ОБЩИНА

БРЕЗОВО

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2016 Г.
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Общинският план за развитие на община Брезово за периода 20142020 г. е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното
развитие и приет от Общинския съвет с решение № 680, взето с протокол
№ 51/05.06.2015 г. При съставянето му са спазени принципните изисквания на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно
обемът и съдържанието.
Като съставна, макар и малка част от националната територия,
Община Брезово следва да се развива в съответствие както с Областната
стратегия за развитие на област Пловдив, така и с Националната стратегия за
регионално развитие в краткосрочен и в дългосрочен план. По такъв начин
планът последователно набелязва приоритетите и целите за развитие на
община Брезово. Общинският план за развитие е отворен документ – по
отношение на мерките и проектите и съобразно предизвикателствата на
реалната действителност.
Годишният доклад е изготвен на основание чл. 23, т.4 от Закона за
регионално развитие , чл. 91 ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, и
съдържа информация за общите условия за изпълнение на Общинския план за
развитие, постигнатия напредък по изпълнение на целите и приоритетите въз
основа на индикаторите за наблюдение и действията, предприети
от
компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнение на Общинския план за развитие.
Основната цел на настоящия доклад е да се предостави информация
за изпълнението на Общинския план за развитие на община Брезово за 2016 г.
Главната цел за развитие на общината за програмния период 20142020 г. е: «Постигане на икономически растеж, подобрено качество на
живот на жителите на общината, запазено и валоризирано природно и
културно наследство».
ПО ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ТЕХНИЧЕСКА И СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
През 2016г . за ремонт на общинската
пътна
мрежа
са
изразходвани
77 878 лв., а за ремонт на републиканската пътна мрежа в
границите на гр. Брезово – 35 316 лв. Ремонтът е извършен със средства от
целевата субсидия за капиталови разходи.
Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи се
извършиха ремонти на обществени и административни сгради на стойност
101 233 лв., в т.ч. ремонт на Читалищата в гр. Брезово, с. Зелениково, с. Отец
Кирилово, с. Стрелци, с. Дрангово, с. Тюркмен.
Извършен ремонт на улична мрежа на стойност 119 762 лв. в
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гр. Брезово, с. Чехларе, с. Розовец, с. Борец, с. Златосел, с. Върбен, с.
Зелениково, с. Чоба също със средства от субсидията за капиталови разходи.

„Изготвяне на Общ устройствен план на община Брезово”

През месец май 2016 г. е подписано Споразумение между
Министерството на регионалното развитие /МРРБ/ и Община Брезово за
финансово подпомагане изработването на ОУП на общината. МРРБ осигурява
80% от стойността на сключения договор с изпълнителя.
На 15.07.2016 г. е сключен договор на стойност 57 600 лв. с ДДС за
изпълнение със спечелилият участник в процедурата по ЗОП
„НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” ООД
гр.София. Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца, като до 8 месеца,
считано от датата на подписване на договора, изпълнителя следва да изработи
и предаде на Община Брезово предварителен проект на ОУП. В договора е
предвиден 5 месечен срок за провеждане на обществено обсъждане и
приложимите процедури по екологичната оценка и/или оценката за
съвместимост по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за
биологичното разнообразие съгласно чл.127, ал.1 от Закона за устройство на
територията. Окончателният проект на ОУП следва да бъде изработен и
предаден на Община Брезово в срок от 5 месеца, считано от получаване на
писмено уведомление от възложителя до изпълнителя, че процедурите по
съгласуване предвидени в чл.127 на ЗУТ на проекта на ОУП са приключили и
че изпълнителят може да пристъпи към разработването на окончателен
проект за ОУП.
Съгласно сключеният договор, през 2016 г. на изпълнителя е преведен
аванс в размер на 11 520 лв. Разплатени са и 600 лв. по сметка на МОСВ за
издаване на Становище по ЕО и Решение за оценка на съвместимост.
През целия отчетен период е експлоатирана ФОТОВОЛТАИЧНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА, собственост на Община Брезово. Произведената
електроенергия от ФЕЦ-а в периода 01.01.2016 до 31.12.2016 г. е 381 132 kW.
Стойността на изкупената електроенергия за периода е 25 536 лв. без ДДС.
От 01.10.2016 година Община Брезово излезе на свободния пазар за
електроенергия, като сключи договор за доставка
и изкупуване на
произведената от ФЕЦ електроенергия.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДКРЕПА НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА,
УСТОЙЧИВА МЕСТНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА МЕСТНИТЕ
УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ.
