ОТЧЕТ
от инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово
Относно: Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска
администрация през 2017 г.
Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Брезово и
ръководената от него Общинска администрация и обхваща периода 1 януари – 31
декември 2017 г.
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
С настоящия отчет представям работата на отделните структурни звена на
общинската администрация, извършени в съответствие с основните цели,
заложени в Програмата за управление на община Брезово през мандат 2015 –
2019 г., а именно:
• Икономическо развитие на общината.
• Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности.
• Инфраструктура и транспорт.
• Образование. Социални дейности. Здравеопазване.
• Култура. Туризъм. Спорт.
• Обществен ред и сигурност.
• Ефективна администрация.
Бюджет
На 26.01.2017 г. Общински съвет – Брезово прие бюджета на общината за 2017г. в
размер на 5 861 524 лева. След извършените корекции в държавните трансфери и
при реализиран преходен остатък в размер на 963 645 лв. в местни дейности
разходите са в размер на 2 147 133 лв.
Към 31.12.2017 г. сектор „Местни данъци и такси” в общината отчита постъпления
по видове данъци и такси, както следва:
• Данък недвижими имоти – 128 869 лв.;
• Данък върху превозните средства – 110 007 лв.;
• Патентен данък – 10 007 лв.;
• Данък при придобиване на имущество – 124 738 лв.;
• Туристически данък – 1 224 лв.;
• Такса битови отпадъци – 464 389 лв.;
В сравнение със същия отчетен период на предходната 2016 година
постъпилите приходи в сектор „Местни данъци и такси” са с 98 хил. лева в повече,
като 2 717 лева от тях са за данък върху превозните средства, от ТБО – 71
хил.лева, данък недв.имот – 16 х.лв. и др.
През отчетния период са приети и обработени 2 076 бр. данъчни декларации
по ЗМДТ, в т.ч. 1 418 бр. за недвижими имоти и 252 бр. за МПС.
Издадени са 4 323 различни видове удостоверения в т.ч. 4 005 бр. за
данъчна оценка на имоти.
Изпратени са до физически и юридически лица 1 300 съобщения за
доброволно изпълнение на задължения от минали години, следствието на което са
закрити 244 партиди.
Съставени са 320 бр. Актове за установяване на задължения.
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Проекти
Проект „Топъл обяд”
Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица,
Операция тип 3 „Осигуряване на Топъл обяд 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002
- Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора, възлиза на
169 757,50 лв.
- Продължителност на Проекта -01.11.2016 г. –31.12.2019 г.
- Целевата група по проекта включва 80 потребителя отговарящи на следните
условия: лица , с доказана липса на доходи и близки , които да се грижат за тях,
установено от Дирекция „Социално подпомагане“; самотноживеещи лица и
семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или от труда си и
получават пенсии в минимални размери.
Основна цел на проекта – намаляване на броя на живеещите в бедност на
територията на община Брезово лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед
преодоляване на основно материално лишение.
Проект „С грижа за независим живот на територията на територията на
община Брезово”
Финансиран от
Фонд за европейско подпомагане по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”приоритетна ос „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.002.283
- Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора, възлиза на
448 390,00 лв.
- Продължителност на Проекта - 20.09.2016–20.09.2018г.
- Основна цел: Подобряване качеството на живот на гражданите в община Брезово
чрез осигуряване на интегриран комплекс от услуги за социално включване в
домашна среда за хора с увреждания и на лица над 65 г. в невъзможност за
самообслужване.
И през 2017 г. община Брезово продължи да подкрепя дейността на
сдружение „ МИГ Брезово, Братя Даскалови”. За дейността и се ползва
предоставена материална база от общината и бяха осигурявани оборотни
средства. Одобрената финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИГ за периода 2016-2020 г. е в размер от 2 933
700 лв. Финансовите средства за текущи разходи и за популяризиране на
стратегията в размер на 977 700 лв.
Реализирането на предвидените в стратегията мерки ще даде възможност за
развитието на бизнес средата на територията на общината.
По национални програми за временна заетост - през 2017 година са
работили 10 безработни лица по Регионална програма за заетост с
продължителност 6 месеца; 3 лица работят по програма „Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания“, 3 лица по програма „Помощ за пенсиониране“ и едно
лице по НП „Старт на кариерата”.
Заетост:
През 2017 г. средногодишното ниво на безработица в общината е 20,71%,
при 7,2 % за страната.
Общината и през тази година осигуряваше временна заетост на
безработни лица по различни програми и проекти, финансирани от
Министерството на труда и социалната политика.
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През 2017 година общината изпълняваше утвърдената и съгласувана с
Дирекция „Социално подпомагане“ програма по чл. 12, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане. Всички лица, обект на месечно
подпомагане, трябва да заработят в общината 14 дни /по 4 часа дневно/ и да
участват в програмата на общината по благоустрояване и хигиенизиране на
населените места. За всички, отговарящи на тези условия, общината сключва
застраховка „Злополука“.
Управление на Общинската собственост
Община Брезово стопанисва и управлява собствеността си в интерес на
населението и с грижата на добър стопанин. Ефективното управление на
общинската собственост се изразява в оптимизиране на контролните функции на
Общината по отношение събираемостта на приходите от отдадени общински
имоти, дворни места, терени за преместваеми съоръжения и земеделски земи.
През 2017 г. са съставени общо 730 бр. актове за частна и публична общинска
собственост и към 31.12.2017 г. същите са 6992 бр. Актовете са вписани в
публичните регистри на имотите – общинска собственост, вписани са и в Службата
по вписванията. Общинската администрация, в лицето на един служител поддържа
публичните регистри съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 8
от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска
собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите,
предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за
съставянето, воденето и съхраняването им.
Дейностите през годината са насочени към изпълнение на стратегическите
цели по отношение на заложените приходи от разпореждане с общинска
собственост и от отдаване под наем или аренда на нежилищни имоти, общинска
собственост. Във връзка с оперирането с общинската собственост и в изпълнение
на съответните решения на Общинския съвет, през 2017 година са извършени
следните разпоредителни сделки:
 10 броя договори за продажба на общински имоти, от които сключени
след проведени публично оповестени търгове или конкурси и 2 бр. по реда на §8 от
Преходни и заключителни разпоредби на /ПЗР/ на Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ ;
 1 брой договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване за
настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства по реда на Закон за
пчеларството в общинска горска територия в с.Отец Кирилово;
 1 брой договор за учредено право на строеж на социално жилище в
с.Пъдарско;
 3 броя договори за продажба на общински движими вещи /1 бр. МПС и 2
бр. ел. печки/.
В резултат на гореизложеното може да се направи следната рекапитулация
по отношение на извършените разпоредителни действия с общинските имоти през
2017 год.
Вид дейност

