
 

ОБЩИНА   БРАЦИГОВО 

 
 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за  

 Управление на кмета на 

Община  Брацигово 

за мандат 2019-2023 година 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета с решение №50, протокол №7  

от заседание на ОбС - Брацигово, 

 проведено на 28.02.2020 г. 



 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНДАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2019 – 2023 ГОДИНАСтраница 2 
 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

          Програмата за управление за мандат /2019-2023 г./ е разработена на основание чл. 44, 

ал. 5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса 

на нейното изпълнение.  Тя е основен средносрочен планов документ за развитие на община 

Брацигово през периода 2019-2023 год. 

Програмата е съобразена  с основните цели и приоритети  на местното  и регионално 

развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2023 г. 

Програмата за управление на кмета на  Община Брацигово за мандат 2019-2023 

година е разработена на база Управленския проект и в съответствие с  целите, приоритетите 

и плана за действие на Общинския план за развитие на община Брацигово 2014-2020 г., както 

и с действащите нормативни актове по отношение развитието на  всички направления на 

общинските дейности. Новите предложения за изпълнението на конкретни проекти са 

допълнение и естествено продължение  на този план. Тя е съчетание на предизборната 

платформа, с която спечелих местните избори през октомври 2019 г., както и поетите 

ангажименти към избирателите.  

Предвижда се управлението на Община Брацигово да бъде отворено към 

националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни 

основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните 

програми на ЕС. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо 

местната власт, Програмата е насочена към провеждането на  последователна и устойчива  

политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, 

което  ще позволи подобряването  на местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, 

по-съвременна и  качествена образователна, здравна и социална среда. 

 

Програмата е съобразена  със следните  характерни особености на нашия район: 

  

 

1. Благоприятно географско положение и наличие на добри транспортни връзки. 

Разположение на общината в непосредствена близост до гр.Пловдив и гр. Пазарджик и добри 

и лесни транспортни и комуникационни връзки с тях. 

2. Развита междуселищна пътна инфраструктура и електропреносни мрежи. 

3.Добре изградена електропроводна и електроразпределителна мрежа във всички селища. 

4. Наличие на минерална вода за развитието на туризма.  

5.Наличие на чиста природа и богато културно-историческо наследство.  

6. Наличие на чиста околна среда. 

7. Традиции в културата, образованието и спорта. 

8. Богато културно наследство с голям потенциал за привличане на туристи. 

9. Добри условия за развитие на маслодайна роза, овощарство и зеленчукопроизводство. 

10. Демографски срив и  възрастова структура на населението, повсеместно застаряване и 

тенденция към обезлюдяване на някои села, което  в момента ни прави икономически 

неперспективни. 

11. Средногодишно равнище на безработица през 2019 година в община Брацигово е 8,7 %. 

Равнището на безработица към 31.12.2019 год.в община Брацигово е 9,3 %. 

12. Отчасти амортизирана   инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителна и 

съобщителна мрежа, недоизградена канализационна мрежа в населените места.  
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13. Липса на пречиствателни съоръжения. 

14. 100 % водоснабденост на населението в общината. 

15. Липсва добре организирана система за извозване на строителни отпадъци, което създава 

предпоставки за множество нерегламентирани сметища. 

         

Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община Брацигово, определена  

с Общинския план за развитие   2014-2020  година:  

 

ВИЗИЯ: Община Брацигово - привлекателно място за малкия и среден бизнес,  

инвестиции и живот, със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм. 

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентноспособна икономика 

Приоритет 1.1:Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал 

Приоритет 1.2:Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни 

технологии  

 

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма 

Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност 

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с 

опазване на околната среда 

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата 

Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда 

Стратегическа цел 3: Социално развитие 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях 

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието и създаване на 

благоприятна среда за реализация на младото поколение 

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на 

групи в социална изолация и малцинствени групи 

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението   

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на 

териториалното сътрудничество 

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и 

повишаване квалификацията и уменията на общинска администрация. 

