ОТЧЕТ
от инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово

Относно: Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска

администрация през 2016 г.

Настоящият отчет отразява работата на кмета на Община Брезово и
ръководената от него Общинска администрация и обхваща периода 1 януари – 31
декември 2016 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 28.01.2016 г. Общински съвет – Брезово прие бюджета на общината за 2016г. в
размер на 4 935 813 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 4 696 956 лв.
Към 31.12.2016 г. сектор „Местни данъци и такси” в общината отчита постъпления
по видове данъци и такси, както следва:
• Данък недвижими имоти – 108 526 лв.;
• Данък върху превозните средства – 103 616 лв.;
• Патентен данък – 9 032 лв.;
• Данък при придобиване на имущество – 121 623 лв.;
• Туристически данък – 922 лв.;
• Такса битови отпадъци – 381 075 лв.;
В сравнение със същия отчетен период на предходната 2015 година
постъпилите приходи в сектор „Местни данъци и такси” са с 21 126 лева в повече,
като 20 252 лева от тях са за данък върху превозните средства.
През отчетния период са приети и обработени 1062 бр. данъчни декларации
по ЗМДТ, в т.ч. 952 бр. за недвижими имоти и 110 бр. за МПС.
Издадени са 3864 различни видове удостоверения в т.ч. 3609 бр. за данъчна
оценка на имоти.
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Изпратени са до физически и юридически лица 68 съобщения за доброволно
изпълнение на задължения от минали години.
Проекти
По „ Програма за развитие на селските райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”, Община Брезово подаде 2 проекта, които са в процес на
оценяване:
•„Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –
Пъдарско / Момино село граница общ.(Раковски Брезово) -Борец - Върбен” от км
5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово,
област Пловдив“ на стойност 1 845 504, 65лв.
•„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово,
с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област“ на стойност
1 929 336,30 лв.
Общинска 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 2016 г. са съставени общо 706 бр. актове за частна и публична общинска
собственост и към 31.12.2016 г. същите са 6262 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 2016 година са извършени
следните разпоредителни сделки:
 8 бр. договори за продажба на общински имоти, от които 2 бр. сключени
след проведени публично оповестени конкурси, 3 бр. след проведени публични
търгове с тайно наддаване , 2 бр. по реда на §8 от Преходни и заключителни
разпоредби на /ПЗР/ на Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и 1 бр. по реда
на чл.35, ал.3 от Закон за общинска собственост /ЗОС/;
 2 бр. договор за предоставяне на право на ползване, от които единият
възмездно – за настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства по
реда на Закон за пчеларството и 1 бр. договор за учредено безвъзмездно право на
ползване на „Сдружение МИГ-Брезово, Братя Даскалови”;
 3 бр. договори за учредено право на строеж, от които 2 бр. за построяване
на жилищни сгради и 1 бр. за построяване на трафопост в с.Сърнегор;
 1 бр. заповед за учредено право на преминаване и прокарване на
отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
имоти – общинска собственост.
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В резултат на гореизложеното може да се направи следната рекапитулация
по отношение на извършените разпоредителни действия с общинските имоти през
2016 год.

Вид дейност

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, В
ТОВА ЧИСЛО:
1.ПРОДАЖБА НА ДМА, от които:
-продажба на общински сгради
-продажба на общински движими и недвижими вещи
2.ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ, от които:
-продажба на земеделски земи и имоти в строителни
граници и урбанизирани територии
-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/
-прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от
ЗОС
3.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА от които:
- Учредено право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и
през имоти – общинска собственост
- Учредено право на строеж по реда на чл.37 от ЗОС
-Учредено възмездно право на ползване по реда на чл.39 от
ЗОС

