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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

ОТНОСНО: Отчет на Кмета на община Братя Даскалови за изпълнение през 2019 година 

на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2016 – 2019 г. 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 34/28.01.2016 г. Общински съвет Братя Даскалови прие Програма за 

управление на община Братя Даскалови за периода 2016-2019 година. В изпълнение на чл. 44, ал. 

5 от ЗМСМА представям пред Общински съвет Братя Даскалови - Отчет на кмета на община 

Братя Даскалови за изпълнение през 2019 г. на Програмата за управление на Община Братя 

Даскалови 2016 – 2019 г. 

Предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА приема 

Отчет на Кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2019г. на Програмата за 

управление на Община Братя Даскалови 2016 – 2019 г. 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА                                             

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ: ....................................                               

                                               / Иван Танев /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Съгласувал:…………………………. 

Обслужващ юрист: Елена Нонева 
 

Изготвил: Я. Гайдаджийска 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60;  

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 
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ОТЧЕТ 

на Иван Стоянов Танев – Кмет на Община Братя Даскалови 

за изпълнение през 2019 г. на Програмата за управление на Община Братя 

Даскалови 2016 – 2019 г. 

  

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Правно основание и период на отчитане 
Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 

Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата на 

кмета на Община Братя Даскалови и ръководената от него Общинска администрация, 

като обхваща периода: 01.01.2019 – 31.12.2019 г. 

 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Братя Даскалови и 

ръководената от него общинска администрация в съответствие с: 

 Програмата за управление на Община Братя Даскалови 2016 – 2019 г.; 

 Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.); 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2019 г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на 

социално – икономическото развитие на общината. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

цели за настоящия мандат, продиктувани от стремежа за повишаване на стандарта на 

живот на жителите на общината. 

 

Като член на ЕС България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс по 

линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд.  

 

В този административен по своята същност документ, се съдържат основните 

акценти в различните направления, по които работихме през последните дванадесет 

месеца. В голяма степен това разделение е формално и също така условно, защото преди 

всичко, ефектът от работата се търси в съвместните усилия на всички структурни звена, в 

изпълнението на съвременни местни политики за развитие и растеж. От тази гледна 

точка, настоящият отчет е повече от статистистическа фактология - той онагледява 

работата на единна администрация, ориентирана към резултати. 

 

За да постигне ефективност в своята работа, Община Братя Даскалови съблюдава 

приоритетите за развитие, изведени в основните документи, произведени в резултат 

на сериозен и отговорен процес на стратегическо планиране. Основният инструмент за 
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прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско 

ниво, както и за ефективното управление на общината е Общинският план за развитие на 

Община Братя Даскалови и Общия устройствен план на общината. 

 

В края на 2019 г. населението на общината наброява 6859 души по постоянен 

адрес и 8351 жители по настоящ адрес. 

 

Тенденцията на намаляване на населението спрямо предходни години се запазва, 

което се дължи на редица външни и вътрешни фактори. Основните фактори за 

демографската картина са ниските нива на раждаемост, миграцията и смъртността.  

 

Върху раждаемостта, смъртността и миграцията влияние оказват природни, 

икономически и социални фактори: природно-екологичните условия, развитие на 

производството, състоянието на социалната инфраструктура (образование, 

здравеопазване и др.) заетостта на населението, неговите доходи.  

 

Пазарът на труда в община Братя Даскалови се характеризира с висока 

безработица при голям брой безработни без квалификация. Регистрираните безработни 

средно годишен брой за 2019 г. са 588, за 2018 г. са били 679. Регистрираните 

продължително безработни лица средно годишно за 2019 г. са 318, а за 2018 г. са 432. 

Безработицата за 2019г. е 27,7% от икономически активни лица. 

 

Образователната мрежа в общината обхваща училищата в селата Оризово, 

Мирово, Гранит, Черна гора, Партизанин и Братя Даскалови. Броят на учениците в 

училищата на територията на община Братя Даскалови към края на 2019 г. е 496. 

 

Детските градини, действащи на територията на община Братя Даскалови, са в 

селата Мирово, Оризово, Черна гора, Партизанин, Братя Даскалови, Гранит, Найденово. 

Общият брой на децата, посещаващи детските градини към края на 2019 г. е 195. 

 

Тенденцията е към оптимизиране броя на училищата, поради намаляващия брой 

деца в училищна възраст, което се дължи на миграционни процеси и застаряващо 

население. Създадени бяха екипи за обхват за съвместна работа на институциите за 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.  