СПЕЦИФИЧНИ   ЦЕЛИ 

1. Възраждане и стимулиране  развитието  на съвременна икономика 

2. Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на Европейския съюз за 
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постигане на значително по-добра жизнена среда и условия за реализация на жителите в 

общината 

3. Насърчаване на малкия и среден бизнес 

4. Подобряване на инфраструктурата - чиста природа, устойчиво развитие на населените 

места 

5. Диалог с  гражданите, разширяване на възможностите  за участието им в процеса на 

вземане на решения 

6. Развитие на добър  административен капацитет 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 

І. Подобряване жизнения стандарт на населението. 

 

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска 

инфраструктура и опазване на околната среда. 

 

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика. 

 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 

ПО ПРИОРИТЕТ І   

„ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

 

Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към новите 

изисквания на пазара на труда. 

Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на 

административното обслужване 

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения ред  

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система 

Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване 

Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи 

Мярка I.7. Развитие на културата, спорта и туризма 

 

№ Дейности по изпълнение на 

приоритет I 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани резултати 

Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към 

новите изисквания на пазара на труда 

I.1.1. Участие в  национални 

програми за заетост 

Ежегодно Намаляване на трайната 

безработица,намаляване 

на броя на лицата, 

получаващи социални 

помощи, подпомагане 

на младите хора за 

тяхната трудова 

реализация, 

подпомагане на хора в 

неравностойно 
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положение и 

пенсионерите и др. 

I.1.2. Разработване и прилагане на 

местни инициативи за заетост 

Регионални програми за 

развитие 

Ежегодно Осигуряване на заетост. 

I.1.3. Квалификация и 

преквалификация 

Ежегодно Повишаване на 

конкурентоспособността 

на безработните в  

пазара на труда. 

Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на 

административното обслужване 

I.2.1. Участие на служителите от 

Общинска администрация в 

програми за обучение и 

семинари. 

2019 – 2023 г. Повишена 

квалификация на 

служителите. Споделен 

опит. 

1.2.2. Изграждане на електронна 

мрежа за споделяне на 

информационни масиви с 

административни държавни 

структури. 

 

           2020 г. Подобрено 

административно 

обслужване. 

1.2.3. Предаване на заседанията на 

Общински съвет  посредством 

уеб-базирана платформа в 

реално време в интернет  

2021-2022 г. Възможност на по- 

голяма част от 

населението да гледат 

заседанията на 

Общински съвет 

Брацигово в реално 

време, а не само тези, 

които са абонати на 

кабелната телевизия. 

1.2.4. Изграждане на система за 

електронно гласуване в 

Общински съвет и електронен 

документооборот. 

2021-2022 г. Възможност за бърз 

достъп до документи на 

Общински съвет. 

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество, опазване на обществения ред 

I.3.1. Сътрудничество с 

неправителствени и граждански 

организации за кандидатстване с 

проекти по Европейски и други 

програми  

2019 - 2023 г. Привличане на 

допълнителни средства 

от финансиращи 

програми. 

I.3.2. 

 

Делово сътрудничество и диалог 

с институциите при бедствия, 

аварии и кризи - Община, 

Полиция, РСПБЗН, Гражданска 

защита, РЗИ, РИОСВ и  ДГС. 

2019 - 2023 г. Предотвратяване и 

недопускане  на кризи 

 

 

I.3.3.      Ежемесечни изнесени приемни 

дни на кмета на общината в 

населените места от община 

Брацигово, които да го 

подпомагат с идеи и 

предложения за подобряване 

качеството на живот в 

2019-2023 г. Участие на гражданите 

в местното 

самоуправление 
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населеното място. 

I.3.4. 

 

Превантивна дейност сред 

младежите срещу 

разпространение и употреба на 

наркотични вещества, 

хулигански прояви, детска 

престъпност. 

2019 - 2023 г. 

 

Намаляване и 

ограничаване на 

престъпленията от и 

срещу учащите. 

 

I.3.5. 

 

Разширяване на 

видеонаблюдението на ключови 

места в Общината. 

2019 - 2023 г. 

 

Намаляване и 

ограничаване на 

престъпленията. 

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система 

I.4.1. Изготвяне на образователни 

приоритети и възможности за 

придобиване на квалификация в 

области, съобразени с 

изискванията на бизнеса и 

спецификата на заетостта в 

Общината и региона. 

2021 г. Повишено качество на 

учебно-образователния 

процес, задоволяване 

потребностите на 

бизнеса от кадри.  

