
  

            
 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев - кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2022 

година на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2019 – 2023 г. 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 44/12.02.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови прие Програма за 

управление на Община Братя Даскалови за периода 2019-2023 година.  

В изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА представям пред Общински 

съвет Братя Даскалови Отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2022 

г. на Програмата за управление на Община Братя Даскалови 2019 – 2023 г., съгласно 

Приложение 1 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното   

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и т. IV от Програма за управление на 

Община Братя Даскалови за периода 2019-2023 година, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

 

1. Приема Отчет на Кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2022 г. на 

Програмата за управление на Община Братя Даскалови 2019 – 2023 г., съгласно Приложение 

1. 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

Съгласувал:  

Елена Нонева   

Обслужващ юрист                                                                         
 

Изготвил:  

Емил Филипов 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

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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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ за 2022 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 ДАМИ 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: 01.01.2022 – 31.12.2022 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.; 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Община Братя Даскалови за 2022 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. 

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 Плана за интегрирано развитие  

на Община Братя Даскалови и Общия устройствен план на общината. 
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В края на 2021 г. населението на общината наброява 6800 души по постоянен адрес 

и 8270 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 2022 г. са 460 лица, за 2021 г. са 559 лица, а за 2020 г. са били 649 лица. 

Регистрираните продължително безработни лица средно годишно за 2022 г. са 137 лица 

2021 г. са 302, а за 2020 г. са 292 лица.  

 

Финансово управление 

Доброто финансово управление е гаранция за просперитета на община Братя 

Даскалови. Основният приоритет пред ръководството на община Братя Даскалови през 

изминалата година бе запазването на фискалната й стабилност, за да може да се осигурят 

най-важните и основни нейни дейности. Общинското ръководство следва ясна и 

прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно усвояване на наличния 

финансов ресурс. Предприети са всички законови действия по събиране на просрочените 

вземания от физически и юридически лица. Въведен е режим на икономии и прецизиране 

на разходите за да се  осигури нормалното функциониране на общината и тя да изпълнява 

вменените и функции със ЗМСМА, а именно – решаване на всички въпроси в сферата на 

образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности, комуналните дейности 

и др. Не на последно място са финансовите ангажименти на общината за осигуряване на 

ресурси за кандидатстване по проекти на Европейския съюз и т.нар. „мостово 

финансиране“, когато общината се разплаща със собствени средства, докато те не бъдат 

възстановени от оперативните програми. Общинското ръководство прилага съвременни 

тенденции в управлението на публичните финанси, а именно възприемане на 

мениджърския подход в управлението, разглеждащ общината не само като център на 

местна власт, но и като бизнес структура, предоставяща определени услуги на 

населението, които изискват финансово, кадрово и материално осигуряване, трябва да 

отговарят на определено качество и на изисквания за икономическа и социална 

ефективност. Община Братя Даскалови се придържа към принципа за приоритетно 

финансиране на основните социални отговорности, на финансова дисциплина, на 

адекватно планиране и изпълнение на бюджета, за достигане на стабилно финансово 

състояние на общината, на осъществяване на инвестиционната програма, като по този 

начин се създават условия за подобряване качеството на живот в общината.  

Към 31.12.2022 г. приходната част в бюджета на Община Братя Даскалови е в 

размер на 14 315 061 лв. Разходваните средства са в размер на 11 108 914 лв. 
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Привлечените външни средства  по оперативни програми са на обща стойност  -  3 161 

925 лв. Общината приключи бюджетната година с 3 040 053  лв. преходен остатък. 

 

Административно обслужване 

Въведената в Община Братя Даскалови Система за управление на качеството с 

обхват „Административно, правно и информационно обслужване на граждани и 

юридически лица“ бе проверена чрез проведения на 11.10.2022 г. ресертификационен 

одит, който установи добро познаване и правилно прилагане на изискванията на стандарт 

ISO 9001 – 2015. Във всички области на обхвата на системата бе намерено съответствие и 

наличие на записи като доказателство за извършените действия по предоставяне на 

административни услуги. Въз основа на проведения одит бе издаден акредитиран 

сертификат. 

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 Министерство 

на електронното управление. Всички услуги в Административния регистър се предоставят 

и по електронен път. 

