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Община Брацигово, една година след местните избори
ноември 2007 – ноември 2008
През изтеклите 12 месеца аз и моите колеги от общинска
администрация се постарахме да изпълним волята на Брацигово за
промяна. Целта ни остава същата – Брациговска община трябва и ще
се превърне в по-добре уредена, преуспяваща и модерна община.
Предстои ни много работа, но трудното начало е зад гърба ни и
първите резултати вече са видни.
Вярвам в правотата на своите решения и съм готов да нося
отговорност за своите действия. Знам, че сме на прав път.
Първата година от новия мандат на управление беше трудна.
Посветихме я на изграждането на компетентен и ефективен
административен екип, както и на неговото сработване с останалите
институции.Развихме
капацитета
на
общинската
администрация,сформирахме
работещ
екип
от
професионалисти,проучихме и анализирахме системата на работа
във всички направления.Това ни помогна да развием действащите
административни системи,политики и практики и да ги приведем в
съгласие с утвърдените принципи на доброто управление.
Заварихме община с три разработени проекта-проект канализация
село Козарско;Канализация на село Бяга – главен колектор – Западен
/ МОСВ – ПУДООС/ и проект за общинските пътища от 1986 г./който
същевременно се наложи да бъде актуализиран,съгласно новите
технически изисквания и актуализиране на количествено-стойностни
сметки/.Основната дейност бе актуализирането на съществуващите
проекти и разработване на нови,за да може общината адекватно да
отговори на изискванията на оперативните програми. Голяма част от
финансовия ресурс,отделен за капиталови разходи се насочи
именно в посока проектиране. Затова определям 2008 - ма като
година на проектирането. През този период създадохме ясна визия за
бъдещото развитие на Брацигово, набелязахме точните етапи,
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създадохме екипите за тяхната реализация и съответния финансов и
логистичен инструментариум за осъществяването на плана.
Но и през тези 12 месеца нашите дела са видими - ремонтирани
училища и детски градини, реално спечелени европроекти. Различен
етап от изпълнението си достигнаха нашите проекти за изграждане
на ВиК за всички населени места в общината.
По план върви изпълнението на стратегическите цели на новия
управленски екип в Брацигово:
- Създаване на по-добри условия за живот и бизнес;
- Изравняване на стандартите в благоустройството между централна
градска част, кварталите и съставните селища;
- Развитие и модернизация на инфраструктурата;
- Прозрачно,
Брацигово;

достъпно

и

динамично

управление

на

община

- Развитие на сътрудничеството за европейско териториално
сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.
- Партньорство с бизнеса,НПО и публичния сектор.

Местни приходи
Центърът за местни данъци и такси за десетте месеца на 2008
година е събрал 331 285.00 лв. .В общите постъпления с най-висок
относителен дял са такса битови отпадъци – 179 000 лв.;данък
моторни превозни средства – 68 727 лв.;данък сгради – 37 291
лв.;възмезден данък – 24 845 лв.;патентен данък – 13 187 лв.,като
администрирането на патентния данък е ново правомощие на
общинската
администрация
в
сила
от
01.01.2008
година.Съотношението между приходите от текущите задължения и
недоборите,т.е оставащите непогасени стари вземания е в полза на
текущите плащания при всички видове данъци и такса битови
отпадъци.През 2008 г. се запази данъчната тежест за масовия
данъкоплатец от общината.
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Общият брой на обслужени граждани чрез приемане на
данъчни декларации по Закона за местни данъци и такси е 543 броя.
Броят на издадените данъчни оценки през текущата година е 1153
броя.Подадени патентни декларации – 128 броя.
Събираемостта е повишена и в резултат на осъществени
плащания по изпратени 253 покани за доброволно изпълнение на
граждани – длъжници,проведени срещи – разговори с представители
на фирми- длъжници.Становището на общинското ръководство е
същите да бъдат оповестявани във вестник “Априлци” и на интернетстраницата на община Брацигово.Факт е повишената данъчна
култура и на двете страни,участници в данъчните производства –
служителите от администрацията и задължените лица – данъкоплатци.