 

През 2019 г. Държавен фонд „Земеделие” одобри един инфраструктурен проект на 

Община Братя Даскалови, както следва: 

 По проект № BG06RDNP001-7.001-0041 "Рехабилитация и реконструкция 

на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, 

общ. Братя Даскалови” на 06.09.2019 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова 

помощ на обща стойност 1 172 695.71 лв. Главната цел на проекта предвижда: 

насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на 

качеството на живот в община Братя Даскалови и постигане на социално-икономическо 

развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични 

услуги, посредством подновена улична инфраструктура в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. 

Оризово и с. Мирово. 
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На 28.12.2018г. Община Братя Даскалови сключи с Агенция за социално 

подпомагане Споразумение  за разпределение на обхвата на ресорната управленска 

отговорност при управление на средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1 януари 2019 г. до 

31 август 2019 г. Средствата за община Братя Даскалови, предоставяни от АСП са в 

размер до 15 484 лв месечно или общо до 123 872 лв за периода до 31.08.2019г. На 

21.08.2019г. общината сключи ново споразумение с Агенция за социално подпомагане за 

удължаване на срок от 01.09.2019г. до 31.12.2019г. В рамките на осигуреното 

финансиране се предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 

„Домашен помощник“ на лицата, на които е извършена социална оценка по правилата на 

Операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., както и на нови потребители по разработени 

критерии, утвърдени от кмета на общината, на които е извършена индивидуална оценка 

на потребностите. 

 

През 2019 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г 

одобри един проект на Община Братя Даскалови, както следва: 

 По проект № BG05M9OP001-2.040-0009  „Предоставяне на социален 

патронаж в община Братя Даскалови” на 29.05.2019 г. бе сключен договор за 

безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 70 318.08 лв. Главната цел на проекта 

предвижда: постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги и 

създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги 

под формата на патронажна грижа на територията на община Братя Даскалови. Проектът 

си поставя за цел да усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, 

които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Заложените в проекта 

дейности ще допринесат за разширяване на социалните услуги, предоставяни в 

общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или 

техните семейства.  

 

На 14.08.2019г. Община Братя Даскалови сключи с Национален осигурителен 

институт и с Агенция за социално подпомагане Споразумение  за разпределение на 

обхвата на ресорната управленска отговорност при изпълнението по предоставянето на 

механизма лична помощ по чл. 18, ал. 2 от Закона за личната помощ. Средствата за 

община Братя Даскалови са в размер на действително отработените месечен брой часове. 

„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на 

правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи 

на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за 

преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира 

възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се 

осъществят дейностите. 

 

През 2019 г. Община Братя Даскалови подаде за финансиране едно проектно 

предложение пред Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ по мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.. 

Проект: „Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в 

с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови” е на етап оценка и 

очакваме оценка в близките месеци. Проектът е на стойност 377 034,80 лв. от които 100% 

безвъзмездна финансова помощ.  
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През годината Областният информационен център – Стара Загора проведе голям 

брой информационни кампании за предоставяне на актуална и важна информация, 

ориентирана към фирмите, с методическа подкрепа за подготовка на качествени проектни 

предложения по отворени схеми на оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“, Програмата за развитие на селските 

райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

Основно перо за извършване на капиталови инвестиции е инвестиционната 

програма одобрена от Общински съвет Братя Даскалови и представляваща част от 

бюджет 2019 г. 
 

През годината с инвестиционната програма са извършени ремонти на: 

 

