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О Т Ч Е Т 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 01.11.2009 – 30.11.2010 ГОДИНА  

Уважаеми съграждани, 
 
За трета поредна година се събираме, за да отчетем какво и как сме свършили, 

откакто ми гласувахте доверието да бъда кмет на община Брацигово. 
 Отново ще кажа, че ангажиментът, който поех на изборите за местни органи на 

властта през ноември 2007 г. – аз и екипът ми сме изпълнявали с 
отговорност,достойнство и във всяка минута с мисълта за града и общината. И така ще 
остане-независимо от кризата, проблемите на държавата, независимо от политиката. 
Защото за общината, въпреки пререканията с Общинския съвет, всички работим 
заедно, и това сме го доказвали в най-трудните и най-отговорни моменти. Тогава, 
когато е трябвало да се вземат най- сложните решения, от които да зависи бъдещето 
на общината сме били обединени.  

Но този, вече трети отчет, е по-специален за мен, защото ще се опитам да 
направя равносметка за трите  години от моето управление. Това е  период, 
достатъчно голям, за да се проследи посоката в която се движим и да даде общ поглед 
върху дейността на администрацията. Отчетът е и основа за обективна оценка дали 
свършеното от мен и моя екип е полезно за града ни и общината, къде са пропуските 
ни и какво още трябва да се направи.   
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 
три години. 

 В работата си сме се стремели за партньорство и спечелване на доверието на 
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 три 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. 

По дейности те са представени, както следва:  

ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
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Всички дейности от тази сфера имат икономически и социален ефект, създавайки чрез 
реализацията си по-благоприятна жизнена среда за населението. Те сформират 
основно и инвестиционната програма на общината.  

Много усилия бяха насочени и към детските площадки и зелените площи. Направена бе 
картотека на наличните зелени площи, разделени в  групи, съобразно състоянието им. 
Идеята е постепенно да се подобри и поддържа състоянието им в добър естетически 
вид, и същевременно да са търси възможности за тяхното обновяване с нова 
декоративна растителност ,както и изготвяне на проекти за капково напояване . 
Поддържахме и новоизградената детска площадка в новия квартал. Изготвен бе и 
проект и кандидатствахме по програма „Красива България” за строителство на още 2 
броя детски площадки, но не беше утвърден за финансиране. И през следващата 
година ще търсим финансиране за реализация на този проект, за да зарадваме децата 
и в централната част на град Брацигово.  

Предвид сложната техническа инфраструктура и терен на града ни, през 2010 г. отново 
бе необходимо да се вложат значителен брой средства и по текущия ремонт на 
улиците. С оглед запазване на съществуващата инфраструктура, бе извършена 
добавка в Наредбата за администрирането на местни такси и цени на услуги - за 
използване и опазване на улиците, тротоарите и зелените площи, като акцента беше в  
“Ред и условия за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура”, както 
и контрола по възстановителните работи. 

 1. Текущ ремонт на улици и общински пътища за 2010 г. – 71 600 лв. 

Работено е на различни участъци в града и селата, на база предварителен анализ и 
степенуване на нуждите – основно преасфалтиране и изкърпване, ремонт на тротоарни 
настилки, пътни ивици и бордюри. 

До момента са вложени 235 780 лв. за поддържане на пътната мрежа в общината, 
които са изразходвани за преасфалтиране и изкърпване на пътни участъци и 25 167 
лв. за текущ ремонт на пътя Равногор - лет. „Васил Петлешков”. 

Беше сформирана работна група по подготовка на проект за архитектурно-
художествено и благоустройствено оформление на централната градска част на 
Брацигово, като беше разработен проект “Изграждане и реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площади и обществени зелени площи в гр. Брацигово” и е 
внесен за одобрение  по Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-
2013 г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. 

2. ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА  

Изграждането, ремонта и  поддръжката на общинската пътна мрежа се извършва от 
Общината със средства на републиканския бюджет (като целева субсидия) и собствени 
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такива. Като цяло общинската пътна мрежа също не е в много добро състояние – 
износени  и деформирани настилки, недействащи дренажни системи, затлачени 
канавки и водоотвеждащи съоръжения. Всяка година се изготвят приоритетни списъци 
за ремонт. В последните няколко години поетапно е подобрено състоянието на 
общинската пътна мрежа.  