Устройство на територията

Проведени са заседания на Общински експертен съвет по
устройство на територията общо 7 за периода.Дневният ред се
изпраща предварително на членовете на съвета.Копия от решенията
се предоставят на заявителите- общо 112.
Изработени и одобрени от Общинския съвет град Брацигово са
Наредбата за условията и реда за принудително изпълнение на
заповеди за поправяне,заздравяване и премахване на строежи и
Наредбата за безопасност на движението.Разработва се и е в
процес на одобрение от Общински съвет на Наредба за зелената
система на община Брацигово.
Разгледани са 67 инвестиционни проекта за които са издадени
разрешения за строеж,въведени в експлоатация са 11броя строежа
от V категория.
Заверени са 11 броя протокола за откриване на строителни
площадки,извършени са проверки на строежи,при които са
съставени 6 констативни актове за незаконно строителство.Издадени
са 3 броя заповеди за ремонт или премахване на сгради в лошо
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състояние,застрашаващи живота на граждани по чл.195 от Закона за
устройство на територията.

Издадени са 67 разрешения за строеж,изчертани по молби на
граждани са 324 скици на имоти ,издадени са 198 удостоверения за
описание на имоти,вписани са 95 броя нотариални актове ,
представени от Агенцията по вписванията при Районен съд град
Пещера

Строителство
Изпълнени строителни работи в община Брацигово,в това число и
аварийни ремонти на стойност 2 473 857,40 лв.
 “Ремонтни работи на ОДЗ”Божура Фурнаджиева”град
Брацигово по Проект “Красива България”
- МТСП на
стойност 101 770 лв.;
 Възстановяване на парапет по река Умишка и цялостно
освежаване на метални парапети на стойност 16 840 лв.;
 Ремонт и възстановяване на автоспирки на стойност 1200 лв;
 Строително ремонтни работи в Основно училище” Христо
Ботев” с.Бяга със средства от Комисия по бедствия и
аварии на стойност 53 000 лв.;
 Укрепване и реконструкция на съществуваща подпорна
стена и изграждане на нова по коритото на р.Умишка със
средства от Комисията по бедствия и аварии на стойност
329 000 лв.;
 Канализация на село Бяга - главен колектор – Западен
/МОСВ – ПУДООС/ на стойност 860 781,44
лв.;
 Ремонт и реконструкция на водопровод група Бяга – ІІ етап
от САПАРД – Въвеждане в експлоатация на стойност 337 797
лв.;
 Реконструкция на водопровод от разпределителна шахта
над село Розово до водоем Висока Зона град Брацигово –
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството на стойност 570 000 лв.;
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 Укрепване и възстановяване на стената на микроязовир
“Гачево
блато”
със
средства
на
община
Брацигово,очакваме възстановяване на средствата от
Комисията по бедствия и аварии на стойност 34 373,03 лв.;
 Вертикална планировка на междублоково пространство на
улица”Слави Дишлянов” на стойност 30 000 лв;
 Извършен и приет текущ ремонт на улични платна по улици
в град Брацигово – на стойност 65 448 лв.;
 Подпорна стена –град Брацигово,ул.”Васил Левски” на
стойност 1 915 лв.;
 Ремонти в кметство Бяга на стойност 15 924 лв.,включващ
ремонт в кметство Бяга и благоустройствени мероприятия;
 Ремонт в
кметство Козарско на стойност 21 842
лв.,включващ
асфалтиране
на
улица”Първа”
и
благоустройствени мероприятия;
 Ремонт в кметство Равногор за канализация на стойност
4500 лв.;
 Ремонт в кметство Исперихово на стойност 9426
лв.,включващ ремонт на улици,алея в парка,навес на Клуба
на пенсионера и направа на тротоари.
 Ремонт в кметство Розово на стойност 10 167 лв.,включващ
ремонт
на
улици,изграждане
на
пътека
до
водоразпределителна шахта на яз.”Чорбаново” и ремонт
улица,подпорна стена и водосток;
 Монтиране на 8 броя ограничители на скоростта - 4 в град
Брацигово,2 в село Бяга и 2 в село Исперихово на обща
стойност 9 874 лв.
Извършена е подмяна на указателни табели и пътни знаци в
град Брацигово и селата. Ежедневно се поддържа уличното и
парково осветление в град Брацигово и
селата на
територията
на
общината
чрез
отстраняване
на
повредите.Извършен е монтаж на 267 броя осветителни
тела,ремонтни работи по улични касети,закупуване на нови
тарифни часовници,подмяна на въздушна захранваща линия
и стартери на обща стойност 22 547,61 лв.
Ежедневно се отстраняват и повреди на радиофикационната
мрежа /радиоточките/в града и в селата.Възстановени и
изградени в селата са и нови трасета за захранване на
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мрежата в размер на 2182 м.,поставени са нови абонатни
съпротивления,направен
демонтаж
и
изградени
нови
фидерни линии – всичко на стойност 10
587,76 лв.За
информация на гражданите до този момент заплатили такса
за притежаване на радиоточки,според справка на Центъра за
местни данъци и такси – 455 лв.
Възстановено със средства на спонсори в размер на 7 000 лв.
бе черешовото топче-символ на Априлското въстание в
парк”Априлци” и шадраван.
В момента се провеждат процедури по Закона за
обществените поръчки и след сключване на договорите за
избори на изпълнители започва основен ремонт и саниране
на Основно училище” Христо Ботев” ;ОДЗ”Йордан Шопов” в
село Исперихово и ОДЗ”Здравец” град Брацигово по
Оперативна
програма
“Регионално
развитие”
към
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството на обща стройност 976 104,52 лв.