Постигането на устойчив икономически растеж, чрез подкрепа за
развитието на конкурентоспособна икономика има ключово значение за
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повишаване качеството на живот на местната общност, а подкрепата за
създаване на повече и по-добри работни места е сред ключовите
ангажименти на общинската администрация. Особено важно е разбирането
за необходимостта от развитието на бизнес, отговорен към околната среда
и устойчивото използване на природните и климатични условия на
общината.
Водеща роля в икономиката на общината има селското стопанство,
представлявано от земеделски кооперации, сдружения и земеделски
производители. Основните земеделски култури, които се отглеждат на
територията на община Брезово са свързани с благоприятните климатични
и почвени условия. През отчетния период тенденциите към регистриране
на земеделските производители се запазва, като средногодишният им брой
е 330.
През 2016 год. съгласно действащи договори за наем и аренда,
за подпомагане развитието на земеделието в общината са отдадени под
наем/аренда общински земеделски земи на земеделски производители,
земеделски кооперации за производство на селскостопанска продукция –
общо1615,394 декара. На животновъдите, които притежават регистрирани
в Българската агенция по безопасност на храните животновъдни обекти на
територията на община Брезово, отглеждащи пасищни животни през 2016
год. са предоставени под наем 4 991,056 дка общински земеделски земи с
НТП: пасище, мера и ливади.
Към настоящият момент в общината действат 16 бр. договори
за учредено право на ползване по реда на Закона за пчеларството за
настаняване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. През 2016
год.
регистрираното дружество с нестопанска цел „ОБЩИНСКО
ПЧЕЛАРСКО ДРУЖЕСТВО „СРЕДНОГОРСКА ПЧЕЛА” активизира
дейността си и проведе редица срещи и обучения на местните пчелари.
През 2016 год. Общински съвет гр.Брезово е взел решение за
предоставяне под аренда на общински земеделски земи с НТП: трайни
насаждения, за срок до 20 години. За част от имотите са подписани
договори за аренда, а именно в с. Върбен, с. Стрелци и гр. Брезово.
През 2016 год. на собственици и арендатори на трайни
насаждения са издадени 8 броя разрешителни за извършване на санитарно
почистване. Върху два общински имота е учредено право на строеж на
земеделски производител, развиващ дейност в землището на с. Борец за
изграждане на складова база за земеделската техника.
За стимулиране и подпомагане на местния бизнес и привличане
на инвестиции всяка година Общински съвет гр.Брезово приема Годишна
програма за управление и разпореждане с общинско имущество. За 2016
год., същата е публикувана на официалния сайт на общината. В
Програмата са включени: описание на имотите, които общината да
предложи за предоставяне под наем; имотите, които общината има
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намерение да предложи за продажба; имотите, които общината да
предложи за предоставяне за ползване.
На интернет страницата на общината се публикува и поддържа
актуална информация за местната нормативна база, касаеща бизнесапубликуват се заповеди на кмета на Общината за организиране на търгове
и конкурси; покани за обществени поръчки и др.
Изготвен е и утвърден лесоустройствен план за периода 2011-2020 г.
въз основа на който се планира по години дейността по стопанисване и
управление на общинските горски територии. От добив на дървесина в
бюджета на общината са постъпили суми в размер на 66 267.00лв., в т.ч.:
- 64 267,00 лв. от ОГФ
- 2 000,00 лв. от общински територии извън ГФ, превозни билети и
маркировка.
Чрез дейностите в горските територии се създават условия за
укрепване на няколко фирми, занимаващи се с такава дейност, които
участват в провежданите от общината търгове и по този начин създават
работни места.
Към 31.12.2016 г. са въведени в експлоатация и категоризирани 16
броя „Къщи за гости” и два обекта „Стаи за гости”, осигуряващи развитие
на алтернативен туризъм – селски, еко и културен.:
- 9 къщи за гости в местността „Дондуково” ;
- 2 къщи за гости и спорт в с. Върбен;
- 1 къща за гости в с. Златосел;
- 4 къщи за гости в с. Свежен и един обект „Стаи за гости”
- 1 обект „Стаи за гости” в с. Зелениково.
Къщата за гости в с. Върбен предлага маршрут за конен туризъм.
През 2016 г. са регистрирани 3086 бр. нощувки в горецитираните
обекти срещу 531 за 2015 година.
На територията на общината функционира само една хижа – в
землището на с. Свежен.
Продължават
целенасочените
усилия
на
общината
за
популяризиране на културно-историческото наследство чрез публикации в
научно-популярни списания, рекламни кампании, организиране на
изложби за популяризиране на културно-историческите и туристически
обекти на територията на общината.