Основните видове дейности са: изсичане на растителност, почистване и ремонт на 
водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, изкърпване и преасфалтиране на 
настилки.  

3. 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.  

• Урегулиран бе паркингът пред Минерален извор град Брацигово с вертикална и 
хоризонтална маркировка. 

• Поставени бяха 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.; 

• Инсталиране на градска система за видеонаблюдение. Инсталирането на 
системата, възлезе на стойност 11 391 лв., което обхваща: 

o Входно-изходна точка Пловдив /кръстовището на ул. „Генерал Никола 
Генчев” и бул. „Трети март”/. 

o Входно-изходна точка  Пещера /кръстовището на бул. „Освободители” и 
бул. „Трети март”/. 

o Входно-изходна точка  Равногор /кръстовището на бул. „Христо 
Гюлеметов” и ул. „Данаил Дименов”/. 

o Парк  „Априлци”. 

4. Зимно поддържане на Общинската пътна мрежа 

Изпълнител на услугата е общинска фирма „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово. 
Средствата се осигуряват от държавния бюджет и местния бюджет. 

За сезон 2009-2010 средствата, които са предвидени                     са 38 000 лв. 

Изразходвани средства                                                                           44 012 лв. 

Сезон 2010-2011 г.                                    предвидени                           40 000 лв. 
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За целите на снегопочистването на тротоари, площади и паркове в гр. Брацигово са 
закупени 2 бр. роторни снегорина на стойност 6750 лв. 

5. ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА – ПЪТИЩА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
И КАНАЛИЗАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – 25 ПРОЕКТА. 

Внесени Одобрени Реализирани № Наименование на 
проекта 2007-2009 2010 2007-2009 2010 2007-2009 2010 

ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 

1 Реконструкция 

на 

съществуваща 

и изграждане 

на нови 

канализационн
и мрежи и 

съоръжения, 

съпътстващ 

водопровод и 

ПСОВ град 

Брацигово" 

11 217 730 лв 

     

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
2 Ограничаване 

на рисковете от 
наводнения по 

коритото на р. 

Умишка, чрез 
почистване, 

надзиждане и 

укрепване на 

съществуващи 

подпорни 

стени”  

437 566 лв. 

съфинансир

ане  21 892 

лв. 

 

    

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
3 "Община 

Брацигово - 

привлекателно 

място за живот 
и бизнес чрез 
подобрена 

пътна 

инфраструктур
а"  

6 035 136 лв. 

     

4 "Придобиване на 

умения и 

постигане на 

обществена 

активност за 

териториите на 

потенциални 

МИГ в селските 

райони"  

120 869 лв.   42 818 лв.   42 818 лв. 

 

5 "Община 

Брацигово - 
5 863 218 лв. 

  5 478 718 лв.      
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привлекателно 

място за живот 
и бизнес чрез 
подобрена  

инженерна  

инфраструктур
а"  

6 “Изграждане и 

реконструкция 

на улична 

мрежа, 

тротоари и 

площади и 

обществени 

зелени площи в 

гр. Брацигово”  

   1 939 307 лв.               

   

7 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”  

 3 640 455 лв. 

    

8 “Реконструкция 

на селищна 

водопроводна 

мрежа на  

селата Розово 

и Равногор”  

 5 858 883 лв. 

    

МОСВ - ПУДООС 
9 “Канализация на 

с. Бяга” – главен 

колектор – 

Западен”  

860 781 лв.   400 000 лв.   392 706,05 лв. 

 

10 "Изграждане на 

канализация в 

ромски квартал 

- с. 

Исперихово" 

2 406 000 лв.   1 800 000 лв.   1 800 000 лв. 

 

МРРБ 
11 "Реконструкция 

на водопровод 

560 000 лв.   560 000 лв.   560 000 лв.  
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от 
разпределителна 

шахта над с. 

Розово до 

водоем Висока 

зона - гр. 

Брацигово"  

12 "Реконструкция 

и подмяна на 

довеждащ 

водопровод с 

подземни води 

до лет. Васил 

Петлешков -

допълващо 

водоснабдяван
е от извори 

"Такев връх" и 

"Пейкови 

мандри" 

573 951 лв. 

        

 

ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" КЪМ МТСП 
13  “Изграждане на 

места за отдих, 

детски площадки 

и спортни 

съоръжения в 

УПИ VІІ – 

“Озеленяване и 

детска 

площадка” в кв. 