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, В
ТОВА ЧИСЛО:
1.ПРОДАЖБА НА ДМА, от които:

Прогнозен
резултат в
лв. с включен
ДДС

Получени
резултати в
лв. с включен
ДДС

34 500,00

26 318,07

5 500,00

12 988,00
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-продажба на общински сгради

5 000,00

11 608,00

500,00

1 380,00

2.ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ, от които:

19 000,00

13 142,17

-продажба на земеделски земи и имоти в строителни граници и
урбанизирани територии

10 000,00

12 410,17

-продажба на имоти общинска собственост по реда на чл.35, ал.3
от ЗОС/ продажба на земя без търг или конкурс на собственика
на законно построена върху нея сграда/

5 000,00

0,00

-прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от ЗОС

4 000,00

732,00

10 000,00

187,90

- Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти –
общинска собственост

2 000,00

0,00

- Учредене право на строеж по реда на чл.37 от ЗОС

5 000,00

187,90

-Учредене възмездно право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС

3 000,00

0,00

-продажба на общински движими и недвижими вещи

3.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА от които:

През 2017 год. приходите от ползване на дървесина от общински горски
фонд и ползване на дървесина по реда на Закон за опазване на
селскостопанското имущество /ЗОСИ/ са в размер на 53 970,00 лева при
предвидени в Годишната програма за 2017 год. 80 000,00 лева.
През 2017 год. продължи своето действие и единственият подписан договор
за концесия на язовир „Ай тепе” в землището на гр.Брезово. Дължимата
концесионна вноска за 2017 г. е в размер на 7437,14 лева . Към 31.12.2017 год.
полученият приход по този договор е в размер на 7 437,14 лева.
Към 31.12.2017 г. в общината са действали изброените по-долу договори за
наем или аренда общински недвижими имоти:
 33 бр. договори с наематели на общински нежилищна собственост и
вещи, в т.ч. 19 бр. при преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства
на политически партии);
 4 бр. договори с наематели на общински жилища и гаражи;
 7 бр. договори с наематели на общински терени за разполагане на
преместваеми съоръжения;
 37 бр. договори с оператори на общински язовири и водоеми ;
 26 бр. договори с наематели на общински дворни места;
 75 бр. договори с наематели на общински земеделски земи;
 30 бр. договори за аренда на общински земеделски земи;
 29 бр. договори с наематели на общински пасища, мери и ливади
предоставени им по реда на чл.37и и следващи от Закон за собствеността и
ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/;
 54 бр. договори с наематели на общински полски пътища и неизползвани
канали попадащи в масиви за ползване, подписани по реда на чл.37в, ал.16 от
ЗСПЗЗ;
 12 бр. договори с ползватели на общински помещения, от които договор с
Областна дирекция „Земеделие” гр.Пловдив-за настаняване на ОбС ”Земеделие”
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гр.Брезово , договор с Център за спешна медицинска помощ гр.Пловдив, филиал
гр.Брезово, „Сдружение местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” за
устройване на офис на сдружението и 9 бр. договори за учредено безвъзмездно
право на ползване на читалищата в селата Борец, Пъдарско, Върбен, Чоба,
Тюркмен, Зелениково, Розовец, Дрангово и гр.Брезово.
В резултат на гореизложеното може да се направи следната рекапитулация
по отношение на управлението на общинските имоти през 2017 год.

Предвидени:

Получени:

Вид дейност
А. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ, В ТОВА ЧИСЛО:

234 600,00

238 635,00

1.НАЕМ ИМУЩЕСТВО, ОТ КОИТО

96 600,00

69 705,00

-Отдаване под наем на помещения и оборудване на
лекарски и стоматологични кабинети

30 000,00

24 014,00

1 600,00

1 396,00

65 000,00

44 295,00

138 000,00

168 930,00

15 000,00

9 583,00

3 000,00

3 308,00

-Отдаване под наем на земеделски земи, дворни места в
строителните граници на населените места и полски
пътища

95 000,00

107 857,00

-Предоставяне за ползване на общински пасища и мери

25 000,00

48 182,00

-Отдаване под наем на жилища и гаражи
-Отдаване под наем на язовири
2.НАЕМ ЗЕМЯ, ОТ КОИТО
-Отдаване под аренда на земеделска земя
-Отдаване под наем на терени

В по-голямата си част наемателите, ползвателите и арендаторите на
общинско имущество са коректни, но все още имаме такива, които забавят
плащанията си или изобщо не плащат.
Общината е образувала изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител
спрямо следните лица, които имат задължения към община Брезово за наем или
аренда на общински недвижими имоти, както следва:
Длъжник
№ на изпъл.
сума в лева
дело
ППЗК „Средногорец” в ликвидация гр.Брезово

223/2015 г.

4997,37+ лихви

ППЗК „Средногорец” в ликвидация гр.Брезово

224/2015 г.

2837,70+ лихви

ППЗК „Средногорец” в ликвидация гр.Брезово

225/2015 г.