Прогнозен
резултат в
лв. с
включен
ДДС
37 500,00

Получени
резултати
в лв. с
включен
ДДС
59 479,75

5 500,00
5 000,00
500,00
20 000,00

27 257,00
27 257,00
0,00
29 790,71

10 000,00

27 225,71

5 000,00

1 845,00

5 000,00

720,00

12 000,00
2 000,00

2 432,04
139,00

5 000,00
5 000,00

1 308,00
985,04

През 2016 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 67 040,00 лева при
предвидени в Програмата 60 000,00 лева.
През 2016 год. продължи своето действие и единственият подписан договор за
концесия на язовир „Ай тепе” в землището на гр.Брезово. Дължимата концесионна
вноска за 2016 г. беше в размер на 7437,14 лева . Към 31.12.2016 год. полученият
приход по този договор е в размер на 7 437,14 лева.
Към 31.12.2016 г. в общината са действали изброените по-долу договори за
наем или аренда общински недвижими имоти:
 37 бр. договори с наематели на общински нежилищна собственост и
вещи, в т.ч. 17 бр. при преференциални условия (лекари, НПО, местни ръководства
на политически партии);
 5 бр. договори с наематели на общински жилища и гаражи;
 6 бр. договори с наематели на общински терени за разполагане на
преместваеми съоръжения;
 35 бр. договори с оператори на общински язовири и водоеми ;
 28 бр. договори с наематели на общински дворни места;
 62 бр. договори с наематели на общински земеделски земи;
 21 бр. договори за аренда на общински земеделски земи;
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 31 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/;
 48 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”
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 2016 год.
Предвидени:

Получени:

Вид дейност
А. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ, В ТОВА ЧИСЛО:

163 600,00

230 347,00

1.НАЕМ ИМУЩЕСТВО, ОТ КОИТО

91 600,00

89 263,00

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

30 000,00

24 996,00

1 600,00

1 218,00

-Отдаване под наем на язовири

60 000,00

63 049,00

2.НАЕМ ЗЕМЯ, ОТ КОИТО

72 000,00

141 084,00

-Отдаване под аренда на земеделска земя

12 000,00

14 552,00

4 000,00

2 717,00

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

36 000,00

93 512,00

-Предоставяне за ползване на общински пасища
и мери

20 000,00

30 303,00

-Отдаване под наем на жилища и гаражи

-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:
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Длъжник

№ на изпъл.
дело

сума в лева

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

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 8131 бр. преписки. Извършените
нотариални заверки на документи общо във всички селища на общината са 2202
бр., в т.ч. 718 броя в общинския център.
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
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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.
Към месец декември 2016 г. лицата с постоянен адрес в община Брезово са
6280, с настоящ -1597.
За Брезово: жители по постоянен адрес-1805.
През 2016 г. са съставени 3 акта за раждане, които са на основание на
документи от чужбина, 10 акта за граждански брак и 115 акта за смърт. Издадени
са общо 1852 документа по гражданско състояние, удостоверения и множество
документи във връзка със служебна кореспонденция със съд, следствие, ЧСИ,
държавни съдебни изпълнители, общини в РБ и др.
Починалите жители за цялата община са 166, а родените - 58.
През отчетната година се проведоха избори за президент и вицепрезидент и
национален
референдум.
Организационно-техническата
подготовка
и
провеждането на изборите премина при много добра организация и без
констатирани пропуски.
В Община Брезово за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са сключени и
изпълнени обществени поръчки за :