121  по плана на 

град Брацигово”   

146 817 лв. 

със 

собствено 

участие  

73 408 лв. 

  

146 817 лв. 

със 

собствено 

участие  

73 408 лв. 

  

146 817 лв. 

със собствено 

участие  

73 408 лв. 

 

14 Благоустрояван
е 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”  

127 402,00 

лв. със 
собствено 

участие  

63 702 лв. 

        

 

ДАМС 
15 "Изграждане на 

мултифункцио
нална спортна 

площадка - 

град 

Брацигово" 

140 000 лв. 

     

ФИНАНСИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ 
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16 Основен 

ремонт на 

общински 

пътища в 

Община 

Брацигово 

235 780 лв. 71 600 лв. 235 780 лв. 71 600 лв. 235 780 лв. 71 600 лв. 

17 Изкърпване на 

общински път 
от с. Равногор 

до лет. "В. 

Петлешков" 

 25 167,07 лв.  25 167,07 лв.  25 167,07 лв. 

КОМИСИЯ ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

18 "Укрепване и 

реконструкция на 

съществуваща  

подпорна стена и 

изграждане на 

нова по коритото 

на р. Умишка" 

329 787 лв.   329 787 лв.   329 787 лв. 

 

19 "Изграждане на 

подпорна стена 

на ул."Оборище" 
122 537 лв.   113 654,57 лв.   113 654,57 лв.  

20 "Укрепване и 

възстановяван
е на стената на 

микро язовир 

Гачево блато" 

34 373,03 лв.   34 373,03 лв.   34 373,03 лв. 
 

21 "Корекция на р. 

Стара река в 

регулацията на с. 

Исперихово" 

1 350 733 лв.   1 350 733 лв.   1 350 733 лв. 
 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

22 СМР-"Начало 

на гробищен 

парк", 

"Короната на 

яз. Чобаново" - 

с. Розово 

34 964 лв.   34 964 лв.   34 964 лв. 

 

23 Видеонаблюдени
е гр. Брацигово 

9 228 лв.   9 228 лв.   9 228 лв. 
 

24 Изграждане на 

път към 

котелно в Дом 

"В. Петлешков" 

- Брацигово 

8 150,24 лв.   8 150,24 лв.   8 150,24 лв. 

 

ФОНД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" 

25 

Енергоефективн
а реконструкция 

на ДДЛРГ „Васил 

Петлешков” – 

град Брацигово; 

ДДЛРГ „Ана 

Гиздова” – град 

Брацигово; 

Младежки дом – 

град Брацигово; 

Общинска 

администрация –

 

І етап -         

705 661 лв. - 
кредит  
435 511 лв.  
                                      

ІІ етап -                     

Дом "Ана 

Гиздова" –  

147 869 лв. 
кредит  
63 373 лв 

 

І етап -         

705 661 лв. - 
кредит  
435 511 лв.  
                                      

ІІ етап -                     

Дом "Ана 

Гиздова" –  

147 869 лв. 
кредит  
63 373 лв 
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град Брацигово” 

6. СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЧИСТОТА (В Т.Ч. ЗИМНО 
ПОДДЪРЖАНЕ), ДЕПО, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ  

Основно дейността се извършва от звено “Чистота”.  В  услугата са обхванати освен 
улиците в града и 6 села от Общината, както и двата местни курорта „Васил 
Петлешков” и „Розовски вриз”. Обслужването на селата в графика се извършва един 
път седмично - целогодишно, с изключение на местните курорти, където обслужването 
е сезонно. 

През 2009 г. и 2010 г. град Брацигово  е обслужван с: 

• контейнери с обем 1.1 куб.м - 110 бр. 
• варели  с обем 0.11 куб.м – 1300 бр. 

Селата и курортите са обслужвани с: 

• контейнери с обем 1.1 куб.м – 70 бр. 
• варели  с обем 0.11 куб.м – 1600 бр. 

Обслужването за град Брацигово е с 2 броя автомобили - ДАФ  и Мерцедес, селата и 
курортите с автомобил Исузу ,Шкода и трактори с ремаркета.  