Оперативни програми
През 2008 година общината и нейните административни
структури работят по няколко проекта по различни програми
/национални,ФАР,оперативни,европейски и др./като по всички
общината е водеща организация.
Работим по четири оперативни програми- ОП “Развитие на
човешки ресурси”- МТСП;ОП”Регионално развитие”-МРРБ;ОП”Околна
среда”- МОСВ и ОП”Развитие на селските райони”- МЗХ.Общината
работи по спечелени проекти по две от програмите- ОП “Развитие на
човешки ресурси” и ОП”Регионално развитие”.
През периода ноември 2007 – ноември 2008 са разработени
общо 20 бр. проекти,от които 8 са одобрени / 6 изпълнени и 2 в
процес на изпълнение /.10 са внесени за разглеждане в оценителни
комисии по 10 програми,от които 6 по оперативни програми,1 с два
обекта по проект”Красива България”,1 по програма за интеграция на
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етнически малцинства,2 по национални програми – Комисия по
бедствия и аварии.
Внесени и чакащи одобрения проекти :
 за изграждане на отдих,детски площадки и спортни
съоръжения в УПИ VІІ”Озеленяване и детска площадка” в
кв.121 и УПИ VІ”Озеленяване,търговия и услуги” в кв.110 по
проект “Красива България” със съфинансиране на община
Брацигово на стойност 213 844,79 лв.;
 за интеграция на етнически малцинства към Центъра за
образователна интеграция към Министерството на
образованието и науката на стойност 112 000 лв.;
 Изграждане на подпорна стена на улица”Оборище” по
Комисията за бедствия и аварии на стойност 200 000 лв.;
 Канализация
с
пречиствателни
съоръжения
село
Исперихово – Министерство на околната среда и водите на
стойност 3 323 000 лв.;
 Спортна площадка в пространството между Читалище
“Васил Петлешков” и ОДЗ”Божура Фурнаджиева” към
Държавната агенция за младежта и спорта на стойност
140 000 лв.;
 Участие за създаване на потенциална местна инициативна
група
МИГ,съвместно
с
община
Кричим
към
Министерството на земеделието и храните по оперативна
програма “Развитие на селските райони”;
 Програма за развитие на селските райони Мярка 321
“Основни услуги на населението и икономиката в селските
райони” от приоритетна ос “Качество на живот и
разнообразяване на възможностите за заетост” с проект
“Община Брацигово – привлекателно място на живот и
бизнес чрез подобрена пътна инфраструктура” на
стойност 6 035 136,94 лв.,включваща :
- местен път село Равногор – летовище “Васил
Петлешков” – км. 0+000 до км. 4+416,83 м.
- местен път село Розово – летовище “Розовски вриз” –
км.0+000 до км.5+714,74;
- път град Брацигово – село Капитан Димитриево –
км.0+000 до км.7+500;
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- път село Бяга – село Исперихово – с.Козарско –
границата с Пловдив км.0+000 до км. 4+300
Подготвени проекти за кандидатстване по оперативни програми
на европейски фондове :
- Канализация село Козарско;
- СОУ”Народни
будители”
град
Брацигово
–
Ел.инсталация,В и К;саниране;
- ОДЗ”Божура Фурнаджиева – саниране,вертикална
планировка;
- Водохващане летовище”Васил Петлешков” – /Пейкови
мандри,Такев връх /.
- Проект
по
ОП”Административен
капацитет”
–
приоритетна ос 3.1 –“Подобряване обслужването на
граждани и бизнеса в т.ч. и чрез електронно
управление”- 250 000 лв.
При подготовката на проектите общината извървя
един труден път на запознаване със сложната материя
на новия програмен период на Европейския съюз и
хармонизираното българско законодателство.Не трябва
да се подминава и факта,че проектите бяха подготвени
от
служителите,паралелно
с
рутинните
им
професионални задачи по обслужване на гражданите и
юридическите лица.Налагаше
се да се работи
извънредно,понякога и в почивните дни.Но всички се
трудеха в името на по-доброто бъдеще на общината ни ,
за което искам да им благодаря.

