Начално училище – до Селската чешма. 

Улично осветление

� Подменени 135 броя лампи, 16 броя дросели и 24 броя

стартери, монтирани са 2 броя улични осветителни тела, 

подменена е 75 м. въздушна захранваща линия на обща

стойност 3 569 лв.;

� Извършен текущ ремонт на улично осветление в новия

квартал на град Брацигово – доставка и монтаж на

стоманено-тръбен стълб с височина до 9 м. – 11 броя; 

доизграждане на ел. мрежа - 460 м.; доставка и монтаж на

улични осветителни тела – 11 броя - на обща стойност 6 694 

лв.;

Общинска собственост

� През периода от 01.01.2010 год. до момента са
подготвени преписки за актуване на 14 имота –

публична общинска собственост. 
� Общо актувани имоти през 2010 год. 90 бр. като
всички те са вписани в Службата по вписвания при
Районен съд град Пещера.

� Изготвен регистър на сградите в режим на етажна
собственост;
� Сключени 37 договора за наем на недв. имоти;

По-важни новопридобити имоти:

� СПИ “Георги Бенковски” с. Розово.

� ПГСА Брцигово.

Общински финанси

Корекция в бюджета на стойност 214 328 лв., в т. ч.:

�Намаляване в местните дейности с 64 800 лв.

� Невъзстановено съфинансиране от страна на Проект
„Красива България” в размер на 73 409 лв.

� санкция в размер на 76 119 лв.

Общински финанси

Събрани приходи – 692 533  лв., план 896 200 лв.,изпълнение
77.27 % в т.ч.:

� Патентен данък – 11 001 лв. при план 15 000 лв. 

� Данък недвижими имоти – 54 262 лв. при план 60 000 лв. 

� Данък превозни средства – 81 504 лв. при план 105 000 лв. 

� Такса битови отпадъци –198 124 лв. при план 230 000 лв. 

� Данък при придобиване на имущество – 24 191 лв. при план 45 000 

лв. 

� Глоби /наказателни постановления/ - 1 333 лв.,  при план 3 000 лв. 

� Такси административни услуги – 13 595 лв. в т. ч. от МДТ – 2 539 лв.

�Събираемост на текущите задължения – 77.27%, спрямо 90.55% за

2009 година.



Административно обслужване

� Въведено е ново работно време с клиенти 8.00 ч.  до 17.00 ч. 

без прекъсване. 

� Обновени 20 работни места с нова офис техника. 

� От 2011 г. се въвежда нов данъчен програмен продукт

”Матеус”. 

� Актуализирана е Хартата на клиента и вътрешните правила за

административно обслужване. 

� Повишен е обема на предоставяната по инициатива на

Община Брацигово информация на гражданите. 

� Решенията на Общински съвет са обявени на интернет

страницата на Община Брацигово. 

� Сертифицирани сме по стандартите за управление на

качеството, околната среда и информационната сигурност – ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. 

Заетост

�Проект към Национална програма “От социални помощи към
осигуряване на заетост” с общо 16 работника за дейност “Бързи
неотложни действия при зимни условия” за месеците януари, 

февруари и март.

� През месец октомври 2010 година по горепосочената дейност
бяха назначени 40 човека на 4 часов работен ден.

� Проект към НП “ОСПОЗ” за общо 4 работника по дейности с
траен измерител - “Възстановяване на зелена площ за отдих”.

� Програма за обучение и стажуване на младежи до 29 години-

назначени 5 стажанти

Заетост

� По чл.52.1 от Закон за насърчаване на заетостта – за хора с
увреждания - 3 човека.

� По НП” Старт в кариерата” за младежи до 29 години -1 човек.

� Програма „ЗПОХУ” за лица с трайни увреждания – 3 човека.

� По проект ”Нов избор – развитие и реализация” бяха одобрени и в
момента се обучават 2 огняри, 5 еколози и 7 спасителя при
бедствия и аварии. Предстои назначаването им през новата година. 

� По спечелени три проекти по ОПР ”Развитие на човешките
ресурси” предстоят от новата година за започнат работа 30 човека

като домашни помощници и социални асистенти, 10 човека като
специализиран персонал в Дневен център за възрастни с
увреждания и 4 лични асистенти.

Общо община Брацигово за цялата година е осигурила трудова
заетост на допълнително 130 човека.

Социални дейности

Нови социални услуги, разкрити през 2010 г.: 

� Дневен център за деца и младежи с увреждания с
капацитет 24 места;

� Преходни жилища 3 броя по 8 потребителя – 24 

потребителя;

� Център за настаняване от семеен тип с капацитет 15 

потребителя.

� Център за обществена подкрепа – с капацитет 20 места.

Целевата група на центъра ще са деца и младежи до 18 години
с поведенчески проблеми, както и техните семейства. 