Разходите за дейността за 2010 г. са: 

• 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.; 

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

Изграждане на регионално депо и предприятие за третиране на твърди битови 
отпадъци 

По предложение на изпълнителната власт и с решение на Общински съвет град 
Брацигово е одобрено участие на Общината 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.  
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Съгласно  ПМС №207/2010 г. беше издадена Наредба  реда и начина за изчисляване 
на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по 
закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци, въз 
основа на която през 2011 г. трябва да бъде направено отчисление в размер на 22 000 
лв. в полза на РИОКОЗ. Тези средства трябва да бъдат включени в План-сметката за 
такса битови отпадъци за 2011 г. и съответно с тях да бъде увеличена събираната 
такса.  

Поддържане на зелени площи, паркове и градини 

• 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 програми за временна 
заетост  - 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, в която 
ежеседмично  е извършвана комунална дейност, своевременно са ремонтирани 
и подменени повредени съоръжения, са изразходени 560 лв. 

       През 2010 г. основно е почистено коритото на река „Умишка” от участъка 
Начално училище – до Селската чешма с работниците от Националната програма за 
осигуряване на заетост. 

 7. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

• За 2010 година са 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 е текущ ремонт на улично осветление в новия квартал на град 
Брацигово – на обща стойност 6 694 лв.; 

Поради липса на достатъчно средства и намаляване на бюджета не се възстанови на 
много места уличната осветителна мрежа с необходимия брой лампи. С новия 
бюджет до края на месец януари ще приключим с тази дейност.  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
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В изпълнение на задълженията си, за 2010 г. са съставени са актове за общинска 
собственост за имоти на територията на община Брацигово – 90 бр. 

• публична общинска собственост 14 бр.  
• частна общинска собственост 76 бр.  

 
Съставен е и регистър за сградите в режим на етажната собственост на територията на 
град Брацигово. 
 
Съгласно решение на Министерски съвет се прехвърля безвъзмездно на община 
Брацигово, триетажна сграда - училище, в с. Розово, с площ 8480 кв.м. 
Общинска собственост са вече и недвижимите имоти  на  Професионална гимназия 
по строителство и архитектура град Брацигово.   

Действащи през този период са общо 37бр. договори за наем  на помещения, 
жилища, кабинети, договори за отдадена под аренда земеделска земя, предоставено 
право на ползване върху недвижими имоти. 

 ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ 

През 2010г. се извърши актуализация на бюджета и в местните дейности и той бе 
намален с 64 800 лв. 
Пак във връзка с финансовата криза не получихме съфинансиране от страна на Проект 
„Красива България” за детската площадка в кв.121 гр.Брацигово в размер на 73 409 лв. 
Поради допуснати нарушения при провеждане на обществена поръчка по време на 
предишният мандат ни бе наложена санкция в размер на 76 119 лв. 
Така бюджета беше намален с 214 328 лв. и финансовото положение на общината се 
влоши. За да се компенсират част от тези средства, всички служители на общината 
ползваха по един месец  неплатен отпуск. Също така не бяха отпуснати средства за 
работно облекло, командировки ,пътни разходи и  други. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ПРЕЗ 2010 Г.  

 

Един от източниците за увеличаване на местните финанси е увеличаването на 
събираемостта на местните данъци и такси от собствениците на движими и недвижими 
имоти. Досегашната практика показва, че текущите си задължения за всяка година 
плащат  до 85% от длъжниците. През 2010 година процентът на събираемост на 
текущите задължения – 77.27%, спрямо 90.55% за 2009 година. Несъбраните вземания 
са от собственици, които не желаят да заплащат задълженията си или са без 
финансови средства. 

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



Община Брацигово                                                                 

 

 

12

• Патентен данък – 11 001 лв. при планиран разчет от 15 000 лв.  
• Данък недвижими имоти – 54 262 лв. при планиран разчет от 60 000 лв.  
• Данък превозни средства – 81 504 лв. при планиран разчет от 105 000 лв.  
• Такса битови отпадъци –198 124 лв. при планиран разчет от 230 000 лв.  
• Данък при придобиване на имущество  – 24 191 лв. при планиран разчет от 

45 000 лв.  
• Глоби /наказателни постановления/ - 1 333 лв.,  при планирани – 3 000 лв.  
• Такси административни услуги – 13 595 лв. в т. ч. от МДТ – 2 539 лв. 

