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Приложение 1 
 

ОТЧЕТ за 2020 г. 

на Иван Стоянов Танев – Кмет на Община Братя Даскалови 

 

за изпълнение на Програмата за управление на Община Братя Даскалови 

2019 – 2023 г. 

  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и т. IV от Програма за управление на Община Братя Даскалови 

за периода 2019-2023 година,  представям 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: 01.01.2020 – 31.12.2020 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 2019 – 2023 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 2020 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, 
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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 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 2020 г. населението на общината наброява 6817 души по 

постоянен адрес и 8433 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 2020 г. са 588, за 2019 г. са били 679. 

Регистрираните продължително безработни лица средно годишно за 2020 г. 

са 318, а за 2019 г. са 432. Безработицата за 2020г. е  30.59% от икономически 

активни лица. 

Образователната мрежа в общината се състои от пет основни училища в 

селата Оризово, Мирово, Гранит, Черна гора, Партизанин и едно средно 

училище в с. Братя Даскалови. Наблюдава се устойчив интерес към 

паралелката с професионално направление „Билкарство”  в СУ „Христо 

Ботев” с. Братя Даскалови, като през 2020 година броят на учениците в нея е 

26. СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови е включено в Списъка на 

защитените детски градини и училища и в Списъка на средищните училища 

и детски градини, а ОУ „Христо Ботев” с. Оризово е включено в Списъка на 

средищните училища и детски градини. Община Братя Даскалови осигурява 
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безплатен транспорт на всички ученици от населени места, в които няма 

училище. Общият брой на учениците в училищата на територията на община 

Братя Даскалови към края на 2020 г. е 528. 

На територията на общината функционират 7 детски градини в селата 

Братя Даскалови, Оризово, Черна гора, Гранит,  Партизанин, Мирово и 

Найденово, като общият брой на децата, посещаващи детските градини към 

края на 2020 г. е 186. Всички детски градини изпълняват дейности по проект 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектът 

е с насоченост допълнително обучение по български език за деца от уязвими 

групи. Целта е преодоляване на обучителни затруднения за децата, чийто 

майчин език не е български и повишаване качеството на образованието. 

Вследствие работата на екипите за обхващане и задържане в образователната 

система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, на територията на община Братя Даскалови няма необхванати деца, 

подлежащи на предучилищна подготовка. 

Тенденцията е към оптимизиране броя на училищата, поради 

намаляващия брой деца в училищна възраст, което се дължи на миграционни 

процеси и застаряващо население. 

През 2020 година продължиха дейностите по Проект: "Реконструкция на 

общински път SZR 1001  от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до 

село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя 

Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – 

с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя 

Даскалови”. Проекта включва реконструкцията и рехабилитацията на три 

общински пътя, като към момента строително-монтажните дейности са 

приключени. Дейностите се финансират съгласно Договор №: 

24/07/2/0/00575, сключен между община Братя Даскалови и Държавен фон 

"Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 

изпълнение на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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 През 2020 година приключи процедура за възлагане на обществена 

поръчка „публично състезание“ по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП с предмет: 

„Изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Братя Даскалови, област 

Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” Съгласно 

сключените договори ще се извършат дейности по реконструкция и подмяна 

на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора, с. Оризово, с. Горно 

Белево и с. Гранит. Обществената поръчка се финансира съгласно Договор 

№: 24/07/2/0/00569, сключен между община Братя Даскалови и Държавен 

фон "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 

изпълнение на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 

7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

През 2020 година след избор на изпълнител по процедура за възлагане 

на обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП с 

предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа 

в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови 

по четири обособени позиции“  се сключиха Договори за изпълнение, които 

включват дейности по рехабилитация и реконструкция на улици, част от 

уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово.  

Обществената поръчка се финансира съгласно Договор №: BG06RDNP001-

7.001-0041-С01 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“. 

През 2020 г. Държавен фонд „Земеделие” чрез Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови одобри и подписа Договор за безвъзмездна 

финансова помощ /БФП/ на един инфраструктурен проект на Община Братя 

Даскалови - Проект  № BG06RDNP001-19.123-0001 "Рехабилитация и 

реконструкция на площи за широко обществено ползване в с.Оризово, 

с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови" от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г., по процедура BG06RDNP001-

19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“,  подмярка 7.2 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“. Договора за БФП с № 

BG06RDNP001-19.123-0001-C01 от 29.12.2020г. е на обща стойност 377 

034,80 без ДДС. Проекта обхваща дейности за рехабилитация и 

реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. 

Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови, включително парково 

обзавеждане.  Общата цел, към която изпълнението на проекта се стреми, 

е създаване на благоприятна среда за живот в община Братя Даскалови.  

 В изпълнение на инвестиционната програма за 2020 г. след избор на 

изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка – Публично 

състезание по реда на чл. 176 и сл. във вр. с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с 

предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици в 

населените места на територията  на  община Братя Даскалови, по две 

обособени позиции”се извършиха следните дейности:  

- По обособена позиция №1:„Избор на изпълнител за изпълнение на 

текущ ремонт на улици – трошенокаменна настилка в населените места 

на територията на Община Братя Даскалови“ се извършиха строително-

монтажни дейности по поставяне на трошенокаменна настилка  на  32 

/тридесет и две/  улици в 16 /шестнадесет/ села с обща дължина 6 300 

/шест хиляди и триста/ м.; 

- По Обособена позиция № 2:„Избор на изпълнител за изпълнение на 

текущ ремонт на улици - асфалтиране и изкърпване с асфалтобетон на 

улици в населени места на територията на Община Братя Даскалови”, се 

извършиха строително-монтажни дейности по асфалтиране и изкърпване 

с асфалтобетон на   10 /десет/  улици в 9 /девет/ села с обща дължина 2 

640 /две хиляди шестстотин и четиридесет/ м.; 

С Постановление на Министерски съвет № 357/19.12.2019г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери бе отпуснат трансфер по 

бюджета на Община Братя Даскалови в размер на 83 907 лв. за преодоляване 

на последици от бедствия чрез възстановяване на улици и мостове  в  с. 

Малко Дряново, с. Найденово и с. Сърневец  в община Братя Даскалови“. В 

тази връзка през 2020г. след проведени процедури, съгласно Закон за 

обществените поръчки се извършиха строително-монтажни дейности по 

възстановяване на пътен мост в  с. Малко Дряново и с.Найденово и на улици 

в  с. Малко Дряново, с. Найденово и с. Сърневец. 
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През 2020 г. Община Братя Даскалови изпълни успешно проекти по 

патронажна грижа по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2,  Компонент 3 и Компонент 4", както 

следва:  

- Договор № BG05M9OP001-2.040-0009-C01, проект:  "Предоставяне на 

социален патронаж в община Братя Даскалови", по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси", по процедура BG05M9OP001-2.040 - 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2". 

Договора за БФП е на обща стойност 70 318.08 лева.; 

- Договор BG05M9OP001-2.101-0005-C02 проект: "Предоставяне на 

социален патронаж в община Братя Даскалови", по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси", по процедура BG05M9OP001-2.101 - 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. 

Договора за БФП е на обща стойност 65 400.00 лева. 

- Договор BG05M9OP001-2.103-0005-C01 проект: "Предоставяне на 

социален патронаж в община Братя Даскалови", по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси", по процедура BG05M9OP001-2.103 - 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4".  

Договора за БФП е на обща стойност 35 159.04 лева.; 

Проектът "Предоставяне на социален патронаж в община Братя 

Даскалови" бе насочен към подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните 

хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 

подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Във 

връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив 

на заболяването от вируса COVID 19 се мобилизираха допълнителни ресурси 

за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с 

увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в 

най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Общо 

по трите компонентите бяха предоставени интегрирани почасови услуги на 

70 седемдесет потребители . 

Съгласно 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, сключено между 

Община Братя Даскалови с Национален осигурителен институт и с Агенция 
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за социално подпомагане, през 2020 г се предоставиха услугата "Личен 

асистент" на 57 потребители. 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 2020 г. бяха изпълнени общо 3 програми, финансирани от 

Агенцията по заетостта. По проект „Обучение и заетост на хора с 

увреждания” /ОЗХУ/ заетите 7 /седем/ лица приключиха ангажиментите си 

по програмата на 01.12.2020 г. в рамките на двегодишния договор с 

Агенцията по заетостта, като след изтичане на субсидирания период, лицата 

по ОЗХУ запазват своята заетост за допълнителни шест месеца несубсидиран 

период.  

Община Братя Даскалови беше одобрена за финансиране по подадена 

заявка за свободни работни места за „Регионална програма за заетост 2020 

г.”.  Бяха наети 4 /четири/ лица за срок от 4 месеца (10.08.2020 г. – 09.12.2020 

г.) в селата Черна гора, Мирово, Оризово и Гранит.  

През месец ноември 2020 г. се сключи Анекс към договор за заетост 

между Община Братя Даскалови и Агенцията по заетостта в лицето на 

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Чирпан за удължаване срока на договор за 

заетост по програма „Активиране на неактивни лица”. Заетостта на наетото 

едно лице по посочения договор се удължи за срок от една година до 

31.12.2021 г. без допълнителни условия.  