“Ремонт
на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в
регулацията на община Брезово и улична мрежа в Община Брезово през 2016
год.”
Подобекти:
1.Ремонт на общинска пътна мрежа:
PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до км11+000
PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км 5+300 до км 18+400
PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км 9+500 до км 23+800
PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до км 15+400
PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км 14+100
PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км 12+300
PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км 13+900
2. Ремонт на републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово:
ІІ-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от км 60+620 до км 62+258
ІІІ-664 Православ – Брезово от км.27+792 до км. 30+000
ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от км.21+607 до км.22+631
ІІІ-5604 Брезово-Стрелци-Долна Махала от км.0+000 до км.0+254
3. Ремонт улична мрежа в селищата на Община Брезово:
Тюркмен, Чоба, Брезово, Чехларе, Розовец, Златосел, Върбен и Зелениково;
 „Изработване на Общ устройствен план на община Брезово,
екологична оценка (ЕО) и/или оценка за съвместимост (ОС) на плана”;
 “Доставка, чрез покупка на употребяван багер товарач с челна кофа за
нуждите на Общинска администрация гр.Брезово”;
 “Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за
отопление през отоплителният сезон 2016/2017 г.”;
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 “Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. по
утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община
Брезово”;
 “Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец,
с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” за кандидатстване за
финансиране съгласно условията по ПРСР 2014-2020г. Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура”;
 Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за:
„Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231, Стряма - Пъдарско/ Момино село - граница общ. (Раковски-Брезово) – Борец-Върбен“ от км 5+130 до км
10+285, съоръжения и принадлежности към него в община Брезово, област
Пловдив, за кандидатстване за финансиране съгласно условията по ПРСР 20142020г. Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в подобряването или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура”;
 “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 2016/2017 г.;
 „Доставка в гр.Брезово на механизация за снегопочистване и опесъчаванеколесен трактор (нов) с монтирано към трактора гребло за сняг (ново) и прикачно
устройство за разпръскване на инертни материали (ново)“.
Строителство
От целевата субсидия за капиталови разходи през 2016 г. са извършени
следните ремонтни дейности, доставки и проекти:
х.лв.
Ремонт многофункционална зала в с.Борец
14398
Ремонт кметство с.Свежен
37179
Ремонт здравна служба в с.Златосел
2973
Ремонт читалището в гр.Брезово
7500
Ремонт читалището в с.Зелениково
10339
Ремонт читалището в с.Отец Кирилово
2828
Ремонт читалището в с.Стрелци
15089
Ремонт читалището в с.Дрангово
6349
Ремонт читалището в с.Тюркмен
4976
Ремонт складовата база на община Брезово в
гр.Брезово в УПИ VІІІ-485, кв.114
9656
Ремонт складовата база на община Брезово в
гр.Брезово в УПИ VІІІ-494, кв.45
7642
Реконструкция на мост в с.Чоба
22063
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
10974
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
17086
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
10330
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Ремонт улична мрежа в с.Чехларе
Ремонт улична мрежа в с.Розовец
Ремонт улична мрежа в с.Борец
Ремонт улична мрежа в с.Златосел
Ремонт улична мрежа в с.Върбен
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково
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
Изграждане на съоръжения за контрол на достъпа в
сградата на Общинска администрация гр.Брезово
Копирна машина
Компютърна техника
Климатик за многофункционална сграда с.Сърнегор
Изготвяне на ОУП на Община Брезово
Изготвяне на работен проект за отводняване ромската
махала в с.Пъдарско
Изготвяне на работен проект за ремонт на
водоснабдителната мрежа в с.Чехларе

6880
21353
8827
22437
17553
10319
10673
2666
24879
15982
8601
12737
2340
5679
19683
9954
3954
2531
4070
2640
12120
4500
1440

От собствени средства на общината:
- Положена е покривна хидроизолация на съблекалните на стадиона в
с.Пъдарско на стойност 2 922 лв.
- Множество текущи ремонти на сгради и съоръжения в селищата от
общината
са извършени от работната група към общинска администрация
гр.Брезово.
Придобити са следните дълготрайни активи:
o от преходния остатък по бюджета /от средствата за сметосъбиране/ е
придобит багер-товарач с челна кофа на стойност 76 800 лв. с ДДС.
o Храсторез моторен на стойност 1400 лв. ;
o Водоструйна машина на стойност 1158 лв.;
o 2 бр.съдомиялни машини /за ЦДГ Брезово и ЦДГ Борец/ на обща
стойност 1 160 лв.
8