 

2. Извършени действия за принудително събиране на задължения 

• Изпратени покани за доброволно плащане  -100 бр.  
• Съставени актове за установяване на задължения - 34  бр.  
• Приходи от покани и актове    -1300 лв.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Административното обслужване беше подобрено чрез: 

• Въведено е ново работно време във  фронт-офиса и местни данъци и такси за 
работа с клиенти  8.00 ч.  до 17.00 ч. без прекъсване.  

• Обновени бяха 20 работни места с нова офис техника.  
• От 2011 г. се въвежда нов данъчен програмен продукт ”Матеус” пилотно в 5 

общини от 264, едната от които е община Брацигово.  

• Актуализирана е Хартата на клиента и вътрешните правила за административно 
обслужване.  

• Повишен е обема на предоставяната по инициатива на Община Брацигово 
информация на гражданите по реда на Закона за достъп до обществена 
информация.  

• 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 

 

В началото на 2010 год. в община Брацигово стартира проект към Национална 
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” с общо 16 работника към 
дейност “Бързи неотложни действия при зимни условия”за месеците януари, февруари 
и март. 
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През месец октомври 2010 година по горепосочената дейност бяха назначени 40 
човека на 4 часов работен ден. 

Община Брацигово спечели проект към НП “ОСПОЗ” за общо 4 работника  по дейност 
“Възстановяване на зелена площ за отдих”. 

През настоящата година в Общината са назначени 12 човека по други програми: 

• Програма за обучение и стажуване на младежи до 29 години- назначени 5 
стажанти. 

• 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  за лица с трайни увреждания – 3 човека, като договора на единия от 
хората приключи през месец ноември 2010 г. 

• 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 
 

• Действащи социални услуги през 2009 г. 
o Наблюдавано жилище с капацитет 10 потребителя; 
o ДДЛРГ”Васил Петлешков”; 
o ДДЛРГ”Ана Гиздова”; 
o Домашен социален партронаж с капацитет 150 потребителя в град 

Брацигово и село Розово и филиал в село Равногор. 
 

• Нови социални услуги, разкрити през 2010 г.:  
o От 01.01.2010 г. е разкрита социалната услуга – Дневен център за 

деца и младежи с увреждания с капацитет 24 места – делегирана от 
държавата дейност. Центърът предоставя социални услуги на деца и 
младежи с увреждания, живеещи на територията на Община 
Брацигово; 
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o От 01.01.2010 г. е разкрита социалната услуга -Преходни жилища 3 
броя по 8 потребителя – 24 потребителя; 

o От 01.01.2010 г. е разкрита социалната услуга – Център за 
настаняване от семеен тип с капацитет 15 потребителя. 

o От 01.01.2010 г. е разкрита социалната услуга - Център за 
обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност, с 
капацитет 20 места. Целевата група на центъра ще са деца и младежи 
до 18 години с поведенчески проблеми, както и техните семейства.  

 

• Планиране разкриването на социални услуги през  2011 г.:  
o Стартирана е процедура за разкриване на социалната услуга Център 

за настаняване от семеен тип с капацитет 15 потребителя като 
делегирана от държавата дейност. Целевата група на центъра ще са 
деца от 3 до 12 години;  

o Стартирана е и процедура за увеличаване капацитета на Центъра за 
обществена подкрепа от 20 на 30 потребителя; 

 
От 01.10.2010 г. бе продължен реализацията на проект „Обществена трапезария”, с 
цел подобряване на живот за хората в неравностойно положение. Социалната услуга 
стартира с 50 бр. потребители.  За дейността през 2009 г. бяха разходвани 7838 лв., 
а през 2010 – до момента – 5363 лв. осигурени от Министерство на труда и 
социалната политика. 

На територията на общината до момента няма разкрити социални услуги за възрастни 
хора, като делегирана от държавата дейност. В тази връзка общината е участвала и 
спечелила три социални проекта към ОП “Развитие на човешките ресурси“, както 
следва: 

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ В ТОВА ЧИСЛО ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕ – 21 ПРОЕКТА. 

Внесени Одобрени Реализирани № Наименование на 
проекта 2007-2009 2010 2007-2009 2010 2007-2009 2010 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 

1 “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 

88 454,40 

лв. със 
собствен 

принос 
9842 лв. 

  

88 454,40 

лв. със 
собствен 

принос 
9842 лв. 

  

88 454,40 

лв. със 
собствен 

принос 
9842 лв. 