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 

и аренда на имоти общинска собственост, като по-голямата част от тях са 

земеделски земи. През 2020 година бяха сключени 324 договора, от които 

едногодишни за отдаване под наем на общинска земеделска земя и полски 

пътища – 291 броя. Другите сключени договори са за отдаване под наем и 

аренда на общинска земеделска земя в това число мери и пасища, части от 

здравни служби и помещения, предоставени за ползване на организации на 
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бюджетна издръжка. Сключени бяха 8 бр. договори за разпореждане с 

общинска имущество (продажба на предаваеми по регулация дворни места, 

прилежащи терени към жилищни сгради и учредяване на ограничени вещни 

права). През 2020 година бяха съставени 302 броя актове за общинска 

собственост, от които 64 бр. за общинска публична собственост и 238 бр. за 

общинска частна собственост. От тях 285 бр. са преактуваните имоти във 

връзка с създадените кадастрални карти на неурбанизираната територия на 

Община Братя Даскалови и същите са вписани в Службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан и Агенцията по кадастър. Съставени бяха 17 броя 

актове за общинска собственост  в урбанизираната територия на населените 

места.      

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

Даскалови” през 2020 г. общината участва в провеждането на събрания – 

общи и на управителния съвет. През 2020 г. бе отворен и прием за набиране 

на проектни предложения за 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. 

 

Извършени дейности през 2020 г. по Програмата за управление на Община Братя 

Даскалови 2019 – 2023 г.: 

Приоритет - Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура 

 
№ Дейност Изпълнение през 2020 г. Резултати 

1. 

Основен ремонт на 

общински пътища: 

- с. Братя Даскалови - с. 

Верен; 

с. Братя Даскалови - с. 

Гранит;  

- с. Мирово - 

с.Опълченец 

Извършиха се строително-монтажни дейности по 

реконструкция на общински пътища: с. Братя 

Даскалови - с. Верен; с. Братя Даскалови - с. 

Гранит и с. Мирово - с. Опълченец.- с. Мирово - с. 

Опълченец. 

Подобряване на 

общинската пътна 

инфраструктура. 

Осигурено финансиране за 

изпълнение на цялостен 

ремонт на пътища от 

ПРСР 2014-2020 

2. 

Реконструкция на улична 

мрежа в с.  Мирово, 

Гранит, Оризово, Братя 

Даскалови и 

прилежащата техническа 

инфраструктура 

 През 2020г се извършиха строително-монтажни 

дейности по реконструкция на улична мрежа в с.  

Братя Даскалови. Дейностите по реконструкция на 

улична мрежа в с. Мирово, Гранит, Оризово ще 

продължат през 2021г. 

Подобряване на уличната 

мрежа в населените те 

места на общината. 

Осигурено финансиране за 

изпълнение на цялостен 

ремонт на уличната 

мрежа. 

3. 
Ремонт чрез изкърпване 

с асфалт и чакълиране на 

През 2020г се извършиха: 

-  строително-монтажни дейности по поставяне на 

Подобряване на уличната 

мрежа в населените те 
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улици в населените 

места на общината  

трошенокаменна настилка  на  32 /тридесет и две/  

улици в 16 /шестнадесет/ села с обща дължина 6 

300 /шест хиляди и триста/ м.; 

- строително-монтажни дейности по асфалтиране и 

изкърпване с асфалтобетон на   10 /десет/  улици в 

9 /девет/ села с обща дължина 2 640 /две хиляди 

шестстотин и четиридесет/ м.; 

места на общината. 

 

4. 

Подобряване 

водоснабдяването в 

общината чрез смяна на 

амортизираните 

водопроводни мрежи в 

населени места на 

общината 

 Стартираха дейности по СМР след проведена  

процедура за възлагане на обществена поръчка и 

сключени договори с  избраните изпълнители по 

двете обособени позиции на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на 

територията на община Братя Даскалови, област 

Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 

2014-2020 г.”  

Осигурено финансиране за 

подмяна на водопроводна 

мрежа.  

 

Приоритет III - Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

 
№ Дейност Изпълнение през 2020 г. Резултати 

1. 

Рехабилитация и 

реконструкция на площи 

за широко обществено 

ползване в селата 

Оризово, 

Горно Белево и Черна 

гора 

Сключен договор за финансиране проект от ПРСР 

2014-2020 чрез Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“.  Предстои провеждане на   процедура 

за възлагане на обществена поръчка и сключване 

на договори с  избраните изпълнители с цел 

стартиране на дейности по СМР и строителен 

надзор 

Осигурено финансиране за 

рехабилитация и 

реконструкция на площи 

за широко обществено 

ползване 

2. 