В края на 2016 г. е проведена процедура по ЗОП и е сключен договор за
доставка на нов трактор с гребло и пясъкоразпръсквач за зимно поддържане на
участъци от общинската пътна мрежа и улична мрежа. Доставката и разплащането
бяха извършени през месец януари 2017 г. Общата стойност на трактора и
принадлежностите към него е 62 160 лв. с ДДС. Средствата са от преходния
остатък на целевата субсидия за снегопочистване и зимно поддържане на
пътищата в общината.
Бързото и качествено обслужване на гражданите – приоритет в работата на
общинска администрация.
За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в отдел „ТСУ“ – в община
Брезово са изготвени:
• 3 бр. докладни записки за Общински съвет;
• 8 бр. заповеди за одобряване на подробен устройствен план;
• 8 бр. становища за допускане на подробен устройствен план;
• 8 бр. мотивирани предписания за допускане на подробен устройствен план;
• 105 бр. удостоверения за идентичност;
Издадени са 1 бр. разрешения за поставяне и 15 бр. заповеди за премахване по
реда на чл. 197 от ЗУТ;
• 12 бр. заверени технически паспорти на сгради;
• 31 бр. разрешения за строеж;
• 19 бр. визи за проектиране;
• 6 бр. регистрация и въвеждане в експлоатация строежи от IV и V категория;
• 8 бр. проверки за установяване на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа;
• 80 бр. удостоверения за търпимост;
• 28 бр. удостоверения по чл.54а от ЗКИР;
• 555 бр. скици;
•10 бр. удостоверения за административен адрес.
Проведени са 18 заседания на ОЕСУТ;
Извършени са 10 присъствия при даване на строителна линия за нов строеж;
Одобрени са 35 бр. инвестиционни проекта.
През първата година на мандата в сферата на социалните дейности
община Брезово работи по следните проекти:
- „Предоставяне на социални услуги по„Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” /2014-2020г./, на стойност 94 361,74 лева, който предоставя
услугата „личен асистент” и „домашен помощник” на 30 потребители;
- Община Брезово да кандидатства с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001- 2.002
„Независим живот”. Проектното предложение : „С грижа за независим живот на
територията на община Брезово“ беше одобрено финансиране с общ размер на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ 448 390 лв. От месец декември 2016
г. стартира предоставянето на услугата „Личен асистент“, която осигурява грижа на
43 потребители. Срокът за предоставяне на услугата е 22 месец;
- Проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово” по ОП
За храни и/или основно материално подпомагане на стойност 22 137, 50 лева,
предоставящ топъл обяд на 70 самотно живеещи лица и лица с ниски доходи и
пенсии.
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Отпуснати финансови помощи на граждани с тежки здравословни проблеми
и за 2 бр. погребение на лица без близки на обща стойност 4416 лева.
През 2016 г. се предоставяха социални услуги: Домашен социален патронаж
- Брезово с капацитет 130 места, като средногодишната заетост е 125 обслужвани
лица.
Основна цел на услугата на „Домашен социален патронаж” е предоставяне на
топла храна по домовете на потребителите.
Комплекс за социални услуги
включващ: ЦНСТ/ДМ І с.Зелениково
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 със сумата от 3 234 лв.
Дейност „Озеленяване и поддържане на тревните площи”, БКС
През 2016г. 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, а в населени места където липсваха
такива работници по гр.договор. През 2016 г. бяха почистени ръчно дърветата и
храстите в коритото на реката в село Стрелци – северно от моста .
Със звеното по благоустройство и комунални дейности бяха извършвани
възникнали неотложни ремонти на обществени обекти в общината със
собствени средства.
Сметосъбиране и сметоизвозване
През 2016 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
необхо димост се извършваше и извънредно обслужване.
През изминалата година бяха подменени 100 бр. повредени пластмасови
съдове от закупените през 2015 г., а в края на 2016 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.
Продължи работата по почистване на замърсени площи в почти всички
населени места. За целта през месец април се закупи багер-товарач с челна кофа
и през месец юли бе назначен багерист, с което се улесни тази дейност.
Във връзка с постъпили декларации за освобождаване от такса смет и след
извършен
оглед
от
комисия,
от
компонента
„сметосъбиране
и
сметоизвоизвозване” на ТБО са освободени 210/от постъпили 222 заявления/
собственика – физически лица и 39 юридически лица.
От такса „битови отпадъци” през 2016 год. са събрани 381 075 лв. , от
които 315 348 лв.за текущия период.
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По силата на сключен договор №15ДГ26/21.01.2015г. 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 2239
тона.
Издадени 19 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 16 бр.
уведомления за „Инвестиционно намерение”, от които само 5 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.
Съвместно с кметовете на населените места и съгласувано с директорите
на училища и детски градини, съгласно сключен договор с фирма „Пъблик хелт” се
извърши една редовна дезакаризация на тревните площи - общинска собственост
и зелени площи в детските градини, а на дворовете на детски градини и училища
и извънредна такава.
Селско, Горско стопанство
И през 2016 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 - 3 броя.
През 2016г. се извърши сеч и продажба на дървесина по 3 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 67 040,00 лв.
- 62 607,00 лв. от ОГФ
- 4 433,00 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 2016 год. са издадени 13 броя разрешителни за достъп до общински път
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 86 броя разрешителни за кастрене и отсичане на дървета и
7 бр. служебни бележки по реда на ЗОСИ.
11