I.4.2. Насърчаване на 

сътрудничеството и 

партньорството на 

образователните институции със 

социалните партньори и бизнеса 

за учене през целия живот. 

2020 - 2023 г. Задоволяване 

потребностите на 

местния бизнес от 

професионални кадри. 

I.4.3. Изграждане на работен 

механизъм за взаимодействие  

„Община- училища- детска 

градина” за периодичен анализ 

на дейността и проблемите, 

стоящи пред тях 

2020 - 2023 г. Подобряване на 

сътрудничеството 

между образователните 

институции и местната 

власт. 

I.4.4. 

 

Търсене на възможности за 

функционално използване на 

свободните училищни бази. 

2019 - 2023 г. 

 

Подобряване на  

материално-

техническата база и 

осмисляне на 

свободното време на 

младите хора.  

I.4.5. Доставка на оборудване и 

обзавеждане на ДГ и училища 

на територията на Община 

Брацигово /външно 

финансиране/ 

2019 - 2023 г. 

 

Подобряване на 

материално-

техническата база. 

І.4.6. Осигуряване на необходимите 

условия и ресурси за интеграция 

на деца от малцинствени групи 

и на деца със специални 

образователни потребности 

2019 – 2023 г. Повишаване на 

качеството на учебно-

възпитателния процес 

на деца от малцинствени 

групи и на деца със 

специални 

образователни 

потребности 

Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване 

I.5.1. 

 

Кандидатстване по проект с цел 

повишаване здравната култура 

на населението и в частност на 

2020 - 2023 г. 

 

Повишаване качеството 

на лечебната и 

диагностичната дейност.  
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уязвимите групи. /външно 

финансиране/. 

 

І.5.2. Пълно съдействие на общо 

практикуващите лекари в 

тяхната дейност, независимо от 

ограничените законови 

възможности на общината пряко 

да влияе на качеството на 

медицинското обслужване и на 

здравната политика, като цяло. 

2019 – 2023 г. Осигуряване на 

пълноценно и 

качествено здравно 

обслужване на 

населението на община 

Брацигово 

І.5.3. Специално внимание към 

звеното за спешна помощ – 

единствената функционираща 

държавна структура за 

медицинско обслужване на 

територията на общината. 

2019 – 2023 г. Осигуряване на 

пълноценно и 

качествено здравно 

обслужване на 

населението на община 

Брацигово 

Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични 

социални групи 

I.6.1. Разработване на нова общинска 

стратегия за социални дейности 

2021 – 2025 г. Подобряване качеството 

на живот на лица и 

семейства чрез 

задоволяване на 

потребностите им 

социални услуги.   

I.6.2. Осигуряване на достъп за хора с 

увреждания до обществени 

сгради в Община Брацигово 

2020 - 2023 г. Преодолени  

архитектурни бариери 

пред хората с 

увреждания. 

I.6.3. Изграждане на нови детски 

площадки и поддържане на 

съществуващите такива /чрез 

кандидатстване по програми/ 

2020 - 2023 г. Осигурено място за 

отдих и подобряване 

жизнената среда.  

I.6.4. Кандидатстване по Програми, 

свързани с подобряване и 

подпомагане живота и 

ежедневието на хора от 

специфични социални групи 

2020 – 2023 г. Подобрено качеството 

на живот на хората със 

специфични социални 

потребности.  

I.6.5. Разширяване обхвата на 

социалните услуги, 

предоставяни от КСУДС гр. 

Брацигово.  

2020 - 2023 г. Подобряване качеството 

на живот на 

потребителите и на 

застаряващото 

население. 

I.6.6. 

 

Подобряване на материално-

техническата база на социалните 

заведения, клубове на 

пенсионера и хора с увреждания 

в Общината. 

2020 - 2023 г. 

 

Подобрени 

характеристики на 

сградния  фонд. 

 

І.6.7. Активно участие във всички 

действащи регионални и 

национални програми, насочени 

към осигуряване на заетост на 

различни групи от обществото  

социално слаби, безработни, 

2020 – 2023 г. Осигуряване на заетост 

на различни групи от 

обществото. 
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лица в предпенсионна възраст, 

хора с увреждания, млади хора с 

висше образование 

Мярка I.7. Развитие на културата , спорта и туризма 

I.7.1. 

