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На последната си ре-
довна сесия преди лятната 
ваканция общинските 
съветници на Брацигово 
разгледаха дневен ред, съ-
стоящ се от 29 точки. Както 
винаги през този мандат, 
заседанието премина стег-
нато и делово и за малко 
повече от два часа мест-
ните депутати разрешиха 
предложените им казуси.

Общинските съветници 
казаха „Не“ и върнаха за 
доработване предложе-
ния от общинската фирма 
„Инфрастрой“ ЕООД - биз-
несплан за развитие на 
дейността й за периода 
2017 – 2021 г., но приеха 
доклада за дейността на 
същата фирма за периода 
1. 01. 2016 – 30. 06. 2016 г.

Разгледани бяха и доста 
точки, касаещи образова-
нието в града и общината. 
Взети бяха решения за пре-
именуване на три от общо 
петте детски градини в 
системата на предучилищ-
ното възпитание в община 
Брацигово. Така вече село 
Бяга ще си има ДГ “Пъстро 
хвърчило“, вместо досе-
гашната ЦДГ „Вела Пеева“, 
Исперихово ще се радва на 
ДГ „Слънце“, която замени 
ОДЗ „Йордан Шопов“,  а  
детската градина в Козар-
ско най-накрая ще си има 
име - ДГ „Вълшебство“.

Промените в наиме-
нованията са инициирани 
от влезлия в сила нов За-
кон за предучилищното и 
училищно образование. В 
мотивите, с които педаго-
гическите колективи се ар-
гументират, се казва:„Ние 
не омаловажаваме и не 
обругаваме паметта и де-
лото на личности като Вела 
Пеева и Йордан Шопов, но 
смятаме, че е по-подходя-
що институциите да носят 
имена, близки до детското 
мислене и светоусещане.“

Общинските съветници 
приеха още Наредба за 
условията и реда за запис-
ване, отписване и премест-
ване на деца в общинските 
детски градини, която до 
момента липсваше в нор-
мативните документи на 
Общината и утвърдиха 
маломерни групи и пара-
лелки и маломерно слети 
паралелки в училищата на 
територията на селищната 
система.

Наложи се Общинският 
съвет да преразгледа и 
промени 5 от своите пре-
дишни решения, касаещи 
продажба на имоти по 
кадастралната карта и ка-
дастралните имоти на село 
Жребичко. Местният парла-
мент актуализира начални-
те тръжни продажни цени 
на имотите и даде право на 
общинското ръководство 
отново да ги предложи за 
продан.

Освен това гласувана 
бе промяна на трайното 
ползване на поземлен имот 
в землището на с. Козар-
ско, както и отдаване под 
наем на имот в землището 
на с. Исперихово.

На заседанието си от 
29 юли ОбС разгледа и 
традиционните напоследък 
въпроси за прехвърляне на 
средства от бюджетната в 
извънбюджетната сметка 
на Общината за обслужва-
не на проекти със социална 
значимост и даване на раз-
решение за ПУП-ПП.

А на финала тринаде-
сетте общински съветници 
изслушаха и приеха От-
чет за дейността на ОбС 
– Брацигово за периода 
5. 11. 2015 – 30. 06. 2016 г. 
включително, и Отчет за 
дейността на кметовете на 
кметства в общината през 
първото полугодие на 2016 
година.

“Априлци”

ВНИМАНИЕ!

Мисъл на броя
Щом посрещнем деня,Щом посрещнем деня,
който с гняв ни прегръщакойто с гняв ни прегръща
 и обсипва ни с грижи, и обсипва ни с грижи,
и внушава ни страх,и внушава ни страх,
да го светнем, че знаемда го светнем, че знаем
как крошета се връщат-как крошета се връщат-
да го свием в кьошето,да го свием в кьошето,
да го тръшнем чрез смях!да го тръшнем чрез смях!

Димитър ДЪНЕКОВДимитър ДЪНЕКОВ

Из работата на 
Общински съвет – Брацигово

Община Брацигово бе 
домакин на Първи местен 
енергиен форум. Той е част 
от проекта Подкрепа на 
местните власти в развити-
ето и интегрирането на пла-
нове за действие за устой-
чива енергия със системи за 
управление в съответствие с 
ISO 50001. 

Форумът даде гласност 
на проект 50 000:1 SEAPs и 
българското участие в него. 
Целта е да се организират 
местни обучения с оглед 
изграждане на съгласуван 
подход за интегриране на 
система за управление на 
енергията, съгласно ISSO 
50 0001 (СУЕ) в ПДУЕ на 
общините. Разгледани бяха 
основните етапи на про-
екта, както и очакваните 
резултати.