Управление на общинската собственост
Усилията по управление
насочени главно в две посоки :
• Издирване,актуване
собственост;

на
и

общинската

регистриране

собственост
на

са

общинската
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• Ревизиране на сключените по-рано договори за продажба
или отдаване под наем с цел защита на обществения
интерес.
През годината са съставени 17 броя актове за общинска
собственост на територията на община Брацигово,като от тях
за публична собственост 10 броя и за частна общинска
собственост 7 броя.
За всички актове за общинска собственост са съставени
досиета и са заведени в Главен регистър за публична
собственост
и
Главен
регистър
за
частна
собственост.Предстои създаване на публичен регистър на
общинската собственост,който ще бъде качен на интернет –
страницата на община Брацигово.
Ревизирани са всички договори за отдаване под наем на
общински имоти.Актуализирана е с Решение на Общинския
съвет град Брацигово и тарифата за базистни наемни цени на
кв.м. площ.Актуализирани са договорите за наем,съгласно
актуализираните наемни цени.Въведен е стриктен контрол
относно събираемостта на наемите.

Предназначение
Обекти за търговия,услуги и др.
Земеделски земи
Политически партии
Жилища
Лекари
Съюзи,НПО

Брои договори
10
6
2
5
21
2

Разпореждане с общинска собственост
За
отчетния
период
приключените
преписки
относно
разпоредителни сделки с общинско имущество са както следва :
• Учредено право на строеж /пристройка/надстройка/ - 6
бр. за сумата 5199,48 лв.;
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• Продажби на недвижими имоти ( в т.ч ликвидиране на
съсобственост и продажба на УПИ,в които са построени
сгради с право на строеж) – 2 бр. за сумата 50 624,00 лв.
• Във връзка с решения на Общинския съвет град
Брацигово,относно разпореждане с общински недвижими
имоти са проведени 6 бр. търгове за сумата 22 538,88 лв.
• Или за отчетния период от разпореждания постъпили суми
в общинския бюджет са 78 362,36 лв.
Общински жилищен фонд
Община Брацигово разполага с 5 жилища – 3 апартаменти и 2
жилищни сгради.Изготвен е регистър на жилищата за отдаване под
наем.Постоянно се извършва проверка на всички наематели за
стопанисването на отдадените жилища,както и строг контрол по
внасяне на наеми.Постъпилите молби за настаняване се обработват
и картотекират.Редовно и в срок се отговаря на постъпилите молби за
настаняване.
Инвестиционна политика
Общинското ръководство постоянно се стреми да подобряване
на условията за бизнес в общината ни.Поради тази причина
запазихме същия промил за таксата за битови отпадъци за фирми
за 2008 г. ,както и намаление на патентен данък.
Организирахме и проведохме среща на бизнеса,НПО и
общината за учредяване на местната инициативна група за
кандидатстване
към
Министерството
на
земеделието
и
храните.Организирахме няколко срещи с представители на бизнеса
в община Брацигово за разясняване на оперативните програми и
възможностите за кандидатстване с проекти по тях.Лектори по тези
срещи бяха Петя Ставрева – евродепутат и Димитър Пейчев –
зам.министър на Министерството на земеделието и храните.
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.
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Представяме възможностите за инвестиции при срещи с инвеститори
от държави,като наблягаме на инвестиционния потенциал за бизнес в
общината ни. Брацигово се превърна в притегателен център за
много фирми. Проведени бяха много срещи с инвеститори, с които
бяха обсъдени важни за развитието на града проблеми. Положено
беше началото на съвместни проекти.
През настоящата година отвори врати и нов завод за
производство на глина за керамични изделия “Керамит”,който ще
даде възможност за откриване на нови десет работни места.
Туризъм
През 2008 година са категоризирани 9 туристически обекта и 3
обекта са в процедура за категоризиране.Работим за представянето
и популизирането на община Брацигово в координация с държавните
и местни структури.Анализирайки резултатите спрямо 2007 година
можем да отчетем следните резултати :
• С 20 % се увеличиха приходите от туристически такси;
• Увеличени са и туристическите посещения с 30 %;
• Увеличен е средния престой на туристи в общината от 2
дни на 3 дни;
В село Равногор предстои откриването на 3 нови хотела,които
ще създадат нови работни места.
Желание да инвестира в община Брацигово в сферата на
туризма има и “Алба терм”ООД от град София с управител
д-р Йордан Илиев,собственост на басейн.
Създаден бе и Консултативен съвет по туризъм,който прие
Правилник за работа и програма за действие.
Екология и чистота
Извършени действия по опазване на чистотата и околната среда
Измити улица – 315 км.;
Ежедневно ръчно метене и поддържане на чистотата;
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Събрани и извозени битови отпадъци - 5900 куб.м.;
Събрани отпадъци от пролетно почистване – 653 куб.м.
Депонирани отпадъци – 7212 т.
Почиствани са четири нерегламентирани сметища в град
Брацигово/Дялево дере,Грамадите,Поптодорови ливади,Ропината/ ;
Третиране на зелените площи за обществено ползване и улици
/общо 147 дка./против паразити.Извършено е пръскане,като детските
заведения се пръскат периодично през три месеца.Сумата за
разходвана за пръскане е в размер на 6401 лв.
Поддържа се зелената система на града.Извършено окосяване
на 4,2 дка.;почистване и поддържане на зелени площи 4,2
дка;Почистване на храсти – 2,3дка.;Извършено окастряне на дървета –
69 броя;посадени от общината 340 броя широколистни и иглолистни
декоративни фиданки и
95 броя декоративни храсти;засадени
декоративни цветя – 500 броя.
За първи път в курорта”Васил Петлешков” се направи
прочистване на стари и изсъхнали дървета,както и опасни за вилните
сгради и ел.проводи.За тази цел се изплатиха 10 200 лв. от бюджета
на община Брацигово,които ще бъдат възстановени след продажба
на дървесината и от вноски на собствениците на вили.
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 – 5 броя;
Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 140 броя;
За град Брацигово за нови имоти и подмяна са доставени:
Контейнери тип”Бобър” с обем 1,1 куб.м – 4 броя;
Кофи ,тип “Кука” с обем 0,11 куб.м. – 155 броя;