1 Ремонт улици с.Горно Ново село 

2 Ремонт улици с. Малко Дряново 

3 Ремонт улици с.Сърневец 

4 Ремонт улици с.Голям дол 

5 Ремонт улици с.Малък дол 

6 Ремонт улици с.Марково 

7 Ремонт улици с.Медово 

8 Ремонт улици с.Верен 

9 Ремонт улици с.Православ 

10 Ремонт улици с.Партизанин 

11 Ремонт улици с.Черна гора  

12 Ремонт улици с. Оризово 

13 Ремонт улици с. Опълченец 

14 Ремонт улици с. Гранит  

15 Ремонт улици с. Мирово 

16 Ремонт улици с. Плодовитово 

17 Ремонт улици с. Братя Даскалови 

18 Асфалтиране улици  с.Найденово 

19 Асфалтиране улици  с.Колю Мариново 

20 Асфалтиране улици  с.Православ 

21 Асфалтиране улици  с.Горно Белево  

22 Асфалтиране улици  с.Оризово 

23 Асфалтиране улици  с.Гранит  

24 Асфалтиране улици  с.Черна гора 

25 Асфалтиране улици  с.Братя Даскалови 

26 Ремонт кметство с. Найденово 

27 Ремонт клуб на пенсионера с. Медово 

28 Ремонт ограда ОУ "Хр.Ботев" с.Оризово 

29 Ремонт читалище с. Оризово 

30 Ремонт Център за соц.рехабилитация и интеграция 

31 Ремонт канал с.Долно ново село 

32 Ремонт канал с.Горно Белево 

33 Ремонт водосток с.Мирово 
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34 Ремонт Детска градина с.Партизанин /прех. Обект/ 

35 Ремонт кметство с. Оризово /прех. Обект 

36 Спортна площадка с.Мирово /прех обект 

37 Спортна площадка с.Братя Даскалови /прех. Обект 

38 Ремонт читалище с. Оризово / прех. Обект 

39 Ремонт улици с.Горно Ново село /прех обект 

40 Ремонт улици с. Малко Дряново / прех. Обект 

41 Ремонт улици . Найденово / прех. Обект 

42 Ремонт улици с.Сърневец  / прех. обект 

43 Ремонт улици с.Малък дол  / прех. Обект 

44 Ремонт улици с.Марково  / прех.обект 

45 Ремонт улици с.Кольо Мариново/прех. Обект 

46 Ремонт улици с.Верен/ прех. Обект 

47 Ремонт улици с.Православ  /прех. Обект 

48 Ремонт улици с.Горно Белево  /прех. Обект 

49 Ремонт улици с.Партизанин  /прех. Обект 

50 Ремонт улици с.Черна гора   /прех. Обект 

51 Ремонт улици с. Оризово /прех. Обект 

52 Ремонт улици с. Опълченец /прех. Обект 

53 Ремонт улици с. Гранит  /прех. Обект 

54 Ремонт улици с. Мирово  /прех. Обект 

55 Ремонт улици с. Плодовитово  /прех. Обект 

56 Ремонт улици с. Братя Даскалови  /прех. Обект 

57 Реконструкция  и рехабилитация на улица от от. 51 до от. 53 с. Оризово 

/прех.обект   

58 Основен ремонт на улица от.7 до от.41 с. Горно ново село /прех. Обект  

ПМС 165/2018/ 

59 Реконструкция на общ. път SZR1001  от път ІІІ-664 км 

14+400с.Бр.Даскалови до с.Гранит,общ.път SZR 2002 от път ІІІ-664 км 

15+900 с.Бр.Даскалови до с. Верен  и общ. Път SZR 2006 с.Мирово /път ІІ-

66/- с.Опълченец/път ІІІ-565/ от км1+400 до км 1+920 

60 Основен ремонт на улица  с. Оризово  ПМС 315/2018 

61 

Основен ремонт на покрив и подмяна на фасадна дограма на ОУ "Хр.Ботев" 

с. Оризово 

 

През цялата година продължи съвместната работа между служители на общинска 

администрация Братя Даскалови и Общинска служба „Земеделие”. След решения на 

Общински съвет се проведоха търгове за отдаване под наем на земеделски земи и  имоти 

общинска собственост. 

Като член на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 

2019 г. общината участва в провеждането на събрания – общи и на управителния съвет. 

През 2019 г. бе отворен и прием за набиране на проектни предложения за по частните и 

публичните мерки. Бяха проведени и информационни срещи и обучителни семинари с 

кандидат бенефициенти по населени места и по график обявен на интернет страницата на 

сдружението. 
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Извършени дейности през 2019 г. по Програмата за управление на Община Братя 

Даскалови 2016 – 2019 г.: 

 

Приоритет - Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура 

 

 

№ 

 

 

Дейност 

Изпълнение през 2019 г. Резултати 

1. Основен ремонт 

път ІV- Път ІV 

56509-разклон 

Братя Даскалови - 

Верен 

След проведена  процедура за възлагане на 

обществена поръчка бе сключен договор с  

изпълнител за „Реконструкция на общински 

пътища на територията на Община Братя 

Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 

2014-2020 г.“.  

Извършват се ремонтни дейности. 