2202,92+ лихви

Атанас Стоянов Тотев от гр.Пловдив, за наем 1406/2012 г.
на язовир в с.Сърнегор

696,99+ лихви
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Петър Илиев Бойчев от гр.Първомай, за наем 154/2013 г.
на язовир в с.Чехларе

920,00+ лихви

Никола Димитров Александров от гр.Пловдив, 723/2012 г.
за наем на язовир в с.Отец Кирилово

8946,00+ лихви

Освен горе-цитираните лица, общината е в процедура за снабдяване с
изпълнителни листове по отношение на изброените по-долу физически и
юридически лица:
1. Галина Димитрава Матова - наем на зем. земя в землището на
с.Зелениково-дължима сума 1465,74 лева
2. Галина Димитрова Матова - аренда на зем. земя в землището на
с.Зелениково - дължима сума 2125,68 лева
3. Генчо Трифонов Генев- наем на общински пасища в землище на
с.Пъдарско-дължима сума 696,00 лева
4. „Стоун Лайн М и М” ЕООД –Митко Кунчев - наем на язовир в гр.Брезоводължима сума 3542,28 лева, от която 2550,00 лева са платени и остават
за плащане 992,28 лева.
Освен дейностите , свързани с управлението и разпореждането с общинско
имущество се извършват и административни услуги на гражданите като заверка на
молби-декларации за снабдяване с нотариални актове за собственост по
обстоятелствена проверка, издаване на удостоверения, че имота не е общинска
собственост, както и усти справки, касаещи общински имоти и учредени права
върху тях.
За отчетния период през деловодството в информационния център само в
гр. Брезово са постъпили и обработени 8 965 бр. преписки. Извършените
нотариални заверки на документи общо във всички селища на общината са 1 102
бр., в т.ч. в общинския център нотариални заверки – 442 бр., връчени призовки 276
бр.
Основната дейност на отдел „ГРАО” в община Брезово е свързана с
административното обслужване на гражданите и ежедневното въвеждане на
актуални данни на населението в информационните масиви. На практика тази
дейност е свързана най-вече с издаване на следните видове удостоверения:
-Удостоверения за наследници, удостоверения за семейно положение,
родствени връзки, идентичност на имена, постоянен и настоящ адрес,
удостоверения и преписи от актове и други копия и извлечения от документи.
Също така в отдела се извършват
множество справки
във връзка с
административното обслужване на различни държавни институции и на различни
юридически лица /частни съдебни изпълнители, районни и окръжни съдилища и др.
Всички кметствата от общината с изключение на Тюркмен, Чехларе и Бабек
притежават електронен подпис и предоставят услуги по гражданско състояние
директно от Национална база данни „Население”. С електронен подпис се
въвеждат и подписват всички актове по гражданско състояние/ раждане, брак и
смърт/ за събития, регистрирани на територията на общината.Това улеснява
административното обслужване, като позволява на гражданите да получат тази
адм.услуга от всяка една община на територията на страната, а не само от
общината, съхраняваща хартиения носител на акта. Продължава работата по
подписването с електронен подпис на всички електронни лични регистрационни
картони на населението на общината.
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Към месец декември 2017 г. лицата с постоянен адрес в община Брезово са
6145, с настоящ -1555.
За Брезово: жители по постоянен адрес-1785.
През 2017г. са съставени 7 акта за раждане, от които 5 са на основание на
документи от чужбина, 13 акта за граждански брак и 103 акта за смърт. Издадени
са множество документи по гражданско състояние, удостоверения и документи
във връзка със служебна кореспонденция със съд, следствие, ЧСИ, държавни
съдебни изпълнители, общини в РБ и др.
Починалите жители за цялата община са 184, а родените - 50.
В Община Брезово за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са сключени
договори и изпълнени следните видове обществени поръчки:
 “Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в
регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през
2017 година”;
 „Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП
BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на
община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP0013.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” за календарната 2017г.;
 „Доставка на един брой употребявана сметосъбираща машина за нуждите на
Община Брезово”;
 „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. по
утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община
Брезово”;
 “Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за
отопление през отоплителният сезон 2017/2018 г.”;
 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община
Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол
и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”;
 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа,
републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и уличната мрежа в
община Брезово през оперативния сезон 2017/2018 г.”;
 „Доставка на автомобилни горива и газ пропан бутан за нуждите на Община
Брезово за период от 2 години – чрез Борсова сделка”;
 „Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП
BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на
община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP0013.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ за календарната 2018 година.
Строителство
От целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. са извършени
следните ремонтни дейности, доставки и проекти:
лв.
Ремонт на съблекалните на стадиона в с.Стрелци
6 445
Ремонт читалището в гр.Брезово
6 343
Ремонт читалището в с.Зелениково
6 792
Ремонт читалището в с.Борец
10 994
Ремонт кметство в с.Розовец
3 394
Ремонт кметство в с.Бабек
7 594
Ремонт кметство в с.Златосел
4 500
Ремонт кметство в с.Борец
7 729
7

Ремонт кметство в с.Върбен
Ремонт кметство в с.Чехларе
Ремонт пенсионерски клуб в с.Тюркмен
Ремонт пенсионерски клуб в с.Отец Кирилово
Ремонт здравна служба в с.Стрелци
Ремонт обществена тоалетна в с.Свежен
Детска площадка в с.Чехларе
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в с.Дрангово
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово
Ремонт улична мрежа в с.Върбен
Ремонт улична мрежа в с.Пъдарско
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт покрив на сградата на „Комплекс за
социални услуги” Брезово
Канализация за дъждовни води в гр.Брезово
Ремонт здравна служба в с.Сърнегор
Ремонт пенсионерски клуб в с.Зелениково
Корекция река в с.Стрелци
Корекция река в с.Борец
Корекция река в с.Чоба
Корекция река в гр.Брезово

Ремонт общински път PVD2041 – Зелениково - Чехларе
от км 0+000 до км 11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от км
10+500 до км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от км
3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км
0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км
8+200 до км 13+900
Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –
Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от
км.21+607 до км.22+631
Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000

8 101
6 044
20 367
4 850
9 540
8 632
2 648
16 977
19 621
4 787
20 005
4 335
8 661
30 551
9 564
10 524
2 376
4 563
8 340
6 672
16 044
6 168

1044
10 770
5 452
2 715
4 280
4 667
7 192
2 333
27 708
2 356

От други източници на финансиране са извършени строително-ремонтни
дейности на обектите:
- Ремонт „Полковник Серафимова къща” в с.Свежен – 5 000 лв.
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-

За ремонтните работи на обекта са разплатени и 1 416 лв. от собствени
приходи.
Площадка за отдих и спорт в с.Пъдарско - 9 952 лв. от одобрен проект от
ПУДООС и 488 лв. от собствени приходи на общината.