13

Община Брацигово

отчет ноември 2007 – ноември 2008

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.
Община Брацигово сключи договор за събиране на бракувано
офис оборудване с фирма “Тонер дайрект”.
Проведени са две хайки за улов на скитащи кучета в град
Брацигово.Заловени са 20 кучета от Зооветеринарен комплекс –
Пловдив за което е платено от бюджета на общината 2100 лв.Акциите
се извършват съвместно с представител на Полицейски участък –
Брацигово.Изготвена и приета от Общинския съвет град Брацигово е
Програма за намаляване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Брацигово.Разработена и предстои да бъде
приета и Наредба за стопанисване и контрол на кучетата на
територията на община Брацигово.
Огромен проблем в дейността по чистотата и сметоизвозването
е
морално
остарялата
техника,която
ежеседмично
се
отремонтира.За тази година средствата дадени за ремонт са над
9500 лв.Това довежда до преразход на средства и нарушения в
графика за сметоизвозване по улици.Общинското ръководство
обсъжда идеята за теглене на кредит за закупуване на нова
сметосъбирачна техника с което чувствително ще се подобри
дейността по сметопочистването и сметоизвозването в община
Брацигово.

Образование
Утвърдена е Стратегия за развитие на образованието в община
Брацигово за периода на мандата 2008 / 2011 год.Въведена е
система на делегираните бюд жети за учебните заведения и детски
градини.След доста обстойно проучване и организиране на срещи
със специалисти и директори на учебните заведения изработихме
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
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да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства и сами
да управляват наличния си финансов ресурс.В това отношение
община Брацигово бе обявена от Министерството на финансите и
Министерството на образованието и науката за пилотна при
въвеждането
на
делегираните
бюджети
в
детските
заведения.Финансовата оценка за правилното и адекватно въвеждане
на делегираните бюджети е допълнителната субсидия,отпусната на
община Брацигово в размер на 27 729 лева. Само 23 общини, от
общо 264 в страната са приложили тази система.
Не беше ново,но изключително важно бе през тази година
усилието ни да приведем програмата за оптимизация на училищната
мрежа в действие.За съжаление отново се сблъскахме със стена от
предрасъдъци и демагогия и загубихме не само представянето на
качествено образование на децата от застрашените училища,но и
250 000 лв.,които Министерството на образованието и науката отпуска
за обновяване на средищните училища.За сметка на това общината
е задължена да дофинансира 180 000 лева училищата,които изцяло
функционират с маломерни и маломерно слети паралелки.
През изтеклата година се наложи преструктурирането на
дейността и собствеността на ПГСА от държавна в общинска поради
застрашеността от закриването и.С много труд и усилия успяхме да
съхраним училище с почти стогодишна история.
Постоянно се контролират условията за обучение и възпитание в
училищата и детските градини.Правят се редица проверки с
представители на Полицейски участък –Брацигово.През зимния сезон
се проверяват температурите в класните стаи,а през лятния сезон
готовността на училищата за стартиране на новата учебна година.Тук
е мястото да отбележим,че за много кратък период сградите на
учебните заведения бяха подложени на обстойни обследвания и
включени в различни програми по проекти за енергийно саниране и
подобряване на образователната среда.