През 2022 г. бе извършена проверка от ДАЕУ за спазване изискванията на Закона 

за електронно управление (ЗЕУ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 

която приключи със заключение, че Община Братя Даскалови спазва всички изисквания 

по предоставяне на електронни административни услуги. 

 

Образование 

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 2022 

година броят на учениците в нея е 66. 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 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ОУ „Христо Ботев” с. 

Оризово, ОУ „Георги Сава Раковски” с. Партизанин и ДГ „Незабравка” с. Братя 

Даскалови са включени в Списъка на средищните училища и детски градини. Община 

Братя Даскалови осигурява 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 2022 г. е 517. 

На територията на общината функционират 6 детски градини в селата Братя 

Даскалови, Оризово, Черна гора, Гранит,  Партизанин и Мирово, като общият брой на 

децата, посещаващи детските градини към края на 2022 г. е 201. 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 
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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. 

 

Социални дейности 

През 2022 година, социални услуги са получили над 400 потребители, предимно 

възрастни самотно живеещи лица и лица с увреждания.  

Община Братя Даскалови, спечели и стартира дейностите по изпълнение на проект 

„Грижа в дома в община Братя Даскалови”, на стойност 352 хил. лв. Чрез него ще се 

предоставят здравно-социални услуги в домашна среда, като ще бъдат обхванати над 65 

възрастни лица в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. 

Следващият проект, който се входира и е в процес на оценка от Управляващия орган 

на П „РЧР” е „Укрепване на общинския капацитет в община Братя Даскалови” на 

стойност 29 хил. лв, чрез който ще се подкрепи реформирането на системата на 

социалните услуги и засили информираността и качеството на предоставяне на услуги по 

Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания. 

Третият проект, който е на етап подготовка е „Бъдеще за децата”, който ще бъде на 

стойност 390 хил. лв., Целта на проекта е да се предоставят услуги за ранно детско 

развитие, интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на 

средно образование, деца с увреждания и проблеми с психичното здраве, деца в несигурна 

семейна среда. 

 

Култура; Спорт, туризъм и младежки дейности  

За 2022 г. в културния календар на Община Братя Даскалови бяха предвидени общо 

23 събития, като се реализираха 15. Реализираните мероприятия бяха съпроводени от 

концерти, организиране на изложби, базари, спортни празници и фестивали. В 

организацията им се включиха училища, читалища, детски градини и кметства.  

 През 2022 г. бяха отбелязани и редица събития, които не бяха част от културния 

календар на общината, които разнообразиха културния живот. По случай денят на Земята 

беше организиран базар от изделия, изработени от рециклирани материали и бяха 

засадени дръвчета. Фестивалът на художествената самодейност събра стотици участници 

от училища и детски градини, като в празничния концерт в парка в с. Братя Даскалови 

бяха оценявани от авторитетно жури. Община Братя Даскалови взе участие и в 

събирането на пластмасови капачки за рециклиране като благодарение на тях и като част 
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от средствата на кампанията беше закупена апаратура за отделението по хемодиализа в 

МБАЛ – Чирпан.  

 Поради сложната епидемична обстановка в страната, всички мероприятия бяха 

съобразени с епидемичните мерки и реализирането им беше съобразено с актуалната 

епидемична обстановка. Община Братя Даскалови подпомогна всички мероприятия, в 

чиято организация се включиха училища, читалища, детски градини и кметства.  

 

Общинска собственост 

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 2021 година бяха 

сключени 217 договора, от които едногодишни за отдаване под наем на общинска 

земеделска земя и полски пътища – 168 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 СНЦ. Сключени бяха 10 бр. 

договори за разпореждане с общинско имущество (продажба на предаваеми по регулация 

дворни места, в това число 2 бр. договори за продажба на прилежащи терени към 

жилищни сгради). През 2021 година бяха съставени 666 броя актове за общинска 

собственост, от които 152 бр. за общинска публична собственост и 514 бр. за общинска 

частна собственост. От тях 648 бр. са преактуваните имоти във връзка със създадените 

кадастрални карти на неурбанизираната територия на община Братя Даскалови и 18 броя 

нови актове за общинска собственост. Същите са вписани в Службата по вписванията при 

Районен съд гр.Чирпан и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.  