От собствени средства на общината са придобити следните материални
дълготрайни активи:
- Сървър в общинска администрация – 449 лв.;
- Рутер защитна стена – 1470 лв.;
- Лек автомобил за Комплекса за социални услуги – 5 065 лв.;
- Моторна косачка – 599 лв.;
- Климатик за сървърно помещение – 830 лв.;
- Беседка в ЦДГ Брезово – 1 560 лв.;
- Обзавеждане за Комплекс за социални услуги – 529 лв.;
- Транспортна техника за дейност чистота- 83 732 лв.;
- Работен проект отводняване ромската махала в с.Пъдарско - 1 800 лв.;
- GPS навигация – 1555 лв.;
- Моторен снегорин – 2 689 лв.;
- Техника за снегопочистване /трактор с прикачен инвентар/- 46 800 лв.;
- Гребло за сняг и опесъчител – 15 360 лв.;
- Лек автомобил за горско стопанство – 6 285 лв.
Множество текущи ремонти на сгради и съоръжения в селищата от общината
са извършени от работната група към общинска администрация гр.Брезово.
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в отдел „ТСУ“ – в община
Брезово са изготвени:
• 9 бр. докладни записки за Общински съвет;
• 15 бр. заповеди за одобряване на подробен устройствен план;
• 5 бр. становища за допускане и одобряване на подробни устройствни плановепарцеларни планове /Решения ЕСУТ за ПУП-ПП/;
• 124 бр. удостоверения за идентичност;
Издадени са 1 бр. разрешение за поставяне и 23 бр. заповеди за премахване по
реда на чл. 197 от ЗУТ;
• 14 бр. заверени технически паспорти на сгради;
• 23 бр. разрешения за строеж;
• 24 бр. визи за проектиране;
• 5 бр. регистрация и въвеждане в експлоатация строежи от IV и V категория;
• 6 бр. проверки за установяване на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа;
• 128 бр. удостоверения за търпимост;
• 13 бр. удостоверения по чл.54а от ЗКИР;
• 657 бр. скици;
• 10 бр. удостоверения за административен адрес.
Проведени са 22 заседания на ОЕСУТ;
Извършени са 13 присъствия при даване на строителна линия за нов строеж;
Одобрени са 23 бр. инвестиционни проекта.
В сферата на социалните дейности
Отпуснати са еднократни финансови помощи по решения на Общинския
съвет на 29 граждани с тежки здравословни проблеми и за 1 бр. погребение на
обща стойност 6 100 лева.
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През 2017 г. общината предоставяше следните социални услуги:
- Домашен социален патронаж - Брезово с капацитет 130 места, като
средногодишната заетост е 125 обслужвани лица. Потребителите са от 15
населени места на общината/без с. Чехларе/.
Основна цел на услугата
„Домашен социален патронаж” е предоставяне
ежедневно на топла храна по домовете на възрастни и диабетно болни лица.
- Комплекс за социални услуги включващ: ЦНСТ/ДМ І с.Зелениково и ЦНСТ/ДМ ІІ
с.Зелениково с капацитет общо 24 места, ЦНСТ/ДМ „Дом за нашите деца”
гр.Брезово с капацитет 10 места.
Подпомогнати
са пенсионерските клубове на територията на община
Брезово със сумата от 34 748 лв., в т.ч. 29 780 лв. за основни ремонти.
Дейност „Озеленяване и поддържане на тревните площи”, БКС
През 2017г. продължиха да се извършват сезонни видове манипулации за
поддръжка на зелените площи.
Косенето на зелените и парковите площи в населените места на
общината се извършваше навреме и редовно с моторни косачки, като за целта
бяха закупени допълнително и 2 бр. храсторези с корда.
Почистване на гробищни паркове се извършваше във всички населени
места с работници по временната заетост и от тези във дейност „Озеленяване”,
а в населени места където липсваха такива работници - по граждански договор.
По договор със специализирана фирма бе извършена дезакаризация на
зелените площи във всички населени места.
Със звеното по благоустройство и комунални дейности бяха извършвани
възникнали неотложни ремонти на обществени обекти в общината със собствени
средства.
Сметосъбиране и сметоизвозване
През 2017 г. сметосъбирането и сметоизвозването в община Брезово се
извършваше от специално създадено звено към общината. То се състои от 1бр.
специализиран автомобил обслужван от 1 шофьор и 2 работници по чистотата.
Графикът за обслужване на съдовете се изпълняваше стриктно, като при
необходимост се извършваше и извънредно обслужване.
През изминалата година бяха подменени 100 бр. повредени пластмасови
съдове от закупените в края на 2016 г. През 2017 г. бяха закупени нови 112 броя
пластмасови контейнери тип ”Бобър”, с които ще се подменят повредените стари
такива и се поставят нови на възлови места по населените места през 2018 г.
За гарантирано непрекъснато извършване на дейността сметосъбиране и
сметоизвозване през м. август бе закупен и втори специализиран автомобил,
съгласно решение на Общ. Съвет със средствата от отчисленията по чл.64 от
Закона за управление на отпадъците.
Продължи работата по почистване на замърсени площи в почти всички
населени места. За целта се използва много ефективно багер-товарач с челна
кофа, с чиято работа се подобри състоянието на много терени.
Във връзка с постъпили декларации за освобождаване от такса смет и след
извършен
оглед
от
комисия,
от
компонента
„сметосъбиране
и
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сметоизвоизвозване” на ТБО са освободени 258 /от постъпили 271 заявления/
собственика – физически лица и 30 юридически лица.
От такса „битови отпадъци” през 2017 год. са събрани 464 389 лв. , от
които 358 397 лв. за текущия период.
По силата на сключен договор №17ДГ-109/13.02.2017г. с Община Пловдив
смесените битови отпадъци от територията на общината се извозваха до „Депо за
неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ”
с.Шишманци.Общото количество извозени битови отпадъци за годината е 2106
тона.
Издадени 17 становища за регистрация на животновъден обект за
отглеждане на животни и пчели след извършване проверка на място.
През годината в деловодството на община Брезово са постъпили 14 бр.
уведомления за „Инвестиционно намерение”, от които само 4 достигнали до
крайна фаза и са поставяни на сайта на общината и за които след изтичане на 14дневният срок са уведомявани органите на РИОСВ – Пловдив за наличие или
липса на възражения от страна на обществеността.
Селско, Горско стопанство
И през 2017 г. продължи дейността на Общинска горскостопанска единица
„Брезово” със състав на звеното 3 човека: 1 ръководител звено инженер-лесовъд
и 2 техници горско стопанство.
Подготвени и проведени процедури за сеч и продажба на дървесина от
общински горски територии - 4 броя.
През 2017г. се извърши сеч и продажба на дървесина по 4 бр. сключени
договори и всичко придобито от ОГФ е за задоволяване на нуждите на местното
население на преференциални цени.
От добив на дървесина са постъпили суми в размер на 53 970,00 лв.
- 50 250,00 лв. от ОГФ
- 3 720,00 лв. от общински територии извън ГФ, превозни билети и
маркировка. Снабдени с дърва за огрев – 158 броя домакинства в Брезово
и
всички пожелали снабдяване в другите селища.
През 2017 год. са издадени 24 броя разрешителни за достъп до общински път
/ горски или полски/ обслужващ Горска територия съгласно ЗГ.
Продължи обслужване на гражданите и юридическите лица с извършване
на регламентираните от държавата и общината услуги.
1. По разглеждане на жалби свързани с отглеждане на животни , жалби за