МКБППМН
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Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малоленти и непълнолетни:
Приета програма за превенция на противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни,предотвартяване на насилието в
училищата и отпадането на подлежащи на задължително обучение от
учебните заведения на територията на община Брацигово.Сключено
бе партньорство от страна на общината с театрална формация”Бис
Бард” по проект”Диалог с младите” за превенция на вредните
обществени влияния.Провежда се непрекъсната и целенасочена
работа с обществените възпитатели.
Проведена през месец фервуари бе работна среща с
обществените
възпитатели,с
педагогическите
съветници,с
представителите на отдел”Закрила на детето” град Пазарджик и град
Пещера,с инспектори от ДПС,с председателите на училищните
комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни и директорите на училищата за координиране на
действията на тези организации при работа с деца в риск.

Здравеопазване
И през 2008 година продължихме традицията и по време на
летния курортен сезон осигурихме медицинска сестра и
оборудвахме медицински пункт за оказване на първа помощ в
кwрорта”Васил Петлешков”.Лекарските практики са 7 броя
в
общината.Общината е предоставила по наем помещения на
медицинските практики и са сключени 21 броя договори.Основна
трудност при обслужване на пациенти има село Жребичко,което се
обслужва от практиката на село Козарско - д-р Георги
Арнаудов.Обслужването на пациенти от село Равногор също среща
трудности,тъй като д-р Борнусузов не е постоянно в селото,а възрастта
на пациентите и отдалечеността създава проблеми,особено през
зимните месеци.В училищата,детските градини и домовете има
назначена по една медицинска сестра.

Социални дейности
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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 – изготвен е Институционален проект по
програма ФАР,фаза 3-“Подкрепа процеса на реформиране на
ДДЛРГ”Васил Петлешков” чрез изграждане на Център за обществена
подкрепа за предоставяне на алтернативни социални услуги за деца
и семейства в риск” на стойност 98 839,96 лв.Внесен е за оценяване и
при спечелването му ще се реформира институцията.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.Стойността на проекта ще бъде в размер на 110 000 евро,от
които 20 000 евро е съфинансиране от общината.При реализирането
на този проект кухнята ще дава професионално образование на
възпитаниците на дома.В момента се разработва и предстои внасяне
на нов проект”Усмихнат свят за нас” на стойност 199 551,03 лв. по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на
Министерството на труда и социалната политика.
Дом за деца лишени от родителски грижи “Ана Гиздова”град
Брацигово – изготвени са два проекта - по програма ФАР,фаза 3“Комплекс за социални дейности” на стойност 192 000 лв. и проект
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на
Министерството на труда и социалната политика –“Център
за
обществена подкрепа,алтернатива за всяко дете” на стойност 171 000
лв. Домът си партнира с фондация “Стъпка по стъпка”.
Домашен социален патронаж – Извършва социална услуга
доставка на храна на желаещите да се
хранят към
патронажа.Средно
желаещите
да
ползват
тази
социална
услуга,предлагана от общината е от 85 – 100 души.Проблем е
автомобилът с който се разкарва храната,който е морално
остарял,закупен втора употреба.Ежеседмично се налага да се
извършват спешни и скъпоемки ремонти.Налага се със служебните
автомобили да се покрива графика на обслужване.Това довежда
понякога до закъснение на храната,за което тук е момента да се
извиним на всички хора,ползващи тази услуга.
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“Дом за временно настаняване”– гр .Брацигово е социална услуга в
общността, разкрита в Община Брацигово през 2006г.
Капацитет на центъра е 12 домуващи. Численост на персонала – 5
щатни бройки социален работник, на сменен режим -24 часа.
Центърът е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни
лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за
срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година, който
е напълно не достатъчен за търсене на начин за оцеляване, за
придобиване на сигурни доходи за нормално съществуване, и
адаптиране на тези млади хора към реалния живот.
От май 2008 г. в Община Брацигово стартира 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.
С помощта на тази програма Община Брацигово предлага
качествена доставка на услугата „Социален асистент” и „Домашен
помощник” на:
• Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания,
чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в
изолация и/или невъзможност сами да организират социалния
си живот.