Новооткритият през 2016 г. със средства от ДФ „Земеделие” по
Програмата за развитие на селските райони „Туристически
информационен център” в гр. Безово беше обезпечен кадрово и започна
активна дейност. Популяризират се местните културно-исторически
забележителности, организираха се посещения на тези места, подготвят се
рекламни брошури и материали. Туристическият център активно се
включва в организираните културни прояви в цялата община.
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Съвместно със СУ „ Христо Смирненски” гр. Брезово изпълнява
проект „Училището има смисъл”.
Стратегията за водено от общностите местно развитие”
на
Сдружение „МИГ – Брезово, Братя Даскалови” е одобрена за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони. Одобреният бюджет за проекти е
в размер на 2 933 700 лв. и 977 900 лв. са средствата за текущи разходи и
популяризиране на стратегията.
ПО ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Събирането и транспортиране на битови неопасни отпадъци през
2016г. от територията на община Брезово се осъществяваше в изпълнение на
законодателството на Европейски съюз – Рамкова директива за отпадъците
Директива 75/442/ЕЕС и Директива 1999/31/ЕС, транспонирани
и в
националното законодателство в Закона за управление на отпадъците и
подзаконови нормативни актове към него.
През 2016г. събирането и транспортиране на битовите отпадъци в
община Брезово се извършваше от специализирано звено по чистота към
общината. Същото работи с 1бр. специализиран автомобил, обслужван от 1
шофьор и 2 работници по чистотата.
През изминалата година бяха закупени 112 броя пластмасови
контейнери тип ”Бобър”.Съдовете за събиране на битови неопасни отпадъци
отговарят на стандартите за качество и издържливост на материалите.
Общото количество извозени битови отпадъци за годината е: 2239 тона –
всичките транспортирани до регионално депо – Шишманци 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. Същите се подлагат на предварително третиране и
сепариране на рециклируемите фракции /хартия,метал,пластмаса/, с което се
намалява обема на депонираните отпадъци за постигане на целите, заложени в
Закона за управление на отпадъците.
В изпълнение на Директива 91/1689/ЕЕС за опасните отпадъци се
извършва предаване на същите на организации с издадени разрешителни по
чл.35 от ЗУО.
Продължиха дейностите по почистване на замърсени с отпадъци площи и
участъци в почти всички населени места от територията на община Брезово.
Периодично е
рекултивирано и депото за временно съхранение на
строителни отпадъци в гр. Брезово, което позволява депониране на такъв тип
отпадъци да става на територията на общината.
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От такса „Битови отпадъци” през 2016 г. са събрани 315 348 лв.,което
представлява 95,7 % събираемост на предвидените в приетата план-сметка
средства. Процентът предполага обвързаност между
качеството на
предлаганата услуга по събирането и транспортиране на битови неопасни
отпадъци и заплащането на дължимите от населението такси. За подобряване
на качеството на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, общината
закупи багер-товарач с челна кофа на стойност 76800 лв., който ще обслужва
всички населени места на общината.
Предвид географското разположение и природни дадености на община
Брезово, при разработване на Плана не са маркирани крупни замърсители по
отношение параметрите на околната среда – води, въздух, шум. Предвидените
мерки се свеждат до текущ и превантивен контрол на точкови източници на
замърсяване, мониторинг на водни басейни /язовири, реки/ от специалисти
от общинска администрация, съвместно с експерти от Регионална инспекция
по околна среда и води, Басейнова Дирекция при спазване на изискванията на
Закона за водите и съпътстващи го наредби.
През отчетната 2016 г. с работниците, назначени в кметствата и по
Програмите за временна заетост поддържахме териториите за обществено
ползване в общината, почистване и поддържане на зелените площи, паркове и
детски площадки.
Средногодишния размер на безработица за община Брезово през 2016 г.
е 21.01 %. За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското
ръководство ежегодно разработва проекти по различни програми,
финансирани със средства от републиканския бюджет, чрез Националния план
за насърчаване на заетостта. Програмите за заетост, насочени към
неравнопоставените на пазара на труда групи са една от алтернативите за
работа и осигуряване на доходи чрез полагане на атруд, възстановяване на
трудовите навици и социална интеграция.
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 ахора ас трайни увреждания” – 2 лица.
Извършен е ремонт на Здравна служба с. Златосел на стойност 2973
лв., с цел осигуряване на по-добри условия за работа и обслужване на
населението.
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”.
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•
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 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”, финансиран от ОП „РЧР”. Създадени бяха и
функционират 10 полуинтернатни групи с обхванати в тях 196 ученици.
•
Проект BG051PO001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите
специалисти”, финансиран от ОП „РЧР”
•
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 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
Със средства от бюджета на ОУ с. Стрелци са закупени компютри на
стойност 4730 лв. , а СУ „Христо Смирненски” е отчело 730 лв. за
видеонаблюдение.