 

Инвестиционна програма 

В изпълнение на инвестиционната програма за 2022 г. след избор на изпълнител по 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя 

фабрично нови и неупотребявани специализирани автомобила за сметосъбиране за 

нуждите на Община Братя Даскалови" на стойност 699 878,40 лв. са доставени два 

броя фабрично нови е неупотребявани специализирани автомобили, които обслужват 

дейност „Чистота, паркове и озеленяване”; 

 

В процес на завършване са строително-монтажните дейности на всички санитарни 

възли в детските заведения и един в сградата на Общинска администрация, както и 

ремонт на здравната служба в с. Черна гора, след проведена обществена поръчка с 

предмет: „Текущ ремонт на сгради общинска собственост в община Братя 

Даскалови, област Стара Загора” на стойност 160 574,45 лв., по обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на тоалетни в детска градина 

„Детелина“ в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора” 
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Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на тоалетни в детска градина 

„Смехоранчета“ в с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора” 

Обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на 2-ри етаж в детска градина 

„Буратино“ в с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора” 

Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на тоалетни в детска градина 

„Незабравка“ с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора” 

Обособена позиция № 5 „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Община 

Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора” 

Обособена позиция № 6 „Текущ ремонт на здравна служба в с. Черна гора, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора” 

 

Предстои приключването на строително-монтажните дейности на сгради общинска 

собственост след проведена обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сгради 

общинска собственост в община Братя Даскалови, област Стара Загора” на стойност 

86 739,25 лв. , по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на сградата на кметство Верен, община 

Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на сградата на кметство Малък дол, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

Обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на сградата на кметство Опълченец, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на сградата на кметство Сърневец, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

Обособена позиция № 5 „Текущ ремонт на Детска градина с. Оризово, община 

Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

Обособена позиция № 6 „Текущ ремонт на Център за социална рехабилитация и 

интеграция с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“ 

 

 През 2022 г. е избран изпълнител по процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и 

рехабилитация на улица от о.т. 88 до о.т. 92 в с. Оризово, община Братя Даскалови, 

област Стара Загора” на стойност 343 668,19 лв., като през 2022 г. е подменен 

водопровода, а през 2023 г. предстои полагането на  асфалтовата настилка с дължина 563 

м. 

 

 Подменен е водопровода и са започнати строително-монтажните работи по 

обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 174, през о.т. 

173, о.т. 172 до о.т. 171 в с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора”, на стойност 88 775,92 лв., като ще бъде положена нова асфалтова настилка с 

дължина  276 м. 
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 Приключени са дейностите по проведена обществена поръчка с предмет: 

„Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 124, през о.т. 123, о.т. 103, о.т. 104, о.т. 105, 

о.т. 107 до о.т. 75 в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора”, на 

стойност 144 163,05 лв., като е положена асфалтова настилка с дължина на улицата 578 м. 

 През 2022 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и ремонт на част от 

улица от ОТ130 през ОТ39, ОТ138, ОТ47, ОТ46 до ОТ42 в с. Горно Ново село, 

община Братя Даскалови”, на стойност 145 368,00 лв., като ще бъде основно 

реконструирана и рехабилитирана улица с дължина 165 м. 

 

Проекти. Привлечени инвестиции 

През 2022 г. са започнати строително-монтажните дейности по 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" на стойност 392 928,50 лв., финансиран по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г., по процедура BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“.  

През 2022 г. Община Братя Даскалови изпълнява дейности по проект „Патронажна 

грижа +” - Компонент 2 и Компонент 3 на обща стойност 81 861,89 лв. Проектът е  

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 капацитет за предоставянето им.  

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 за социално подпомагане, през 2022 г се 

предостави услугата "Личен асистент" на 79 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 2021 г. бяха изпълнени общо 4 програми, финансирани от Агенцията по 

заетостта. Община Братя Даскалови беше одобрена за финансиране по подадени заявки за 

свободни работни места по следните програми: 

- По  програма „Регионална програма за заетост 2022 г.”: бяха наети 22 лица за срок 

от 6 месеца в селата: с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, с. Партизанин, 

с. Плодовитово, с. Черна гора, Малко Дряново и с. Верен; 
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- По програма „Старт на кариерата”: приключи успешно с наето 1 лице за срок от 12 

месеца, което продължи работа на постоянен трудов договор в Общинска администрация 

Братя Даскалови 

- По програма „Активиране на неактивни лица”: бе удължен срока й за период от 3 

години като за този период е ангажирано 1 лице в с. Партизанин. 