нарушаване на обществения ред, чистотата и опазването на общинско
имущество, изготвяне на констативни протоколи и заповеди във връзка с
последните, издаване на наказателни постановления, изготвяне на
разрешителни за сеч на защитени дървесни видове и почистване на частни и
общински имоти извън горските територии от храсти и дървета.
2. Обслужване на физическите и юридически лица, извършващи търговска
дейност на територията на общината ни като: категоризация на заведения за
развлечение и хранене, издаване на разрешения за удължено работно време,
събиране на пазарни такси и оказване на помощ при постъпване на молби и
жалби от потребители свързани със Закона за защита на потребителите.
Издадени общо 83 броя разрешителни за кастрене и отсичане на дървета и 5
бр. служебни бележки по реда на ЗОСИ.
Разрешителни за кастрене и отсичане на дървета извън горския фонд по
чл.32 от ЗОСИ – 39 броя на граждани на община Брезово.
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Разрешителни за почистване на общински имоти /дерета, канали, пътища/
издадени на фирми – 10 броя за територията на община Брезово.
Разрешителни за почистване на имоти /арендовани или наети/ издадени на
фирми – 16 броя за територията на община Брезово.
Разрешителни за почистване на имоти /язовирни стени и канали/ издадени
на фирми – 18 броя за територията на община Брезово.
За извозване на добитата дървесина извън ГФ, издадени превозни билета –
382 броя за територията на община Брезово и извършена маркировка на 2714
м.куб.дървесина.
През 2017 год. са издадени 30 броя наказателни постановления въз основа
на 13 броя актове от оторизираните за това служители от ОбА и 17 броя от
служители на РУ „Полиция”. Наложените глоби и имуществените санкции по тях
са в размер на 4120,00 лв. Събраните суми са в размер на 1050,00 лв.
Несъбрани глоби – 3070,00 лв., за които има изпратени покани за
доброволно плащане и ако сумите не се внесат се подават за събиране на ЧСИ.
На фирми, извършващи търговска дейност на територията на общината са
издадени разрешителни за удължено работно време – 13 броя.
През 2017 година бе подновена категоризация на 1 /един / брой
Къща за гости „Танкината къща „ в с.Свежен.
Води се регистър за издадените разрешителни за удължено работно време,
както и регистър за категоризираните обекти.
От извършените проверки по жалби на 4 броя са направени протоколи и
предписания за тях които са изпълнени в указаният срок.
Образование, култура, спорт, туризъм
За дейността на Общинска администрация в направление „Образование”
приоритетни бяха следните задачи:
1.Създаване и поддържане на добри условия за нормалното функциониране на
общинските учебни заведения.
2. Подпомагане усилията на училищните ръководства за ресурсно осигуряване на
образователно-възпитателния процес чрез прилагане системата на делегирани
бюджети на базата на единни разходни стандарти и осигуряване на
дофинансиране за маломерните паралелки и други дейности в общинските
училища.
3. Намаляване броя на необхванатите и подлежащи на задължително обучение
деца и ученици от 5 до 16-годишна възраст.
4. Осигуряване на транспорт за пътуващите ученици и учители до средищните и
приемащи училища.
5. Подобряване на материално-техническата база за предучилищна подготовка.
Чрез конкретни дейности за реализация на тези задачи бяха постигнати
следните резултати:
В община Брезово са създадени условия за организиране на задължително
предучилищно и училищно образование на децата във връзка с чл. 3, ал. 2 от
ЗПУО. През учебната 2017/ 2018 г са сформирани 6 групи в детски градини /една от
които е смесена/ и една полудневна подготвителна група в НУ “Св. св. Кирил и
Методий” с. Борец с общ бр. 126, деца в предучилищна възраст: 60. Целогодишно е
осигурен безплатен транспорт за всички пътуващи деца с придружител от
персонала на съответната детска градина. Осигурено е обедно хранене,
организирано в съответствие с изискванията на МЗ. Общината осигури
необходимата издръжка за целодневните детски градини, като месечната такса за
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родителите е 37 лв., а 43% дофинасира общината. За децата в детските градини и
за учениците до 12-ти клас е осигурен безплатен транспорт, удобен за всички деца
от селищната система, като за целта се отделиха от общинския бюджет 34 220 лв.
за дофинансиране. Материалната база в училищата е много добра, а в
ежедневната работа на педагозите са застъпени дейности за превенция по
Програма на МОН за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система, по изпълнение на Националната стратегия за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015 2020 г./ и съгласно РМС № 373/11.08.2017г. за пълен обхват на подлежащите на
задължително предучилищно и училищно образование. Общ брой на учениците:
565, сформирани паралелки: 34. Деца на ЦДО: 169. Взето беше решение за
дофинансиране с лв. 34 744 на маломерните паралелки с цел подобряване
качеството на учебния процес и повишаване на успеваемостта. Участието на
децата в извънкласни и извънучилищни дейности по интереси направи училището
желана територия за учениците.
Учебните заведения разработват и реализират проекти, финансирани от
национални и европейски програми:
По национални програми, финансирани от МОН
 ИКТ в училище
 Оптимизация на училищната мрежа - по модул и „ Оптимизиране на
училищната мрежа” и
„Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата”.
 На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час”
 НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст,
модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини, децата от подготвителните класове в училище
и учениците от І-ІV клас”.
 НП за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание
и спорта
По проекти:
 Проект BG05М2ОР001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците
и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)- фаза 1“ – всички
училища
 Проект на ЦМЕДТ „Амалипе”- гр. Велико Търново за намаляване на
отпадащите от училище ромски деца: „Малките грандове“ – участват НУ „Св.
св. Кирил и Методий” - с. Борец и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Стрелци,
съвместно с училища от с. Дълго поле, с. Белозем, с. Христо Даново, гр.
Карлово и гр. Пловдив
 Проект с ЦМЕДТ „Амалипе“: „Всеки ученик може да бъде отличник“ – НУ „Св.
св. Кирил и Методий” - с. Борец
 Програма „Детско полицейско управление“ на РУ на МВР – гр. Раковски
НУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Борец
 Проект SCHOOL STILL PLAYS (SSP) – за мултикултурна толерантност с
участието на 14 организации и изследователски центрове от 5 европейски
държави и СУ„Хр. Смирненски” – Брезово
 Проект на Център за приобщаващи образование „Училището има смисъл“ с
участието на СУ „Христо Смирненски“ – Брезово и СУ„Георги Бенковски“ –
гр. Тетевен
 Проект „Роботика за България“ на ФРГИ и SAP Labs България – СУ„Христо
Смирненски“ – Брезово
 Програма на Фондация „Заедно в час“ - СУ„Христо Смирненски“ – Брезово.
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С помощта на кметовете на населените места и с активното участие на
обществените възпитатели, се актуализира списъкът на подлежащите на