В сферата на културата:
Дейността беше насочена главно към реализиране на утвърдения с
решение на Общинския съвет Календар на културните прояви и към
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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 с. Тюркмен, с. Зелениково и гр.
Брезово за 47 081 лв. В с. Сърнегор беше закупен климатик за новата сграда на
стойност 2640 лв.
Общината подпомогна участието на самодейни училищни и читалищни
състави в местни, регионални и национални прояви с транспорт и
допълнителни следства.Значими са участията на самодейците при читалищата
в гр. Брезово, с. Борец, с. Сърнегор , с. Стрелци, с. Зелениково.
Ръководството на община Брезово извършва конкретна и целенасочена
дейност за съхраняване и развиване на етнокултурната идентичност на
ромските деца и младежи с цел превръщане на етнокултурното многообразие
в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща
образователна и социална среда. В общинските училища са създадени СИП
„Фолклор на етносите”, а Народните читалища работят активно с децата и
младежите от всички етнически общности.
Общината полага необходимите усилия за подобряване на условията и
разширяване на възможностите за прекарване на свободното време – културни
прояви, рекреативни занимания и спорт.
Осигурена поддръжка на стадионите в Брезово и Пъдарско.Със
средства от общинския бюджет се финансира издръжката на Футболните
клубове в Брезово, с. Стрелци и с.Пъдарско и на Спортен клуб „Бадминтон”.
С решение на Общинския съвет се даде съгласие да се подпомогне Спортен
Клуб „Будьони – 2012” гр. Брезово.
В края на 2016 година се разшири обхвата на видеонаблюдение в
общината, като през настоящата и следващи години то ще се надгради и с цел
постепенно да обхване повече населени места и повече обекти. Чрез тази
мярка се цели да се подпомогнат органите на реда както в разкриване на
престъпления, свързани с посегателства над собствеността – частна и
общинска/държавна, така и в нарушаване на обществения ред.
Изготвени са работни проекти за отводняване на ромската махала в
с. Пъдарско и за ремонт на водоснабдителна мрежа в с. Чехларе.
ПРИОРИТЕТ 4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ
УСЛУГИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ
Всички служби, разположени в сградата на Общината в
гр. Брезово имат осигурен подход за хора в неравностойно положение /рампа
и асансьор/.
С цел подпомагане на възрастни самотни и болни жители на общината,
Домашния социален патронаж подготвя и доставя ежедневно топла храна на
около 130 души средномесечно. През годините социалният патранаж се е
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развивал, усъвършенствал и вече е заведение с доказани традиции и високо
качество на предлаганите услуги.
През 2016 г. общината стартира изпълнение на дейности по приоритетна
ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
процедура „Независив живот” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресерси” . До момента са назначени 37 души на длъжност „Личен
асистент” , които полагат грижи за 42 лица с увреждания и невъзможност за
самообслужване. Продължителността на предоставяне на услугата е 22
месеца.
В края на 2016 г. стартирахме проект по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, процедура „Осигуряване на топъл
обяд – 2016”. Ежедневно се осигурява храна на 70 лица с ниски доходи или
без доказани такива.
В общината функцонира Комплекс за социални услуги, включващ 3 бр.
Центрове за настаняване от семеен тип – два в с. Зелениково и един в гр.
Брезово.
И в трите центъра са създадени отлични условия за децата, близки до
семейната среда.
Със средства от общинския бюджет и през 2016 г. се осигури
издръжката на клубовете на пенсионера в общината. Осигурени са помещения
за устройване на клубове в 13 населени места.
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част
от мерките за постигане на специфичните цели и приоритети от Общинския
план за развитие се прилагат.
Подготвени са и са внесени в Държавен фонд „Земеделие” прокти за:
„Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Пъдарско, с. Борец
и с. Чоба”, и „Реконструкция и рехабилитация на общински път „PDV1231,
Стряма-Пъдарско-Момино-граница общ./Раковски-Брезово/-Борец-Върбен” от
км. 5+130 до км.10+285, съоръжения и принадлежности към него в община
Брезово, област Пловдив”. Общината има изготвен идеен проект за цялостен
ремонт на Читалищната сграда в с. Свежен. При стартиране на процедурите по
Програмата за развитие на селските райони, общината има готовност да
кандидатства с два подготвени проекта: „Благоустрояване и озеленяване на
централната част на с. Чоба” и „Изграждане на площадка за отдих гр. Брезово
– Парк ІІ етап.
През
2017
г.
ще
продължава
последователната
дългосрочноориентирана общинска политика, която да отговаря за
обективните социално-икономически и обществени условия за постигане
визията на общината.
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