 

Реставрация на музея на 

Брациговските майстори и 

създаване на музей на открито в 

пространството между музейния 

комплекс и сградата на 

Исторически музей  

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2022 г. 

 

Съхраняване на 

традициите и 

увеличаване на 

туристическия поток. 

I.7.2. Провеждане на традиционни и 

нови културни прояви. 

2019 - 2023 г. 

 

Съхраняване на 

традициите и създаване 

на нови духовни 

ценности. 

I.7.3. Основни и текущи ремонти на 

читалища и други културни 

обекти/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020 - 203 г. Създаване на условия за 

културна и обществена 

дейност. 

I.7.4. 

 

Организиране на спортни 

прояви 

 

2019 - 2023 г. 

 

Развиване на спортни 

умения. 

I.7.5.  

 

Модернизиране и дооборудване 

на училищните спортни 

площадки 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020 - 2023 г. 

 

Подобряване на 

материално-

техническата база. 

I.7.6. Откриване на нови еко-пътеки 2020-2023 г. Повишаване на 

туристопотока. 

I.7.7. Ремонт и реконструкция на 

съществуващата спортна зала 

„Олимп“ град Брацигово 

 /чрез кандидатстване по 

програми/ 

2021-2023 Осигуряване на условия 

за тренировка през 

студените месеци 

 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 

ПО  ПРИОРИТЕТ  ІI   

„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА, НАДЕЖДНА И АДЕКВАТНА НА 

ПОТРЕБНОСТИТЕ ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

Мярка II.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова техническа 

инфраструктура 

Мярка II.2. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване; реконструкция и 

изграждане на канализационни мрежи 

Мярка II.3. Доизграждане и модернизация на енергийна и съобщителна инфраструктура, 

подобряване на енергийната ефективност. 

Мярка II.4. Съхраняване и опазване на природните дадености и околната среда 

Мярка II.5. Усъвършенстване управлението на отпадъците 

 

№ Дейности по изпълнение на Срок на Очаквани 
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приоритет II изпълнение резултати 

Мярка II.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова 

техническа инфраструктура 

II.1.1. Ремонт на мостови съоръжения 

по второкласна и третокласна 

РПМ 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020 - 2023 г. Ремонтирани 

мостови 

съоръжения. 

II.1.2. Ремонти на общинската пътна 

мрежа  

2020 - 2023 г. Ремонтирани 

пътища от 

общинската пътна 

мрежа. 

II.1.3. Ремонти на улична мрежа 2019 - 2023 г. Ремонтирана 

улична мрежа. 

II.1.4. Обособяване на нов терен за 

пазар в село Бяга 

 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2021 - 2022г. Изграден пазар. 

Мярка II.2. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване; 

реконструкция и изграждане на канализационни мрежи 

II.2.1. Ремонт на довеждащ водопровод 

с. Исперихово    

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020 - 2021 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

II.2.2. 

 

Ремонт на довеждащ водопровод 

с. Козарско 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020 - 2021 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

II.2.3. 

 

Реконструкция на ВиК мрежата в 

населените места и град 

Брацигово 

 

2019 – 2023 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

ІІ.2.4. Изграждане на водопроводна 

мрежа за стопанска вода в град 

Брацигово 

2021 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

ІІ.2.5. Доизграждане на канализационни 

мрежи в населените места. 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020-2023 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

 

ІІ.2.6. Изграждане на пречиствателни 

станции. 

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

2020-2023 г. Подобряване 

качеството на 

водоснабдяване. 

 

Мярка II.3. Доизграждане и модернизация на енергийна и съобщителна 

инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност. 

II.3.1. Съдействие за осигуряване на 

качествени интернет връзки на 

територията на общината 

2019 - 2021 г. Осигурени 

качествени  

интернет връзки 

ІІ.3.2. Търсене на възможности и 

средства за прилагане на 

енергийно спестяващи мерки чрез 

реализация на проект за цялостна 

2020- 2023 г. Осигуряване на 

качествено улично 

осветление и 

спестяване на 
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реконструкция и обновяване на 

уличната осветителна мрежа по 

селата. 

средства за 

електричество. 