• Самотноживеещи възрастни хора, които поради различни
причини от здравословен характер не са в състояние сами да
организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
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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 се обгрижват 84 човека с увреждания и самотно
живеещи хора, като броят им трябва да достигне 96 човека.
В партньорство с община Брацигово добре работят и развиват
активна дейност пенсионерските клубове в общината и клубът на
инвалидите.Подписано
бе
споразумение
за
доразвитие
и
осъвършенстване
на
партньорството
между
местната
администрация и Съюзът на инвалидите в България.

Спорт

Общината провежда последователна политика за насърчаване
на спортните дейности и подръжане на съоръженията.
Общинското ръководство привежда предвидените в бюджета на
община Брацигово за 2008 година субсидии за спортните футболни
отбори в общината в размер на 25 191.00 лв. Освен в град Брацигово
с футболни отбори ,които участват в първенството от В група участват
и селата Бяга,Козарско и Исперихово.Общината подпомага като
предоставя за ползване безплатно общинската спортна база за
извършване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

Административен капацитет
Община Брацигово се сертифицира по Интегрирана система
за управление на качеството и околна среда / ISO 9001:2000 ; ISO
14001:2004/. Предстои заключителен преглед от Директора на Бюро
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Веритас за България за сертифициране на община Брацигово по
система за информационна сигурност ISO 27001:2005.Целта на
сертифицирането е въвеждане на система за качествено
обслужване на гражданите и юридическите лица.
Разработени и утвърдени са различни вътрешни правила за
работа в общинската администрация,както и система за финансово
управление и контрол в община Брацигово.
Бяха внедрени нови информационни активи,като:Сървър – 1
бр.,Компютърни системи – 14 бр.,Преносими компютри – 4
бр.,Монитори – 6 бр.,Лазерни принтери – 6 бр. и др.
Приблизителна обща стойност на придобития хардуер –
27 000 лв., от които 63 % - безвъзмездно.
През м. май 2008 г. беше осигурен достъп до интернет за всички
служители в Общинска администрация и на следните кметства:
• Исперихово,Козарско,Розово и Бяга.
Закупен
е следния нов софтуер:За бюджетно счетоводство –
„ExpertNT”,За складово стопанство – „SkladNT”,За личен състав
„SZADRI”,За ТРЗ и хонорари,За документооборота – „ПП Документи” и
др.
Приблизителна обща стойност на придобития софтуер –
19 000 лв., от които 84 % - безвъзмездно.

Управление на човешките ресурси:
Организирани и проведени са 4 конкурсни процедури за
заемане на длъжности – 3 по Закона за държавния служител и 1 за
възлагане на управление
на “Инфрастрой” ЕООД град
Брацигово.Разработен е План за обучение на служители в общинска
администрация в които са включени общо 30 служителя.В областта на
чуждоезиковото обучение през 2008 г. до 30.10.2008 година са обучени
15 служителя,които в момента продължат обучение по второ ниво
английски.
По проект на Министерството на държавната администрация и
административната реформа бяха обучени безвъзмездно – 88
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служителя в различни нива,от които 43 са получили международен
сертификат – IT Card.

Услуги на граждани:
Още след старта на новата местна власт за общинската
администрация Брацигово беше въведено ново работно време, за
улеснение на гражданите, които по-всяко време от 8 до 19 часа да
могат да използват услугите на администрацията. Поради липса на
клиенти,желаещи да бъдат обслужени със заповед новото работно
време на общинската администрация е от 8.00 до 17.30 часа.
За подобряване обслужването на граждани община Брацигово
въведене целодневен
непрекъснат режим във фронт-офиса и
Центъра за местни данъци и такси.Обработени преписки по
административни услуги във фронт-офиса са 3082 броя,както следва:
• Услуги “Общо деловодство” – 789 броя;
• Услуги”Гражданско състояние” – 1127 бря;
• Услуги “Устройство на територията и строителството” – 1166
броя.
Реализирани приходи
услуги 244 039.85 лв.