Разрешителни за кастрене и отсичане на дървета извън горския фонд по
чл.32 от ЗОСИ – 38 броя на граждани на община Брезово
Разрешителни за почистване на общински имоти /дерета, канали, пътища
/ издадени на фирми – 16 броя за територията на община Брезово
Разрешителни за почистване на имоти /арендовани или наети / издадени
на фирми – 32 броя за територията на община Брезово
За извозване на добитата дървесина извън ГФ, издадени превозни билета –475
броя за територията на община Брезово и извършена маркировка на 2110
м.куб.дървесина.
През 2016 год. са издадени 28 броя наказателни постановления въз основа
на 14 броя актове от оторизираните за това служители от ОбА и 14 броя от
служители на РПУ. Наложените глоби и имуществените санкции по тях са в
размер на 4670,00 лв. Събраните суми са в размер на 2220,00 лв.
Обжалвани НП – 2 брой на стойност - 1000,00 лв., отменено 1 брой НП- 500,00 лв.
Несъбрани глоби – 1950,00 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 – 16 броя.
През 2016 година има категоризирани 1 / един / брой обект за
хранене и развлечения.
І. „Бистро” в с.Стрелци
Води се регистър за издадените разрешителни за удължено работно време,
както и регистър за категоризираните обекти.
От извършените проверки по жалби - 5 броя са направени протоколи и
предписания за тях.
Образование, култура, спорт и туризъм
За дейността на Общинска администрация в направление „Образование”
приоритетни бяха следните задачи:
1. Създаване на най-добри условия за 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:
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В община Брезово са създадени условия за организиране на задължителна
предучилищно и училищно образование на децата във връзка с чл. 3, ал.2 от
ЗПУО. През учебната 2016/ 2017 г. са сформирани 7 групи в целодневните детски
градини /две от които са смесени/ и една полудневна подготвителна група в НУ “Св.
св. Кирил и Методий” с. Борец с общ бр. деца в предучилищна възраст: 62.
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
родителите е 37 лв., а 43% от реалната издръжка за 1 дете дофинансира от
собствените приходи Общината. През тази година се извършиха ремонтни
дейности: ремонт на покрива в ОУ „Св св. Кирил и Методий” и ДГ „Роза” – с. Борец
и в ДГ „Светлина” – с. Стрелци. В СУ „Хр. Смирненски” са подменени: подовата
настилка в учителското крило с гранитогрес, основните кранове на парното и
циркулационната помпа, водосточните тръби на многофункционалната зала.
Разширено е видеонаблюдението, сключен е договор с охранителна фирма,
осигурен е нощен пазач. Извършен е ремонт на съблекални, бани и тоалетни – юг
на физкултурния салон, пребоядисани са външните пейки. Закупени са: 100 броя
столове за многофункционалната зала, спортни уреди за външната спортна
площадка, нова помпа за фекални води. Извършена е профилактика на
противопожарните уреди и съоръжения, видеонаблюдението и мълниезащитата.
За учениците до 16-годишна възраст е осигурен безплатен транспорт, удобен
за всички деца от селищната система, като за целта се отделиха от общинския
бюджет 1 496 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 и по изпълнение на Националната стратегия за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015 2020 г./. Взето беше решение за дофинансиране с 35 176 лв.на маломерните
паралелки с цел подобряване качеството на учебния процес и повишаване на
успеваемостта. Участието на децата в извънкласни и извънучилищни дейности по
интереси прави 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 европейски проекти :