Мярка II.4. Съхраняване и опазване на природните дадености и околната среда 

II.4.1. Подобряване и поддръжка на 

състоянието на зелените площи и 

останалите обществени 

територии в населените места в 

по-добър вид 

2019 - 2023 г. Чисти и 

поддържани 

обществени 

територии. 

Осигурена 

привлекателна и 

здравословна 

околна градска 

среда. 

II.4.2. Провеждане на разяснителни 

кампании сред населението за 

повишаване и обогатяване на 

екологичната култура. 

2019 - 2023 г. 

 

Висока екологична 

култура. 

II.4.3. 

 

Актуализиране и изготвяне на 

нови местни поднормативни 

актове. 

2019 - 2023 г. 

 

Синхронизирана с 

екологичното 

законодателство 

поднормативна 

база. 

II.4.4. Почистване на местните 

водоизточници.  

2019 - 2023 г. 

 

Чисти и 

поддържани 

обществени 

територии. 

Мярка II.5. Усъвършенстване управлението на отпадъците 

II.5.1. 

 

Въвеждане и поддържане на 

система за разделно събиране на 

отпадъците в град Брацигово и 

останалите  населени места в 

Общината. 

2019 - 2023 г. 

 

1. Намаляване на 

общото количество 

отпадъци, 

депонирани на 

Регионално депо -

Пазарджик. 

2. Реализиране на 

икономия от 

пониженото общо 

количество отпадък 

и включване на 

разделно събрания 

отпадък в 

рециклиране и др. 

II.5.2. Информационни кампании за 

оползотворяване на 

биоотпадъците. 

2020 - 2023 г. Намаляване на 

общото количество 

на отпадъци. 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ ПО  ПРИОРИТЕТ  ІII   

„СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА  МЕСТНА ИКОНОМИКА” 

 

Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните селскостопански 

производители и тяхното стимулиране. 

Мярка III.2. Активна политика за привличане на външни инвестиции. 

Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Активно местно партньорство.  

Мярка III.4. Адекватно управление на финансовите ресурси на Община Брацигово. 
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Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на Община Брацигово. 

Мярка III.6. Максимално използване на възможностите, които предоставят европейските 

фондове 

Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на Община Брацигово. 

 

№ Дейности по изпълнение на 

приоритет III 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните 

селскостопански производители и тяхното стимулиране 

III.1.1. 

 

Провеждане на разяснителни 

кампании. 

2020 - 2023 г. 

 

Информирани 

земеделски 

производители и 

стопани. 

Мярка III.2. Активна политика за привличане на външни инвестиции 

III.2.1. 

 

Публикуване и поместване в 

пресата и на интернет страницата 

на общината на свободните 

имоти/ сгради, терени, дворни 

места, земи, язовири, помещения/ 

с предложение за инвестиционни 

намерения. 

Ежегодно 

 

Информираност на  

външни и местни 

инвеститори за 

потенциала на 

Общината. 

III.2.2. Създаване на условия за 

привличане на инвеститори и 

разкриване на нови работни 

места. 

2019 - 2023 г. Увеличаване на 

външните 

инвеститори. 

ІІІ.2.3. Представяне на концесия на 

минералната вода в Брацигово. 

2020-2022 г. Бутилиране на 

минерална вода с 

марка „Брацигово“. 

Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Активно местно 

партньорство.  

III.3.1. Разработване на оптимално 

функционираща интернет 

страница на Общината  

/чрез кандидатстване по 

програми/ 

постоянен Лесен и бърз достъп 

до обществена 

информация за 

бизнеса, 

прозрачност. 

III.3.2. Насърчаване на диалога между 

представители на бизнеса и 

бюрото по труда за намиране на 

оптимално решение в търсенето и 

предлагането на пазара на труда. 

постоянен Подобряване на 

комуникацията 

между ресорните  

институции. 

Мярка III.4. Адекватно управление на финансовите ресурси на Общината 

 

III.4.1. Приемане на ясни приоритети и 

реално изпълними цели, свързани 

със стабилизиране на общинския 

бюджет. Пълна прозрачност при 

изразходването на общински 

средства. Провеждане на 

обществени обсъждания на важни 

проекти. 

2019 - 2023 г. Ефективно 

управление на 

общинския бюджет. 

III.4.2. Осигуряване на прецизност при 

изразходване на финансовите 

средства от общинския бюджет с 

2019 - 2023 г. Максимално 

ограничаване на 

разходите с 
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цел постигане на устойчив  

резултат 

еднократен ефект. 