  

2 „Социален асистент”  

и “Домашен 

помощник” за 

независим достоен 

живот в община 

Брацигово  по схема 

”"Грижа в семейна 

 179 638 лв.  179 638 лв.   
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среда за 

независимост и 

достоен живот на 

хора с различни 

видове увреждания 

и самотно живеещи 

хора - фаза 3 

3 “Дневен център за 

възрастни хора с 

увреждания в град 

Брацигово” по схема 

"Социални услуги за 

социално 

включване" 

  218 807 лв.  218 807 лв.    

4 "Подкрепа за 

достоен живот" по 

схема 

"Алтернативи"" 

 75 773 лв.  75 773 лв.   

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
5 “Основен ремонт и 

саниране на ОУ 

“Христо Ботев”, ОДЗ 

“Йордан Шопов” – с. 

Исперихово и ОДЗ – 

“Здравец” – гр. 

Брацигово”  

976 104 лв.   976 104 лв.   976 104 лв. 

 

6 “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” 

 

1 154 486 

лв., 
съфинанси
ране - 173 

122 лв 

 

1 154 486 

лв., 
съфинанси
ране - 173 

122 лв 

  

 

ФАР 
7 Създаване на 

комплекс за 

социални услуги в 

Дом "Ана Гиздова" 

200 000 

лв. 
  

200 000 

лв. 
  

200 000 

лв. 

 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 
8  “ОДЗ “Божура 

Фурнаджиева”-гр. 

Брацигово по мярка 

02 -"Подобряване на 

социалната 

инфраструктура" 

101 770 лв.    
съфинансир
ане 50 885 

лв. 

  

101 770 лв.    
съфинанси
ране  

50 885 лв. 

  

101 770 лв.    
съфинанси
ране  

50 885 лв. 

 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ 
9 Преустройство на 

топлоснабдителна 

инсталация в ОДЗ 

"Здравец" - гр. 

Брацигово 

176 500 

лв. 
  

176 500 

лв. 
  

176 500 

лв. 

 

10 Ремонт и саниране 

на съществуваща 
109 499,30 

лв. 
 

176 500 

лв. 
 

109 499,30 

лв. 
 



Община Брацигово                                                                 

 

 

16

сграда на ЦДГ 

"Вела Пеева" 

КОМИСИЯ ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
11 Строително 

ремонтни работи в 

НУ "Христо Ботев" 

с. Бяга 

53 295,67 

лв. 
  

53 295,67 

лв. 
  

53 295,67 

лв. 
 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 
12 Преустройство на 

кухня в ДДЛРГ 

"Васил 

Петлешков" - гр. 

Брацигово 

38 439,25 

лв. 
  

38 439,25 

лв. 
  

38 439,25 

лв. 

 

13 Гробищен парк - 

град Брацигово 
7 260,55 лв.   

7 260,55 

лв. 
  

7 260,55 

лв. 
 

14 Интернет зала, 

фитнес център и 

тоалетен възел в 

Младежки дом - гр. 

Брацигово 

15 789 лв.  15 789 лв.   15 789 лв. 

 

15 Изграждане на 

соларна 

инсталация и 

кухненски бокс за 

битово гореща 

вода и хибридна 

отоплителна 

система в ДДЛРГ 

"Васил 

Петлешков" 

193 504,54 

лв. 
  

193 504,54 

лв. 
  

193 504,54 

лв. 

 

16 Център за 

обществена 

подкрепа в ДДЛРГ 

"Васил 

Петлешков" 

21 213,18 

лв. 
  

21 213,18 

лв. 
  

21 213,18 

лв. 

 

17 Реконструкция и 

ремонт на столова 

ДДЛРГ "Васил 

Петлешков" 

21 633 лв.   21 633 лв.   21 633 лв. 

 

18 Ремонт на покрив 

на НУ "Васил 

Петлешков" - гр. 

Брацигово 

9 242,40 лв.   
9 242,40 

лв. 
  

9 242,40 

лв. 

 

19 Монтаж на 

отоплителна и 

соларна 

инсталация на ЦДГ 

"Вела Пеева" 

6 882 лв. и 

дарение  

8 000 лв. 
  

6 882 лв. и 

дарение 

 8 000 лв. 
  

6 882 лв. и 

дарение  

8 000 лв. 

 

20 Център за 

настаняване от 
семеен тип в Дом 

"Васил 

Петлешков" 

 

 
37 851,21 лв. 