 Проект BG051PO001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите
специалисти”, финансиран от ОП „РЧР”
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 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
 Проект „Младежта и науката” с водеща организация Фондация Миню
Балкански, заедно с фондация „Америка за България”, СУ „Климент Охридски” и
Технически университет – Габрово – участие на СУ„Хр. Смирненски” – Брезово
 Проект на Център за приобщаващо 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
С помощта на кметовете на населените места и с активното участие на
обществените възпитатели, се актуализира списъкът на подлежащите на
задължителна училищна подготовка. На 4 родители, които не осигуряват
присъствието на децата си в училище, сме издали наказателни постановления и
сме наложили административна санкция.
През 2016 г. с влизане в сила на новия закон ЗПУО със заповед на
Министъра на образованието, след решение на Общински съвет – Брезово,
държавното училище ПГ „ Златю Бояджиев“ се преобразува в общинска гимназия.
В края на календарната 2016 г., по предложение на Кмета на Община
Брезово и след решение на Общинския съвет, поради намалелия брой деца в ДГ
„Светлина“ – с. Стрелци образователната институция беше преобразувана във
филиал на ДГ „Вела Благоева“ – гр. Брезово.
През 2016 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 4 възпитателни дела. Наложени са 4
по-леки възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т.7 и една по-тежка по
чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗБППМН – „предупреждение за настаняване във възпитателно
училище-интернат”. 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.
В сферата на културата:
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 106 200 лв., от общинския бюджет се осигуриха
допълнителни средства на всяко кметство за традиционните празници на
населените места. Ремонтни дейности се извършиха в сградите на читалищата в
селата: Тюркмен, Дрангово, Стрелци,Отец Кирилово, Зелениково и в гр. Брезово
за 47 081 лв.
Отбелязаха се годишнини и събития с общонационално и местно значение – 3ти март, 24-ти май, 2-ри юни, юбилейни годишнини на културно-образователни
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институции. Чествани бяха 140 г. от създаването на НЧ „Отец Паисий – 1876 г.“ –
гр. Брезово и 100 г. театрална дейност, 80 г. от създаването на НЧ „ Христо Ботев –
1836 г.” - с. Отец Кирилово и 145 г. на НЧ „Г. С. Раковски – 1920 г.” в с. Зелениково.
С пищен празник се чества 50-годишният юбилей на ДГ „Вела Благоева“ – гр.
Брезово.
Община Брезово, с участието на народните читалища от общината, организира
Общински Великденски празник с кулинарна изложба-базар, Детска работилница за
боядисване на яйца и с концертна програма в залата на НЧ „Отец Паисий – 1876г.“
– гр. Брезово. По случай Международния ден на ромите на 8–ми април общината
организира съвместно с НЧ „ Искра – 1883г.” – с. Чоба 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. Общината се
включи в националните чествания, посветени на 100 г. от създаването на
военноморския флот на България като в с. Свежен беше проведено тържество,
посветено на родения там първи български офицер и идеолог на военноморското
ни дело – кап. Първи ранг Рашко Серафимов. В края месец май в гр. Брезово за
шести пореден път 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. Открита беше
изложба от артефакти, свързани с тракийското наследство по нашите земи.
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 и певческа група