Осигурено 

финансиране за 

изпълнение на 

цялостен ремонт на 

пътя. Подобряване 

на общинската 

пътна 

инфраструктура 

2. Реконструкция на 

улична мрежа в с.  

Мирово, Гранит, 

Оризово, Братя 

Даскалови и 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура 

Одобрен бе за финансиране проекта от ДФЗ.  

Сключен бе договор с  изпълнител за 

упражняване на авторски надзор и строителен 

надзор по време на строителството, след 

проведена  процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

Приключена  бе процедура за избор на изпълнител 

на СМР.  

Осигурено 

финансиране за 

изпълнение на 

цялостен ремонт на 

уличната мрежа. 

3. Ремонт чрез 

изкърпване с 

асфалт и 

чакълиране на 

улици във всички 

села на общината 

Извършени ремонтни дейности на улици в 

седемнадесет села на територията на Община 

Братя Даскалови, след проведена обществена 

поръчка с предмет:  "Ремонт на улици в 

седемнадесет села на територията на Община 

Братя Даскалови". Асфалтираха се улици на 

територията на община Братя Даскалови след 

проведена обществена поръчка с предмет: 

"АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ" Асфалтираха се  следните улици:  

 Улица в с. Найденово; 

 Улица в с. Кольо Мариново; 

 Улици в с. Православ; 

 Улици в с. Горно Белево; 

 Улица в с. Оризово; 

 Улица в с. Гранит; 

 Улица в с. Черна гора; 

 Улици в с. Братя Даскалови; 

 Канавка по улица от ОТ 5 до ОТ 18 

с.Долно ново село. 

 

Подобряване на 

уличната мрежа в 

населените места 

на общината 
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Извърши се текущ ремонт на улична мрежа в 

с.Черна гора, с.Оризово и с.Горно ново село, 

община Братя Даскалови след проведена 

обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт 

на улична мрежа в с.Черна гора, с.Оризово и 

с.Горно ново село, община Братя Даскалови". В 

следствие на което се подобри безопасността на 

движението и комфорта на пътуващите по 

уличната мрежа на територията на с.Черна 

гора, с.Оризово и с.Горно ново село, община 

Братя Даскалови. 

4. Подобряване 

водоснабдяването 

в общината чрез 

смяна на 

амортизираните 

водопроводни 

мрежи в населени 

места на общината 

Одобрен бе за финансиране проект от ДФЗ с № 

24/07/2/0/00569 за подмяна на водопроводна 

мрежа в с. Черна гора, с.Оризово, с.Гранит и 

с.Горно Белево. След проведена обществена 

поръчка бе сключен договор с изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  

Провежда се процедурата за избор на 

изпълнител за стартиране на ремонтните 

дейности . 

Осигурено 

финансиране за 

подмяна на 

водопроводна 

мрежа. Предстои 

избор на изпълнител 

и стартиране на 

ремонтните 

дейности. 

5. Ремонт на сгради 

общинска 

собственост – 

кметства и ЦДГ 

Извършени са ремонтни дейности на сграда на 

ОУ „Христо Ботев” с.Оризово, община Братя 

Даскалови след проведена обществена поръчка с 

предмет: "Изпълнение на СМР за ремонт на 

сграда на ОУ „Христо Ботев” с.Оризово, 

община Братя Даскалови". 

Извършени са ремонтните дейности на сгради на 

територията на община Братя Даскалови след 

проведена обществена поръчка с предмет 

"Изпълнение на СМР за ремонт на сгради на 

територията на община Братя Даскалови" 

Извърши се ремонт на следните обекти: 

 Навес за тъжни ритуали в с. Православ;  

 Навес на спирка с. Опълченец; 

 Клуб на пенсионера в с. Медово;  

 ЦСРИ в с. Оризово; Читалище в с. 

Оризово; 

 Ограда ОУ „Хр. Ботев“ с. Оризово;  

 Помещение в кметство в с. Найденово. 

Подобряване на 

състоянието на 

сградния фонд 

 

Приоритет Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

 

№ 

 

 

Дейност 

Изпълнение през 2019 г. Резултати 

1. Опазване и 

разширяване на 

зелената система 

Кандидатстване в системата ИСУН2020 с Вх. 