задължителна училищна подготовка за новата учебна година. Създаден беше екип
за обхват на подлежащите по РМС № 373/11.08.2017г., като бяха посетени 116
адреса на територията на общината. На 2 родители, които не осигуряват
присъствието на децата си в училище, сме издали наказателни постановления и
сме наложили административна санкция.
През 2017 г. Общинската комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните проведе активна превантивна и
корекционно-възпитателна работа с деца – правонарушители и такива от рискови
социални групи и семейства. Разгледани са 7 възпитателни дела. Наложени са на
5малолетни и непълнолетни лица по-леки възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1,
т. 3, т.4 и т. 5. На 2 непълнолетни бяха наложени последователно най-строгите
мерки по чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗБППМН – „предупреждение за настаняване във
възпитателно училище-интернат” и по чл. 13, ал. 1, т. 13 – „преместване във
възпитателно училище-интернат“. След провеждане на дело в Районен съд –
Пловдив едното непълнолетно лице беше настанено във ВУИ. В помощ на
комисията работят 6 обществени възпитатели. Добро взаимодействие се
осъществява с Отдела за закрила на детето и с Детска педагогическа стая към РУ
„Полиция” - гр. Раковски и с училищните комисии.
Направление „Култура“:
Дейността беше насочена главно към реализиране на утвърдения с решение на
Общинския съвет Календар на културните прояви и към подпомагане работата на
народните читалища. Освен определените с държавната субсидия средства за
читалищата в размер на 109 500 лв., от общинския бюджет се осигуриха
допълнителни средства на всяко кметство за традиционните празници на
населените места. Ремонтни дейности се извършиха на читалищата в селата:
Дрангово, Стрелци, Борец, Зелениково и в гр. Брезово за 29 548 лв.
Отбелязаха се годишнини и събития с общонационално и местно значение – 3ти март, 24-ти май, 2-ри юни, юбилейни годишнини на културно-образователни
институции. Община Брезово, с участието на народните читалища от общината,
организира Общински Великденски празник с кулинарна изложба-базар и Детска
работилница за боядисване на яйца. По случай Международния ден на ромите на
8–ми април общината организира съвместно с НЧ „ И „Лъч – 1918г.” – с. Борец
Общински ромски празник, с участието на СУ „Хр. Смирненски“ - Брезово, ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ - Стрелци и НУ„Св. св. Кирил и Методий“- Борец. По този
повод бяха проведени футболни срещи между отбора на гр. Брезово и гостуващи
отбори. В края месец май в гр. Брезово се проведе общински празник на розата с
концертна програма и състезание за най-сръчен розоберач. В програмата
участваха деца от ДГ „Вела Благоева“, Детски танцов състав, ГНТ „Китка“ и
певческа група „Средногорка“. По случай Международния ден на детето 1-ви юни в
гр.Брезово се проведе празник с торта и куклено представление за децата от
всички детски градини в общината. Съвместно с екипа на проф. Валерия Фол и
Тракийско общество „Трескейа” се отбеляза Денят на лятното слънцестоене на
стелата над с. Бабек с ритуален обред и кулинарна изложба-базар на традиционни
за района ястия. Съвместно с общината НЧ „Наука”- с. Стрелци организира
празник за отбелязване края на жътвата, под надслов „Никой не е по-голям от
хляба”, на който участваха всички фолклорни самодейни колективи от общинските
читалища. На вр. Къдрафил по традиция се проведе поклонение на лобното място
на Хаджи Димитър участието на Сдруженията „Родолюбие“ и „Хайдути“.
Честването беше съпроводено с възстановка на последното сражение на четата на
Хаджи Димитър и пренасянето му на носилка от другарите. С художествена
програма в празника участваха деца от СУ „Христо Смирненски“. С богата
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програма и много гости село Свежен тържествено отбеляза 30 години от
създаване на Архитектурно-исторически резерват „Свежен“. През м. септември по
традиция беше отпразнуван празникът на град Брезово с конкурси за децата,
спортни турнири, концертна програма и фойерверки. Във всички населени места се
организираха пролетни Великденски празници и Коледно-новогодишни тържества.
През м.септември тържествено беше открит бюст-паметник на Гюро Михайлов в
родното му с.Розовец.
И през тази година Общината подпомогна участието на самодейни училищни и
читалищни състави в местни, регионални и национални прояви. Значими са
участията на самодейците от певческите групи при читалищата в гр. Брезово, с.
Борец, с.Сърнегор и с. Стрелци, които със своята любов към българския песенен
фолклор поддържат жив духа на народната традицията в общината. Успешни бяха
изявите на група за народни танци „Китка” – Брезово, Театралния колектив
„Жулиета Попова” при НЧ „Отец Паисий – 1876 г.”, певческа група „Средногорка“ –
гр. Брезово, танцова формация „Микс” при НЧ „Г.С. Раковски – 1871 г.” – с.
Зелениково, Певческите групи в с. Борец, с. Стрелци и с. Сърнегор. През 2017 г.
самодейни фолклорни състави от читалищата взеха участие във Втория
фолклорен събор в гр. Пловдив.
Общинското ръководство продължава да прилага последователна и устойчива
политика в областта на образованието и културата, насочена към подобряване
условията за живот в малките населени места, качествено образование и развитие
на младите хора.
Туризъм
Туристическият информационен център предоставя на гражданите и гостите
на града информация за туристическите обекти и културен календар на Община
Брезово.
Мероприятия организирани от Туристически информационен център гр.Брезово
през 2017г.
- 16.01.2017г. – Поднасяне на венци в с. Свежен на паметната плоча на Рашко
Серафимов по случай 142г. от рождението му
- 17.01.2017г. – Честване на 139г. от освобождението на Брезово от турско
робство – поднасяне на венци пред църквата „Св. Димитър” и пред паметника на
финландските воини в гр.Брезово. С активното сътрудничество и участие на СУ
„Хр.Смирненски” гр.Брезово.
- 27.01.2017г. – Среща с художници от Съюза на художниците в Пловдив. Идея
за реставрация на паметната плоча на художника Златю Бояджиев
- 30.01.2017г. – Представяне на изложбата „Мегалитните паметници на
Сърнена Средна гора” пред ученици от СУ „Хр. Смирненски” гр.Брезово
- 03.02.2017г. – Работен семинар в гр.Трявна по проект: Училището има смисъл
- 14.02.2017г. – Празник на виното и конкурс за домашно вино
- 17.02.2017г. – Рецитал от ученици от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово,
посветен на Васил Левски пред паметната му плоча в гр.Брезово.
- 23.02.2017г. – Община Брезово получи удостоверение за включване на гроба
на Хаджи Димитър на вр. Кадрафил и Къщата на полк. Вл. Серафимов в
книжката на 100-те национални туристически обекта на България
- 01.03.2017г. – Благотворителна инициатива на ученици от БМЧК при СУ „Хр.
Смирненски” гр.Брезово за продажба на мартенички в офиса на ТИЦ Брезово;
- 02.03.2017г. – Подписване на договор за предстоящо археологическо
обследване на района на общината;
- 02.03.2017г. – 2 учебни теоретически часа по проект: Училището има смисъл –
направление Туризъм с ученици от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово;