Извършени дейности през 2022 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 2022 г. Резултати 

    

1. 
Реконструкция на 

улична мрежа  

През 2022 г. се извършиха строително-

монтажни дейности по рехабилитация и 

реконструкция на улици, част от уличната 

в населени места на територията на 

община Братя Даскалови   

Подобрена улична 

мрежа в населените 

места на общината. 

2. 

Ремонт на сгради - 

общинска 

собственост, 

кметства, читалища, 

детски градини и др. 

През 2022 г. се извърши: 

-  текущ ремонт на общо 12 сгради, 

общинска собственост; 

 

Подобрен сграден 

фонд. 

 

3. 

Подобряване 

водоснабдяването в 

общината чрез 

смяна на 

амортизираните 

водопроводни 

мрежи в населени 

места на общината 

Извършиха се дейности по реконструкция 

и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Братя Даскалови и с. Оризово  

Подобрена вътрешна 

водопроводна мрежа 

и намалени загуби на 

питейна вода. 

  

 

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

 

№ Дейност Изпълнение през 2022 г. Резултати 

1. 

Рехабилитация и 

реконструкция на 

площи за широко 

обществено 

ползване в селата 

Оризово, 

След провеждане на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с 

предмет:  "Рехабилитация и 

реконструкция на площи за широко 

обществено ползване в с. Оризово, с. 

Черна гора, с. Горно Белево, община 

Осигурено 

финансиране за 

рехабилитация и 

реконструкция на 

площи за широко 

обществено ползване. 
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Горно Белево и 

Черна гора 

Братя Даскалови по четири обособени 

позиции" се сключиха Договори за 

извършване на строително монтажни 

работи, за упражняване на авторски 

надзор и строителен надзор. 

 

Сключени Договори 

за извършване на 

строително монтажни 

работи, за 

упражняване на 

авторски надзор и 

строителен надзор. 

 

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. 

 

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 

През 2022 г. бяха изпълнени общо 4 

програми, финансирани от Агенцията по 

заетостта. Община Братя Даскалови беше 

одобрена за финансиране по подадени 

заявки за свободни работни места по 

следните програми: 

- По  програма: „Регионална 

програма за заетост 2022 г.” бяха наети 

22 лица за срок от 6 месеца в селата: с. 

Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. 

Оризово, с. Партизанин, с. Плодовитово, 

с. Черна гора, с. Малко Дряново и с. 

Верен; 

- По програма „Старт на кариерата” 

беше наето 1 лице за срок от 12 месеца в 

село Найденово; 

-  По програма „Активиране на 

неактивни лица” бе удължен срока й за 

период от 3 години като за този период е  

ангажирано 1 лице . 

 

Намаляване дела на 

безработните 
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4. 

Разширяване кръга и 

повишаване 

качеството на 

предлаганите 

социални услуги 

чрез предоставяне 

на интегрирани 

почасови услуги. 

По проект "Патронажна грижа +", бяха 

предоставени интегрирани почасови 

услуги на 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 Агенция за 

социално подпомагане, през 2022 г се 

предостави услугата "Личен асистент" на 

79 потребители.  

Подобряване на 

социалните услуги и 

повишаване 

качеството на живот 

на хората с 

увреждания и самотно 

живеещите 

 

Приоритет IV - Предоставяне на качествени обществени услуги 

№ Дейност Изпълнение през 2022 г. Резултати 

1 

Поддържане на 

система за 

управление и 

качество в 

администрацията 

ISO 9001 - 2015 

През 2022 г. беше извършен 

ресертификационен 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 

Подобри се материалната база и техника 

на Общинска администрация, кметства и 

кметски наместничества 

Повишено 

качеството на 

административно 
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Общинска 

администрация, 

кметства и кметски 

наместничества. 

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 

Министерство на електронното 

управление. Всички услуги в 

Административния регистър се 

предоставят и по електронен път. 

Подобрено 

административното 

обслужване 

 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com
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