III.4.3. Стимулиране на граждански 

инициативи за привличане на 

допълнителни средства от външни 

източници. 

2019 - 2023 г. Осигурени 

допълнителни 

средства за 

осъществяване на 

общинските  

дейности. 

III.4.4. Отговорност за въвеждането на 

антикорупционни процедури. 

2019 - 2023 г. Прозрачност в 

управлението. 

ІІІ.4.5. Програмата за управление и 

отчетите по нейното изпълнение 

да се публикуват във вестник 

„Априлци“ и на интернет 

страницата на община Брацигово 

2020 г. Прозрачност в 

управлението. 

ІІІ.4.6. Взаимодействие с органите на 

НАП и съдебните изпълнители за 

принудително събиране на 

общински вземания 

2019 – 2023 г. Прозрачност в 

управлението. 

ІІІ.4.7. Ефективно управление на 

обществените поръчки с 

възложител общшна Брацигово с 

цел прозрачност, постигане на 

максимална обществена полза от 

реализирането на поръчката, при 

възможно най-добро качество. 

2019 – 2023 г. Прозрачност в 

управлението. 

Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на община Брацигово 

III.5.1. Приемане на Стратегия за 

управление на общинската 

собственост за мандата на кмета. 

2020 г. Създадена 

макрорамка на 

цялостната визия по 

управлението на 

общинската 

собственост.  

III.5.2. Приемане на Програма за 

управление на общинската 

собственост. 

ежегодно Конкретизиране на 

мерките за постигане 

на целите за 

управление на 

собствеността, както 

и осигуряване на 

публичен достъп. 

ІІІ.5.3. Обновяване и допълване на 

новоактувани имоти на регистъра 

за общинска собственост – частна 

и публична 

2019 – 2023г. Актуализиране на 

имотите общинска 

собственост 

ІІІ.5.4. Публикуване на всички 

процедури, търгове и сделки на 

общинска администрация в сайта 

на община Брацигово 

2019 – 2023 г. Осигуряване на 

пълна прозрачност 

относно работата на 

общинска 

администрация 

ІІІ.5.5. Пълна прозрачност при 

приватизация, продажби, 

прекратяване на съсобственост и 

отдаване под наем. 

2019 – 2023 г. Осигуряване на 

пълна прозрачност 

относно работата на 

общинска 
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администрация 

ІІІ.5.6. Постоянен контрол върху 

дейността на общинска фирма 

„Инфрастрой“ ЕООД гр. 

Брацигово, анализ на състоянието 

й и постоянни мерки за 

стабилизирането й. 

2019 – 2023 г. Осигуряване на 

пълна прозрачност 

относно работата на 

общинска 

администрация 

Мярка III.6. Максимално използване на възможностите, които предоставят 

европейските фондове 

III.6.1. Привличане на подходящи 

партньори за  кандидатстване  по 

програми на ЕС с цел максимално 

усвояване на средства от ЕФ. 

ежегодно Изградени ефективни  

партньорства.  

III.6.2. Успешна реализация на проекти с 

европейско финансиране: 

 „Подобряване на спортната 

инфраструктура – село 

Бяга, общ. Брацигово“ – по 

Административен договор 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по ПРСР 2014-220 

г.  

 Рекултивация на депо за 

твърди битови отпадъци на 

община Брацигово в УПИ І 

– депо за неопасни 

отпадъци местност 

„Клисурата“ в землището 

на град Брацигово 

 „Реконструкция и 

рехабилитация на улична 

мрежа и тротоари в град 

Брацигово, общ. 

Брацигово, обл. 

Пазарджик“ по Програмата 

за развитие на селските 

райони за периода 2014-

2020 г. 

2020 - 2023  

Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на Община Брацигово 

III.7.1. Рекламиране и доразвиване на 

съществуващите и създаване на 

нови туристически атракции. 

2019 - 2023 г. Създаден атрактивен 

туристически 

продукт 

III.7.2. Разработване на съвместни 

туристически маршрути със 

съседни общини. 

2019 - 2023 г. Разработени, 

съвместни със 

съседни общини 

туристически 

продукти 

 

 

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО:  

                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