15

- 03.03.2017г. – Шествие и поднасяне на венци за 3 март в гр.Брезово.
Празнична програма с активното участие на ученици от СУ „Хр.Смирненски”
гр.Брезово;
- 03.03.2017г. – Представяне на филма „Последните дни на Хаджи Димитър –
вярност и саможертва” в с.Златосел;
- 04.03.2017г. – Поход до „Попова турла” с изследователя и журналист Николай
Нинов;
- 05.03.2017г. – Поход до Долмен Плочата с група туристи от гр.Раковски;
- 16.03.2017г. – 2 учебни теоретически часа по проект: Училището има смисъл –
направление Туризъм с ученици от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово;
- 18.03.2017г. – Поход до „Гюрова могила” с младежи от гр.Брезово;
- 21.03.2017г. – Представяне на изложбата „Мегалитните паметници на
Сърнена Средна гора” в с.Розовец;
- 23.03.2017г. – Урок с ученици от 5 кл. от СУ „Хр. Смирненски” гр.Брезово на
тема: Тракийската история на родния край;
- 25.03.2017г. – Организирано посещение до с.Старосел;
- 27.03.2017г. – Започва двуседмичното археологическо обследване на района
на общината ни;
- 01.04.2017г. – Организирана екскурзия съвместно с ТД „Средногорец” Брезово
до тракийски мегалит над Бузовград, Казанлък;
- 06.04.2017г. – По проект: Училището има смисъл – направление Туризъм –
урок на открито – Как се разпъват палатки?, с ученици от СУ „Хр.Смирненски”
гр.Брезово;
- 08.04.2017г. – Празник на ромите;
- 09.04.2017г. – Поход до Люляковото светилище с туристи от туристическото
дружество в гр.Първомай;
- 22.04.2017г. – Участие в 50-ти конгрес на БТС;
- 29.04.2017г. – По проект: Училището има смисъл – направление Туризъм –
урок на открито – Поход до Люляковото светилище – маркиране на пътека с
ученици от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово;
- 05.05.2017г. – Поклонение на паметната плоча на Таню Енчев в родното му
Отец Кирилово;
- 06.05.2017г. – Организирано посещение до лобното място на Таню Енчев на
заставата над гр.Момчилград. Освежаване на паметната плоча и поднасяне на
венци;
- 13.05.2017г. – Организирана екскурзия съвместно с ТД „Средногорец” Брезово
до Перперикон и региона;
- 20.05.2017г. – Включване в почистването на гроба на Хаджи Димитър;
- 22.05.2017г. – Маркиране на туристически маршрут до Манастира в с.Свежен
с ученици по проекта: Училището има смисъл с ученици от СУ „Хр.Смирненски”
гр.Брезово;
- 23.05.2017г. – Празничен концерт за деня на славянската писменост
организиран от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово;
- 26/27.05.2017г. – Участие във фестивал в гр.Садово с представяне на фотоизложба за мегалитните паметници на Сърнена средна гора и презентация;
- 28.05.2017г. – Посещение на с.Свежен с група туристи от София;
- 30.05.2017г. – Празник на розата;
- 18.06.2017г. – Поход до Люляковото светилище и Кутела с туристи от София;
- 22.06.2017г. – Лекция на проф. Валерия Фол в гр.Брезово;
- 23.06.2017г. – Разходка из района с проф. Валерия Фол;
- 24.06.2017г. – Празник на лятното слънце стоене на „Слънчевата стела”. С
активното участие и сътрудничество на ПГ „Зл.Бояджиев” - гр.Брезово.
- 25.06.2017г. – Посещение на обекти с туристи;
- 30.07.2017г. – Празник на Хляба в с.Стрелци;
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- 08/15/22.07.2017г. – Празнични дни посветени на 30 години от обявяването на
Архитектурно-исторически резерват с.Свежен;
- 03.- 04.- 05.08.2017г. – Провеждане на 1-ви поход посветен на Хаджи Димитър
по стъпките на войводата. Съвместна организация с ТД „Средногорец” Брезово.
Участници в похода – представители от Брезово, Раковски и Казанлък. Последният
етап от похода завършва на честването на вр.Кадрафил;
- 05.08.2017г. – Тържествено поклонение на гроба на Хаджи Димитър на
вр.Кадрафил. Възстановка на битката при Бузлуджа от сдружение Хайдути –
Пловдив. Почетен караул. Поднасяне на венци;
- 20.09.2017г. – Поход до Правите камъни с туристи водени от тур. агенция
„Атлас”;
- 22.10.2017г. – Поход до Кутела с туристическото дружество от гр.Стара
Загора;
- 20.11.2017г. – Стартира работата по проекта: „Училището има смисъл” с нова
група ученици.
В общината се развива спортна дейност от 5 клуба:
- ФК «Средногорец» гр.Брезово
- ФК «Сокол» с.Пъдарско
- ФК «Урожай» с.Стрелци
- СК «Бадминтон» гр.Брезово
- СК „Будьони -2012г.“ гр.Брезово
Спортната субсидия за 2017г. за тези клубове е размер на 26 560 лв.
Транспортно обслужване в общината през 2017 г. се извършваше от
фирмите:, ЕТ „Мистел-Митко Николов” гр. Пловдив – Тюркмен-Пловдив-Тюркмен,
„Пловдив-Експрес 2000“ по маршрут Пловдив – Тюркмен – Братя Даскалови“,