 

 
37 851,21 лв.   37 851,21 лв. 

ФОНДАЦИЯ "ЕДИН ЖИВОТ" 
21 Санитарен възел 

за преходно 

жилище в Дом 

"Ана Гиздова" 

10 500 лв.   10 500 лв.   10 500 лв. 

 



Община Брацигово                                                                 

 

 

17

 

         През отчетния период  са обработени  150 молби за отпускане на  еднократна 
помощ, като от тях на 28 семейства са получили финансова подкрепа в размер до 150 
лв. Възстановени са на 5 семейства разходите по траурните церемонии в размер до 
130 лв. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

През изтеклата година въпреки тежката финансова криза, на летовище “В. Петлешков“ 
беше подсигурен медицински специалист, който беше на разположение на всички 
летуващи за периода от 15.07.2010 до 01.09.2010 г. Пунктът беше  снабден със спешен 
шкаф - лекарства от първа необходимост и апарат за кръвно налягане.  

ТУРИЗЪМ 
 

През 2010 година бяха категоризирани 3 туристически обекта, а 2 обекта  са  в 
процедура  по категоризация.  

Община Брацигово  беше включена в  пътеводител за туризъм и отдих „БЪЛГАРИЯ И 
БЪЛГАРСКИТЕ ХОТЕЛИ”.  

За по – доброто рекламиране и развитие на общината през 2010 година  община  
Брацигово  стана член на „Тракийски туристически район”. 

С цел рекламирането на културно – историческите ни паметници помогнахме за 
провеждане на фотографски пленер на тема „Да изпратим есента и да опознаем 
културата и историята на Брациговския край” на 16.11.2010 г., в който взеха участие 16 
фотографи от цялата страна и снимките ще бъдат публикувани във фотографски сайт 

За подобряване на туристическия потенциал на общината, в момента се подготвя 
проект – "Възраждане туристическия потенциал на Брацигово чрез развитие на 
нова атракция - уникална брациговска архитектурно строителна школа". 

Постоянно се осъществява  текущ контрол и  на търговските и туристическите обекти 
на територията на общината. Общият  брой проверки е 58. Броят на съставените 
констативни протоколи е 12. 

СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО 
 

С решение на Общински съвет Брацигово се организира продажба на иглолистна 
дървесина чрез възлагане на добив, в отдел 166 ”в”, 167 ”б” и 177 „в”. Добивът на 
дървесина започна след 25.11.2010 година. Контролът по извършваните дейности в 
общинската гора е възложен на ДГС – Пещера.  
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Двукратно са ползвани услугите на „Зооветеринарен комплекс” – Пловдив за улов на 
безстопанствени кучета на територията на град Брацигово. Обработени са 20 кучета, 
като цената за улавянето, кастрирането и връщането на мястото, от където е взето е 
130 лева за всяко от тях.                          

Бяха предоставени общински мери и пасища безвъзмездно на животновъдите от 
общината, с които да кандидатстват по различни програми с директни плащания от 
Европейския съюз. Предоставени за ползване са 4334 дка мери и пасища. 

За да защити икономическите интереси на земеделските производители Общината, 
организира опазването на селскостопанската продукция, като бяха назначени двама 
полски пазачи от началото на месец юни до края на месец септември. 

          Снабдени с дърва за огрев в град Брацигово, за отоплителен сезон 2010/2011 
година 466 души, отговарящи на определени критерии.  

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
 
І.Организация на образователния и възпитателния процес: 

През изминалия период се въведоха много новости, по важните от които са: 

1. Обхващане на петгодишните в задължителна предучилищна подготовка. 
2. За първи път  се въвежда  заплащане на учителите според присъдените им 

нови степени.  
3. След доста обстойно проучване и организиране на срещи със специалисти и 

директорите на учебните заведения потвърдихме формулата за прилагане на 
делегирания бюджет и методиката към нея. 

4. Не ново, но изключително важно бе да се организира превоза на децата и  
учениците от закритите училища. Общината ни разполага с два училищни 
автобуса предоставени ни от МОМН за безвъзмездно ползване.  

5. Съвместно с органите на МВР се осъществяваше постоянен контрол върху 
заведенията и търговските обекти, за недопускане на малолетни и непълнолетни 
след  22.00 ч. и забрана за продажба на алкохол и цигари на същите. 