Активно приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование 

Екипите за обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

осъществяват взаимодействие с родителите с цел 

включване и задържане на децата и учениците в 

образователната система и намаляване на 

случаите на отпадане от нея. 

Детските градини на територията на общината 

изпълняват дейности по проект „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование” с насоченост допълнително 

обучение по български език за деца от уязвими 

групи. 

Няма необхванати деца, 

подлежащи на 

предучилищна подготовка 

 

 

Осигурено финансиране 

по ОП „НОИР”. 

Преодоляване на 

обучителни затруднения. 

3. 

Повишаване на 

трудовата заетост чрез 

ежегодното включване в 

програми за заетост 

По проект „Обучение и заетост на хора с 

увреждания” /ОЗХУ/ заети бяха 7 /седем/ лица  

По „Регионална програма за заетост 2020 г.”.  

бяха наети 4 /четири/ лица за срок от 4 месеца в 

селата Черна гора, Мирово, Оризово и Гранит.  

По програма „Активиране на неактивни лица” 

беше наето едно лице  

Намаляване дела на 

безработните 

4. 

Разширяване кръга и 

повишаване качеството 

на предлаганите 

По проекти по патронажна грижа по процедури 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2,  Компонент 3 и 

Подобряване на 

социалните услуги и 

повишаване качеството на 
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социални услуги чрез 

предоставяне на 

интегрирани почасови 

услуги. 

Компонент 4", бяха предоставени на интегрирани 

почасови услуги 70 седемдесет потребители. 

По 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, сключено между Община Братя 

Даскалови, Национален осигурителен институт и 

с Агенция за социално подпомагане, през 2020 г 

се предоставиха услугата "Личен асистент" на 57 

потребители.  

живот на хората с 

увреждания и самотно 

живеещите 

 
Приоритет IV - Предоставяне на качествени обществени услуги 

№ Дейност Изпълнение през 2020 г. Резултати 

1 

Поддържане на 

система за управление 
и качество в 

администрацията ISO 

9001 - 2015 

През 2020 г. беше извършен надзорен одит на 

Системата за управление на клиента ISO 9001:2015, 

със следните основни цели: 

 определяне на съответствието на системата с 

критериите на одита; 

 оценяване на непрекъснатата способност на 

системата да осигури съответствие с приложимите 
законодателни, регулаторни и договорни 

изисквания; 

 доказателства за ангажимента за поддържане на 

ефикасността и подобряването на системата за 

управление с цел увеличаване на общите 

положения и на целите; 

 идентифициране на области, за които е възможно 

подобряване на системата за управление. 

Надзорният одит 

завърши с Доклад от 

BUREAU VERITAS, 

според който за периода 

от предишния до 

настоящия одит не са 

регистрирани и 

документирани 

несъответствия при 

извършване на услугите 

в Община Братя 

Даскалови. 

2 

Подобряване на 

материалната база и 

техника на Общинска 

администрация, 
кметства и кметски 

наместничества. 

Бяха закупени и инсталирани две реновирани 

сървърни инсталации Dell PowerEdge R720 от 

„Информационно обслужване“ АД, които замениха 

двете остарели сървърни инсталации Dell 

PowerEdge 2900, закупен бе реновиран с гаранция 
Принтер МФУ Toshiba e-Studio за Общински съвет 

от Тонер Ленд ООД. 

Повишаване качеството 

на административно 

обслужване 

3 

Създаване на 

технологична 

инфраструктура на е-

Община.  

Предоставяне на е-

услуги при 

административното 

обслужване на 

гражданите и бизнеса. 

Община Братя Даскалови е присъединена към 

Единния модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни 

услуги /ЕАУ/ за централизирано заявяване на ЕАУ 

чрез електронни форми, разработени от Държавна 

агенция „Електронно управление“ /с възможност за 

предоставяне на 22 бр. ЕАУ/ 

Подобряване 

административното 

обслужване 

4 

Създаване на безплатен 
интернет достъп за 

гражданите до 

обществени места 

 С изцяло финансиран проект по Програмата 

WiFi4EU и цялостно проектиран и реализиран от 
БТК бяха обособени безплатни интернет точки в 

няколко села: Братя Даскалови, Оризово, 

Плодовитово и Верен 

 

Предоставяне на 

висококачествен 

интернет достъп на 

гражданите 
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