рег. №: BG06RDNP001-19.123-0001 с проектно 

предложение: "Рехабилитация и 

Подобряване 

качеството на 

живот. 
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на Общината чрез 

реализиране на 

проекти за 

реконструкция на 

зелени площи, 

площади и 

пешеходни 

направления в 

населени места на 

общината 

реконструкция на площи за широко 

обществено ползване в с.Оризово, с.Черна гора, 

с.Горно Белево, община Братя Даскалови" по 

Програма за развитие на селските райони, 

BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ . Проекта е на етап 

оценяване от оценителната комисия 

 

2. Повишаване на 

трудовата заетост 

чрез ежегодното 

включване в 

програми и 

проекти за заетост 

Община Братя Даскалови работи в тясно 

сътрудническо с Дирекция „Бюро по труда” 

Чирпан и с Дирекция „Социално подпомагане” 

Чирпан.  

През 2019 г. Община Братя Даскалови работи 

успешно, като се реализираха проекти и 

програми, финансирани от националния бюджет 

и от европейския социален фонд. Общината 

кандидатства и бе одобрена за финансиране по 

Регионална програма за заетост и обучение.  

През 2019 г. бяха назначени и работници в 

кметствата, по: 

- Проект „Нова възможност за младежка 

заетост”; 

- НП„Активиране на неактивни лица”;  

- проект „Обучение и заетост за младите”;  

- проект „Обучение и заетост ОЗХУ”; 

- проект „Работа”  

 

През 2019г.бяха назначени и Лични асистенти и 

домашни помощници, съгласно споразумения 

между общината и  АСП.  

Съгласно споразумение между общината, АСП  и 

НОИ /регламентирано в Закона за личната 

помощ/ бяха назначени лични асистенти.  

 

Намаляване на 

безработицата. 

Повишаване на 

трудовата заетост. 

 

3. Разширяване 

кръга и 

повишаване 

качеството на 

предлаганите 

социални услуги 

чрез предоставяне 

на интегрирани 

почасови услуги – 

домашен 

помощник, 

психологическа 

По проект „Предоставяне на социален 

патронаж в община Братя Даскалови” по 

ОПРЧР 2014-2020  бяха назначени домашни 

помощници, които да предоставят социални 

услуги за хора с невъзможност за 

самообслужване над 65 г. и за хората с 

увреждания в община Братя Даскалови. 

През 2019 г. продължи да функционира Център 

за социална рехабилитация и интеграция в с. 

Оризово и Дневен център за стари хора – 

с.Братя Даскалови.  

Подобряване на 

социалните услуги и 

живота на хората с 

увреждания и 

самотно живеещите 
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подкрепа, здравни 

грижи в населени 

места на 

общината 

4. Поддържане на 

системата за 

видеоноблюдение 

в населените 

места на 

общината 

Поддържане на системата за видеоноблюдение в 

населените места на общината 

Повишаване 

сигурността и 

предотвратяване на 

престъпления в 

населените места на 

общината 

5. Продължаване на 

традицията по 

организация на 

съвместни 

празници и 

ритуали между 

читалищата и 

Общината. 

Продължава традицията по организиране и 

провеждане на Общинския фестивал на 

художествената самодейност с прякото 

участие на читалишата. 

Подобряване 

качеството на 

живот на 

населението. 

Възможност за 

развитие на 

самодейната 

културна дейност. 

6. Обогатяване на 

Културния 

календар на 

Общината и 

запазване на 

традициите в 

календара. 

Запазват се традициите по празнуване на 

национални празници и събития. 

Подобряване 

качеството на 

живот на 

населението. 

Включване на 

населението в 

културни 

мероприятия. 

7. Организиране на 

безупречна 

система за 

транспорт на 

учениците към 

средищните 

училища и 

детските градини 

Проведени срещи между общинското 

ръководство и директорите на училищата и 

детските градини за оптимизиране на 

транспорта.  

Задържане на 

младите хора в 

общината. Удобство 

при транспорта на 

ученици и деца. 

 

Приоритет  – Предоставяне на качествени обществени услуги 

 

 

№ 

 

 

Дейност 

Изпълнение през 2019 г. Резултати 

2. Поддържане на 

система за 

управление и  

качество в 

администрацията 

ISO 9001 - 2015 

Общината поддържа системата за управление на 

качеството, стандарт  ISO 9001:2015.  През 

2019г. успешно премина надзорен одит: 26.09.2019 

г., с издаване на сертификат с обхват на 

сертификация ”Административно, правно и 

информационно обслужване на граждани и 

юридически лица”. 

Поддържане на 

сертификат за 

качество. 

Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

услуги.  

2. Подобряване на Предоставяне на услугата „Free Call” Подобряване на 
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комуникацията 

между Общинска 

администрация – 

население чрез 

общи публични 

обсъждания на 

различни 

проекти и 

проблеми 

посредством сайта www.freecallinc.com - 

позволява безплатно обаждане на потребител 

през интернет към телефони на Община Братя 

Даскалови; изпращане на сигнали, снимков 

материал и др. Услугата осигурява запис и 

съхраняване на разговорите за период от 1 (един) 

месец; показване на географската локация на 

обаждането; криптиране на данните. 

В Портала за отворени данни Община Братя 

Даскалови има публикувани 31 набора от данни в 

отворен формат. 

административния 

капацитет на 

обслужване на 

населението. 

3. Подобряване на 

материалната 

база, оборудване 

с компютри и др. 

техника на 

Общинска 

администрация, 

кметства и 

кметските 

наместничества. 

Подменена е голяма част от остарялата 

компютърна техника в общинска администрация 

и по населени места, както и копирна техника, с 

което се подобри обслужването на клиенти  

Повишаване 

качеството на 

административните  

услуги 

4. Използване на 

възможността за 

обучения в ИПА, 

Школа по 

публични 

финанси и 

НСОРБ  за 

повишаване 

професионалните 

умения на 

служителите в 

администрацията 

През 2019 г. служители на общинска 

администрация са включени в обучения 

организирани от Школа по публични финанси към 

Министерство на финансите и НСОРБ. 

Подобряване на 

административния 

капацитет. 

5. Разширяване на 

дейността на 

Центъра за 

услуги и 

информация 

(ЦУИ) на 

граждани чрез 

увеличаване броя 

на извършваните 

услуги 

С Постановление на Министерски съвет № 

172/11.07.2019 г. са одобрени унифицирани 

образци и документи за предоставяне на 16 от 

най - често заявяваните общински 

административни услуги. Те включват: 

 Шест услуги от тематичен раздел 

„Устройство на територията”; 

 Три услуги от тематичен раздел 

„Нотариална дейност”; 

 Две услуги от тематичен раздел 

„Кадастър”; 

 Две услуги от тематичен раздел 

„Гражданска регистрация и 

актосъставяне”; 

 По една услуга от тематичните раздели 

Подпомагане на 

граждански сектор 
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„Местни данъци и такси”, „Транспорт” и 

„Зелена система”. 

Утвърдените образци на заявления се 

предоставят на гражданите за попълване от 

служителите в Центъра за услуги и информация 

/ЦУИ/.  

Протоколите за устно заявяване на 

административни услуги с уникален 

идентификатор: 2015 /нотариално 

удостоверяване на подписите на частни 

документи, неподлежащи на вписване/, 2072 

/нотариално удостоверяване на верността на 

преписи и извлечения от документи и книжа/ и 

2094 /нотариално удостоверяване на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от 

Закона за задълженията и договорите/, от 

тематичен раздел „Нотариална дейност”, се 

попълват от длъжностните лица от ЦУИ и се 

подписват от заявителя. 
6. Създаване на 

технологична 

инфраструктура 

на е-Община. 

Предоставяне на 

е-услуги при 

административно

то обслужване на 

гражданите и 

бизнеса 

Издававане на електронно служебно 

свидетелство за съдимост – ЕССС. Издаването 

се извършва от Министерство на правосъдието 

след подаване на заявление по електронен път от 

длъжностни лица от Общинска администрация, 

оправомощени да получават достъп до данните 

за съдимост на лица, по отношение на които 

нормативен акт предвижда служебно 

установяване на съдебния статус.  

Предоставяне на информация по служебен път 

от отдел „Местни данъци и такси”, а именно: 

 Информация за наличие или липса на 

задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК; 

 Информация за наличие или липса на 

задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК; 

 Удостоверение за наличие или липса на 

задължения. 

Подобряване на 

администра-

тивното 

обслужване. 

7. Доставка на 

Интернет- достъп 

на всички 

кметства на 

територията на 

общината.  

Всички кметства на територията на общината 

са с осигурен интернет достъп. Служителите в 

кметствата по населени места имат достъп до 

програмен продукт Национална база данни /НБД/ 

„Население” и програмен продукт „Матеус”, с 

което се подобри административното 

обслужване. 

Подобряване на 

администра-

тивното 

обслужване. 
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