„Хеброс-бус” ООД гр.Пловдив по направления: Пловдив-Чехларе; ПловдивЗлатосел, Пловдив-Розовец, ЕТ „Либърти Лайнс” по маршрути Пловдив –
Сърнегор; Пловдив – Върбен; Пловдив – Розовец.
През 2017 г. се изпълняваше маршрутна линия от общинската транспортна
схема по маршрут: Сърнегор – Стрелци – Пъдарско – Борец – Върбен – Дрангово
– Брезово и обратно от „Брезово-Експрес” ООД веднъж седмично и спомагаше за
връзка на изброените населени места с общинския център.
През изтеклата 2017 година беше получена и разпределена държавната
субсидия за транспорт общо: 216 761 лв., в т.ч. за превоз на ученици до 16
години 181 368 лв., на транспортните фирми обслужващи високопланински и
слабо населени райони в размер на 14 016 лв. и компенсации за ветерани и
безплатни и по намалени цени пътувания на деца до 7 години 24 017 лв.
Здравеопазване
На територията на общината продължават да функционират 7
бр.индивидуални практики, и 6 стоматологични такива, намиращи се в бившата
поликлиника в гр.Брезово, както и такива в здравните пунктове в селата. Лекарите
и стоматолозите /с изключение на практиките в с.Стрелци и с.Зелениково/ имат
сключен договор с Кмета на Общината да ползват помещенията за срок от 5
години срещу наем на основание решение на ОбС– гр. Брезово.
На територията на общината функционира звено за спешна медицинска
помощ, която се намира в гр. Брезово, и е на разположение денонощно на
гражданите на цялата Община. Беше предоставено от общината след решение на
Общински съвет безвъзмездно право на строеж и право на ползване на
Министерството на здравеопазването за изграждането на филиал на ЦСМП в
гр.Брезово.
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Съществува проблем все още за нормалното здравно обслужване на
населението в селата, където общо практикуващия лекар обслужва няколко
населени места.
Осигурено е медицинското обслужване в детските градини , училищата и
Комплекса за социални услуги – с. Зелениково с 3 щатни бройки медицински
персонал.
През 2017 г. продължи издаването на „Карти за преференциално паркиране
за хора с увреждания”, съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата и
изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение към
Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европейския съюз от 04.06.1998 г. Карти за
преференциално паркиране се издават на лица, жители на Община Брезово, с
определена от ТЕЛК степен на увреждане над 50 %. Предстои включването на
общината в националния регистър за градска мобилност.
И през 2017 г. продължи съвместната работа на общинското ръководство с
Областния съвет на Българския червен кръст и общинските структури на БЧК. От
склада на Българския червен кръст в Брезово периодично се раздават дрехи и
обувки на нуждаещи се деца и семейства от селищата на общината.
Ежегодно в началото на годината се провеждат кампании по безвъзмездно
кръводаряване в гр. Брезово и с. Стрелци.
През 2017 г. продължи доброто взаимодействие и съвместната работа с
Районно управление „Полиция” гр.Раковски.
Информираността на гражданите ставаше основно чрез сайта на общината,
и фейсбук страницата на Туристическия информационен център, където се
публикуват новини за предстоящи събития, обяви. Продължи работата на
местните радиовъзли в 12 населени места на общината, с регистрирани около 400
абонати.
През приемния ден на кмета са минали над 200 граждани. Периодично се
извършваха оперативни съвещания с кметовете, кметските наместници и
отговорните длъжности в Общината.
Бързото и качествено обслужване на гражданите бе приоритет в работата
на общинска администрация.
Взаимодействие с Общински съвет – Брезово
През 2017 г. се проведоха 16 заседания на ОбС, взети са 132 решения.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Всички постигнати резултати са факт и благодарение на конструктивния
диалог и успешната работа на Общински съвет - Брезово и Общинската
администрация. Благодаря на общинските съветници за подкрепата, на кметовете,
кметските наместници на населените места и служителите от общинска
администрация които работих а през годината.
Добрите резултатите които постигнахме не биха се случили без нашето
партньорство с бизнеса, образователните, културните, социалните и спортните
институции, без взаимодействието с гражданите на общината, за което им
благодаря!
Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите начин
на управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни условия
за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички
жители на общината.
С УВАЖЕНИЕ,
Кмет на община Брезово: инж. Радньо Манолов
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