Социални дейности

Социално предприемачество: 

Социални дейности

Център за настаняване от семеен тип:



Социални дейности

Център за настаняване от семеен тип: 

Социални дейности

Център за обществена подкрепа: 

Социални дейности

Дневен център за деца с увреждания: 

Социални дейности

Преходни жилища: 

Социални дейности

� Домашен социален патронаж - проект
„Обществена трапезария” за хора в неравностойно
положение. Проектът „Обществена трапезария” за
три месеца ще дава шанс на 50 човека от
застрашени социални прослойки;

� “Наблюдавано жилище” – Капацитетът на
жилището е 10 домуващи. 

� Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” - обгрижвани 90 човека с увреждания и
самотно живеещи хора.

Социални дейности

Обществена трапезария и патронаж: 



Социални дейности

Наблюдавано жилище: 

Социални дейности

Енергийна ефективност: 

Социални проекти

� “Достоен живот за всеки” по схема "Грижа в семейна

среда за независимост и достоен живот на хора с различни

видове увреждания и самотно живеещи хора - фаза 1

� „Социален асистент” и “Домашен помощник” за

независим достоен живот в община Брацигово;

� “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град

Брацигово” по схема "Социални услуги за социално

включване"

� "Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи""

Социални проекти

� “Достоен живот за всеки” по схема "Грижа в семейна

среда за независимост и достоен живот на хора с различни

видове увреждания и самотно живеещи хора - фаза 1

� „Социален асистент” и “Домашен помощник” за

независим достоен живот в община Брацигово;

� “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град

Брацигово” по схема "Социални услуги за социално

включване"

� "Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи""

� “Основен ремонт и саниране на ОУ “Христо Ботев”, ОДЗ
“Йордан Шопов” – с. Исперихово и ОДЗ – “Здравец” – гр. 

Брацигово” - 976 104,52 лв.

Социални проекти Социални проекти

� “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”;

� Създаване на комплекс за социални услуги в Дом "Ана

Гиздова"

� “ОДЗ “Божура Фурнаджиева”-гр. Брацигово по мярка 02 

-"Подобряване на социалната инфраструктура"

� "Преустройство на топлоснабдителна инсталация в ОДЗ

"Здравец" - гр. Брацигово



Социални проекти

� Ремонт и саниране на съществуваща сграда на ЦДГ

"Вела Пеева"

� Строително ремонтни работи в НУ "Христо Ботев" с. Бяга

� Преустройство на кухня в ДДЛРГ "Васил Петлешков" -

гр. Брацигово

� Гробищен парк - град Брацигово

� Интернет зала, фитнес център и тоалетен възел в Младежки
дом - гр. Брацигово - 15788,98 лв.

Социални проекти

� Преустройство на топлоснабдителна инсталация в ОДЗ

"Здравец" - гр. Брацигово – 176 500 лв.

Социални проекти

� Преустройство на кухня в ДДЛРГ “Васил
Петлешков” – Брацигово-38 439,25 лв.;

Социални проекти

Социални проекти

� Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "Васил

Петлешков"

�Реконструкция и ремонт на столова ДДЛРГ "Васил

Петлешков"

� Ремонт на покрив на НУ "Васил Петлешков" - гр. 

Брацигово

� Монтаж на отоплителна и соларна инсталация на ЦДГ

"Вела Пеева"

� Център за настаняване от семеен тип в Дом "Васил

Петлешков"

� Санитарен възел за преходно жилище в Дом "Ана

Гиздова"

Туризъм

� Категоризирани 3 бр. обекта;

� В процес на категоризация – 2 бр.

� Вследствие на извършени проверки са издадени
наказателни постановления - 58 броя;

� Членство в “Тракийския туристически район”;

� Провеждане на фотографски планер;

� Включване в пътеводител за туризъм и отдих
„БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ХОТЕЛИ”.

� Изготвяне на проект “Възраждане туристическия
потенциал на Брацигово чрез развитие на нова атракция -

уникална брациговска архитектурно строителна школа ”.



Земеделие, гори, води

�Организира се продажба на иглолистна дървесина чрез
възлагане на добив, в отдел 166 ”в” на 04.10.2010 г. и в
отдели 167 ”б” и 177 „в” на 19.10.2010 година.  

� И на двата търга спечели кооперация „Сила” с
Председател Ламбро Мицов. 

� Добивът на дървесина започна след 25.11.2010 година. 

Контролът по извършваните дейности в общинската гора
е възложен на ДГС – Пещера. 

� Предоставени за ползване са 4334 дка мери и пасища.

� Назначени двама полски пазачи.

� Направено е съоръжение – тип „капан”, където да се
затварят безстопанствено пуснати животни - коне. 

� Снабдени с дърва за огрев 466 души в град Брацигово.

Образование

� Заплащане на учителите според присъдените им нови
степени като стимул за кариерното им развитие. 

� Продължава успешното повсеместното въвеждане на
делегираните бюджети в училищата и детските
градини. 

� Потвърдихме формулата за прилагане на делегирания
бюджет и методиката към нея. 

� Пилотно въвеждане на обхващане на петгодишните в
задължителна предучилищна подготовка

� Организиране превоза на децата и учениците от
закритите училища.  Общината ни разполага с два
училищни автобуса предоставени

Образование

�Превоз на децата от общината с предоставените 2 

бр. училищни автобуси;
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