от гр. Раковски. Мероприятието беше спонсорирано и от фирма „Медовина“ ООД –
с.Стрелци. 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. Донесена за
поклонение от РИ Музей – гр. Варна беше и сабята на воеводата. Представен беше
и документалният филм на режисьора Олег Константинов „Последните дни на
Хаджи Димитър – вярност и саможертва. По повод 125 години от рождението на
художника Минчо Кацаров Община Брезово организира Пленер по живопис, в който
участваха млади творци от Брезово и общината. Пленерът беше открит в галерия
„Минчо Кацаров“. По традиция беше отпразнуван традиционният празник 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.
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 и Театралния колектив „Жулиета
Попова” при НЧ „Отец Паисий – 1876 г.”. Високо отличие завоюва Певческа група
„Средногорка“ – гр. Брезово, която спечели златен медал на Националния
фолклорен събор в с. Рожен. Отличие във фестивала с международно участие
Евро фолк „Жива вода“ завоюва танцова формация „Микс” при НЧ „Г.С. Раковски –
1871 г.” – с. Зелениково – бронзов медал. През 2016 г. самодейни фолклорни
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състави от читалищата в с. Зелениково и гр.Брезово взеха участие в Първия
фолклорен събор в гр. Пловдив.
Общинското ръководство и отдел „Образование и култура” ще продължат да
прилагат последователна и устойчива политика в съответните области, насочена
изцяло към качествено образование, създаване на по-добри условия за живот и
развитие на младите хора и за подобряване живота на хората в малките населени
места.
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 2016г.
> Поход до Долмен „Плочата” с.Златосел - 15.04.2016 г.
> Поход до Мегалит „Правите камъни” - 22.04.2016 г.
> Поход до „Кутела” с.Розовец - 06.05.2016 г.
> Поход до „Люляково светилище” с.Бабек - 23.05.2016г.
> Поход до „Яйцето на Змеицата” с.Свежен - 20.05.2016 г.
> Поход до „Правите камъни” с.Розовец - 27.05.2016 г.
> Поход до Долмен „Плочата” с.Златосел - 10.06.2016 г.
> Празник на слънцето - Слънчева стела - с.Бабек /общински празник/ 24.06.2016 г.
> Откриване на изложба - Културно-историческо наследство на Брезово 26.06.2016 г. - Изложба в сградата на община Брезово.
> Тържествено честване на 165 години от началото на Археологията в
Българските земи - 25.06.2016 г.
> Тържествено честване на 148 години от гибелта на Хаджи Димитър – връх
„Кадрафил” с.Свежен - 05.08.2016 г.
> Поход до „Правите камъни” с.Розовец - 16.09.2016г.
> Поход до Долмен „Плочата” с.Златосел - 23.09.2016г.
> Поход до „Люляково светилище” с.Бабек - 07.10.2016г.
> Участие в Черноморски туристически форум в гр.Варна – 13-15.10.2016г.
> Поход до Долмен „Плочата” с.Златосел - 28.10.2016г.
> Поход до „Сливово градище” с.Розовец - 04.11.2016г.
> Откриване на изложба „Мегалитни паметници на територията на Сърнена
Средна гора” - 18.11.2016г.
> Поход до „Правите камъни” с.Розовец - 25.11.2016г.
> Поход до „Попова турла” с.Розовец - 09.12.2016г.
> Поход до „Сърнегорско кале” с.Върбен - 16.12.2016г.
> Експедиция за проучване на „Попова Турла” с.Розовец - 25.12.2016г.
През 2016 г. община Брезово субсидира с 30 170 лв. спортните клубове :
- ФК «Средногорец» гр.Брезово
- ФК «Сокол» с.Пъдарско
- ФК «Урожай» с.Стрелци
- СК «Бадминтон» гр.Брезово
- СК „Будьони -2012г.“ гр.Брезово
Транспортно обслужване в общината през 2016г. се извършваше от
фирмите:, ЕТ „Мистел-Митко Николов” гр. Пловдив – Тюркмен-Пловдив-Търкмен,
„Пловдив-Експрес 2000“ по маршрут Пловдив – Тюркмен – Братя Даскалови“,