6. Проведени са три възпитателни дела на малолетни и непълнолетни извършили 
противообществени прояви и са настанени институции. 

 
Общината организира и провеждането на националните и местни празници – съгласно 
приетия културен календар. 
 
На 11.05.2009 г. бе открита постоянна изложба в Градски исторически музей. За 
ремонта на помещението в което са разположени картините са изразходвани 9 144 лв. 
от общинския бюджет. На същата дата бе открита и скулптурна изложба на проф. Крум 
Дамянов, която е поместена в открито пространство в двора на Попови къщи. През 
2010 г. тя беше допълнена с нови произведения на изкуството.  
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СПОРТ 

Общината провежда последователна политика за насърчаване на спортните дейности 
и поддържане на съоръженията.  

Общинското ръководство приведе предвидените в бюджета на Общината за 2010 
година субсидии за спортните футболни отбори в общината в размер на 21 000 лв. В 
град Брацигово тренират два отбора – 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.  

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
 

Усилията за привличане на външно финансиране бяха основен приоритет през 
изминалата година, предвид невъзможността с местни ресурси да се удовлетворят 
всички нужди. Бяха използвани и всички други съществуващи програми, предоставящи 
безвъзмездно финансиране. 
 
Важно е да се отбележи, че в момента, когато инвестиционната програма на общината, 
вече в по-голямата си част се формира от обекти, които са финансирани от външни 
източници, работата по проекти не е странична дейност, а е част от планирането и 
текущата работа на повечето звена на администрацията. 
 
От основно значение е, че освен суровите факти за привлеченото финансиране, чрез 
всеки проект се решава трайно определен (най-често социален) проблем. Почти за 
всички финансирани обекти не просто не е съществувала, но и в краткосрочна 
перспектива не съществува възможност за финансиране от общинския бюджет. 
 
І. Извършеният обем строително монтажни работи за отчетения период е на 
стойност -   
5 881 000 лв. 

 
ІІ.Проектите изработени и подадени за одобрение по оперативните програми на 
Европейския съюз и Републиканския бюджет са на обща стойност     46 560 737 
лв. 
 
В момента се подготвят следните проекти: 
 

№ 
Наименование на проекта 

1 
Заснемане и подготовка на проект за ОУ "Отец Паисий"- с. 
Равногор 
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2 

"Възраждане туристическия потенциал на Брацигово чрез развитие 
на нова атракция - уникална брациговска архитектурно строителна 
школа" 

3 Проект за изграждане на канализации по две улици на с. Розово 

4 
Ремонт на тротоари, административни стаи, социален патронаж, 
съоръжения при бедствия и аварии и др.  

5 

Изготвяне на проект и участие на Община Брацигово в 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ 
УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 
2005-2015 Г.- кв. 50, кв. 51 и кв. 52 по РП на с. Исперихово 

 
ИЗВОДИ 

 

Резултатите от работата през 2010 ще се отразят изключително благоприятно на 
инвестиционните възможности и на разполагаемите бюджетни ресурси за 2011 г. В 
година, когато се очаква свиване на инвестиционните разходи в частната сфера и 
недостатъчни разходи за публични инвестиции за сметка на местните приходи, 
финансирането на публична инфраструктура за над 7 850 934 лева ще се отрази 
благоприятно и на местната икономика. Ефекта от почти всички реализирани проекти, 
ще бъде дългосрочен т.е. инвестицията ще дава резултат десетилетия напред. 
 
Невъзможността да се удовлетворят всички нужди на гражданите на общината се 
дължи на: 

• Недостатъчни бюджетни ресурси отнесени към нуждите;  

• Несъответствие на исканията с действащото законодателство;  

• Лични или между съседски конфликти и отправени към администрацията 
разнопосочни искания от различни групи граждани;  

 
За избягването на подобни напрежения се инвестират системни усилия в: 

• Повишаване на гражданската и правната грамотност на гражданите;  

• Модериране постигането на единни позиции по отношение на благоустройствени 
мероприятия, вид и характер на инвестициите за инфраструктура и др.  

 
               Ако може да се определи изминалата година с малко думи, можем да кажем, 
че тя е „трудна, но динамична година”, нито повече нито по-малко от 2009 г. Не 
допуснахме отстъпление в основните сфери на текущата работа на общината и по-
важното - да положим основите на големите проекти, които ще се случват през 
следващите години. 