от

извършените

административни

Вътрешен одит:
Изработен е Статут на вътрешния одитор в община Брацигово и
годишен план за работата на вътрешния одитор за 2008 г. Извършен е
вътрешен одит на кметство село Козарско,както и вътрешен одит на
футболните клубове в община Брацигово.В момента се извършва
одит на ОУ”Христо Ботев” село Исперихово

Култура:
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Културният календар за 2008 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:
• В началото на 2008 година бе организирано тържествено
отбелязване на 115 годишнина от обявяването на Брацигово
за град;
• Следват общоградски чествания на годишнините от
рождението на Васил Петлешков в парк”Априлци” и
годишнината от обесването на Васил левски – Апостол на
българското революционно движение;
• Тържествено бе отбелязан Празника на лозаря – Трифон
Зарезан;
• Тържествено бе отбелязана и 130 годишнината от
Освобождението на България от турско робство;
• За първи път от години бе отбелязан и Денят на храбростта 6
май с празнично дефилиране и програма на мажоретен
състав град Ловеч;
• Организиран и проведен по традиционния тържествен
начин бе и празникът на града 12 май,чиято подготовка
започна от медец март 2008 година;
• С наше съдействие се проведоха и традиционните прояви
на 18 май –Международен ден на музийте;
• Организирани бяха за първи път в общината номинации за
учител на годината по повод 24 май –Ден на славянската
писменост и култура,както и бе организиран общоградски
концерт в чест на славянските просветители .Проведена бе
и среща с бивши учители от общината;
• Под патронажа на община Брацигово се отбеляза и 1 юни –
Празникът на детето с голям градски карнавал и много
забавления;
• Отбелязана бе и 100 годишнината от Независимостта на
България – 22 септември с празничен концерт и масови
изяви на децата и учениците;
През 2009 година най-значимо събитие е отбелязването 165
годишнината от подписването на Синдика на брациговския
дюлгерски еснаф и 135 годишнината от създаване на
читалище “Васил Петлешков”.
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Промени се сигурността на Брацигово. Ежеседмично се провеждат
срещи с Началника на Полицейски участък подп.Лазар Грозданов .
Оптимизирана е дейността им, като сега повече от всякога се следи
за обществения ред в града. Общината, съвместно с полицията, се
стреми да осигури спокойствието и сигурността на гражданите в
максимална
степен,
да
ограничи
посегателствата
върху
имуществото и нарушенията на обществения ред.

Беше оптимизирана организацията на движението на територията
на общината. След въвеждането на някои ограничения в централната
градска зона намаля драстично хаосът с движението и паркирането.

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ

В сферата на земеделието предстои на Община Брацигово да бъдат
предадени като собственост земи по чл.19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи.
През настоящата година възобновихме съдебните дела за
невъзстановените общински гори – част от “Санджака”,попадаща в
землище Батак и “Попова планина”.Общината е
член на
Асоциацията на общините,притежаващи общински гори.Приет е
Уставът на асоциацията и ще бъдат внесени искания в Народното
събрание за законодателни промени,регламентиращи управлението
и разпореждането с общински гори.
Общината назначи и двама полски пазачи за организиране охрана
на земеделски частни имоти в землището на град Брацигово.
Въпреки огромните трудности бяха снабдени 420 жители на град
Брацигово с дърва.Дърва получиха и жители на селата Розово и
Равногор.
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Уважаеми съграждани !
Накратко това е отчет за извършеното.Но въпреки поетите
ангажименти не бяха решени в пълна степен проблемите по
благоустройването, чистотата,озеленяването .За несвършеното
дължим извинения на населението от общината.Решаването на тези
жизнено важни проблеми е свързано с технологично време и
финанси.Тези проблеми стоят за решаване пред общинското
ръководство и през следващата 2009 година.
Изборът,които направихте през октомври 2007 година за мен
означаваше доверие,но и настоятелно очакване.Очакване,свързано
с това което обещах.Да работя за Вас,като основната ми грижа да
бъде:
Активно работеща администрация;
Условия за бизнеса и разкриване на нови работни места;
Подобряване на инфраструктурата – улици,пътища,паркове и
др.;
Грижа за образованието,културата,младите хора и тези в
неравностойно положение;
Спокойствие и сигурност в общината.
Винаги съм споделял с Вас – и Вашето доверие и очакванията Ви
приемам като мой личен дълг и като моя лична отговорност.Всичко
останало е обич към родния град,сърце за проблемите на хората и
финансов ресурс за многостранните общински дейности,които да
издигнат община Брацигово за ново по-качествено развитие.
Благодаря ви за доверието, подкрепата, търпението, както и за конструктивната критика.
Продължаваме напред!

24