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„Хеброс-бус” ООД гр.Пловдив по направления: Пловдив-Чехларе; ПловдивЗлатосел, Пловдив-Розовец; Пловдив-Върбен (до 30.04.2016г.), ЕТ „Либърти
Лайнс” по маршрути Пловдив – Сърнегор, а от 26.07.2016г. също и маршрути:
Пловдив – Върбен; Пловдив – Розовец.
От месец юли 2016 г. се откри маршрутна линия от общинската транспортна
схема по маршрут: Сърнегор – Стрелци – Пъдарско – Борец – Върбен – Дрангово
– Брезово и обратно, която се изпълнява от „Брезово-Експрес” ООД веднъж
седмично и спомага за връзка на изброените населени места с общинския център.
През изтеклата година беше получена и разпределена
държавната
субсидия за транспорт общо: 198 947 лв., в т.ч. за превоз на ученици до 16 години
169 266
лв., на транспортните фирми обслужващи високопланински и слабо
населени райони в размер на 20 070 лв. и компенсации за ветерани и безплатни и
по намалени цени пътувания на деца до 7 години 9 611 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.
Съществува проблем все още за нормалното здравно обслужване на
населението в населени места 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 2016 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.
И през 2016 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. За Коледа
бяха раздадени 50 бр. пакети на деца в риск от 10 населени места. Ежегодно в
началото на годината се провеждат кампании по безвъзмездно кръводаряване в
гр. Брезово и с. Стрелци.
Заетост:
През 2016 г. средногодишното ниво на безработица в общината е 21,01%.
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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По програма „Обучение и заетост за младите хора” бяха назначени 30
безработни младежи, по „Регионална програма за заетост” – 12 безработни лица в
10 от селищата на общината, по национална програма „Заетост и обучение на
хора ас трайни увреждания” – 2 лица.
Координацията и съвместната работа с Районно управление „Полиция”
гр.Раковски през 2016 г. доведе до недопускане на грубо нарушаване на
обществения ред и сигурността на гражданите на територията на община Брезово.
Проблем остават дребните престъпления от битов характер, поради липса на
собственици в имотите, недостатъчния брой полицейски служители, които
обслужват полицейския участък. През 2016 година община Брезово се включи в
споразумението с останалите общини от област Пловдив, за изграждане на
единна система за видео наблюдение.
През 2016 г. 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 450
абонати.
Във всички населени места в общината през месеците февруари и март се
проведоха годишни отчетни събрания, на които кметовете и кметските наместници
отчетоха пред населението своята дейност.
В началото на година осъществих приемен ден във всички населени места
на общината.
През приемния ден на кмета са минали над 200 граждани. Периодично се
извършваха оперативни съвещания с кметовете, кметските наместници и
отговорните длъжности в Общината.
Взаимодействие с Общински съвет – Брезово
През 2016 г. се проведоха 12 заседания на ОбС, взети са 143 решения.
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
и кметските наместници на населените места и служителите от общинска
администрация които работиха професионално за реализиране на постигнатите
резултати.
Първата година от втория мандат на моя екип приключи успешно
благодарение и на активната гражданска позиция на жителите на общината.
Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и занапред!

С УВАЖЕНИЕ,
инж. Радньо Манолов
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