  Община Брацигово е 
приела Общински план за 
развитие до 2020 г., актуа-
лизиран план за енергийна 
ефективност и програма за 
възобновяеми енергийни 

източници.
В рамките на проекта 

50 0001 SEAPs община 
Брацигово разработва план 
за действие за устойчиво 
енергийно развитие, който 

да бъде внесен за одо-
брение от Съглашението на 

кметовете. (Общински съвет 
- Брацигово взе единодуш-
но решение за присъединя-
ване на общината към Съ-
глашението на кметовете на 
29.01.2015 година по време 

на редовна сесия на мест-
ния парламент.)

Цел на проекта е съ-
здаването на съгласуван 
подход за интегриране на 
системи за управление на 
енергията, съгласно изиск-
ванията на ISO 50 0001, с 
Плановете за действие за 
устойчива енергия (ПДУЕ). 
Проектът има за цел и инсти-
туционализиране на устой-
чиви енергийни политики 
и гарантиране ефективното 
прилагане на ПДУЕ по вре-
ме и след приключване на 
проектните дейности.

Проект 50 0001 SEAPs 
се изпълнява от асоциации 
на общини и консултантски 
енергийни компании от 
Италия, България, Гърция, 
Полша, Латвия, Румъния, Ис-
пания, Франция и Германия 
и е съфинансиран от програ-
мата Интелигентна енергия 
- Европа на ЕС. Партньори 
за България по проекта са 
Асоциацията на родопските 
общини, чийто член е и об-
щина Брацигово, и Европей-
ски център за качество.

ПЪРВИ МЕСТЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ

В голяма част от страната  има повишено ниво на 
опасност от пожари. Това сочи картата за нивата на по-
жароопасност на Националния институт по метеорология 
и хидрология (НИМХ) при БАН. Най-високата степен на 
пожароопасност означава, че са възможни бързо раз-
пространяващи се много силни пожари с въвличане на 
дървесни корони. 

 Метеоролозите предупреждават, че температурите в  
следващите дни ще достигнат 39 градуса.

Съпричастни с проблема, от Община Брацигово се об-
ръщат към населението с молба да спазва следните изиск-
вания за недопускане на пожар в горите, полските райони 
и земеделските земи:

1. Да не се пали огън в горите, извън определените за 
това места.

2. Да не се палят дървета, храсти, треви и стърнища на 
разстояние не по-малко от 100 м от потенциално запалими-
те терени с цел почистването им.

3. Да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени 
клечки.

4. Да не се изхвърлят стъклени отпадъци, които могат 
да предизвикат запалване от слънчеви лъчи.

5. Да не се разрешава на деца да играят с лесно запа-
лими предмети или с огън.

6. При възникнал пожар в горите да се уведомяват 
незабавно компетентните органи от служба Пожарна безо-
пасност и ресорния експерт в Община Брацигово.

Причинителите на пожари и тези, които не спазват 
изискванията се наказват  и санкционират по реда на чл. 
105 от ЗГ.

Зенаида ГЛУХЧЕВА

ПОВИШЕНО НИВО НА ОПАСНОСТ

С тържествена церемо-
ния бе открита паметна плоча 
с имената на загиналите във 
войните от село Жребичко.

Това стана в навечерие-
то на местния общоселски 
събор, посветен на покрови-
теля на Жребичко св. Илия.

Пред мнозинството, по-
чело събитието, прозвучаха 
изконните военни маршо-
ве и имената на  48 мъже, 
сражавали се в името на 
Родината.

Церемонията бе уважена 
от представители на Об-
ластна администрация, г-н
Петко Петков – кмет на об-

щина Брацигово, общински 
съветници и експерти от 
Общинска администрация и 
Историческия музей.

Събитието бе съпътства-
но от излизането на книгата 
на местния автор Димитър 
Дънеков „Изпод пластовете 
на забравата“. В нея, ведно 
с имената на 48-те участници 
във войните от началото на 
ХХ век и техните истории, 
живеят съдбите на всички 
семейства от Жребичко, из-
пращали, чакали и плакали 
от мъка за безумието, наре-
чено война.

“Априлци”

ОБЯВА

„СДРУЖЕНИЕ ЗА АТОЛУКА“
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ОХРАНИТЕЛ В КУРОРТ „В. ПЕТЛЕШКОВ“ОХРАНИТЕЛ В КУРОРТ „В. ПЕТЛЕШКОВ“
при следните условия:
мъж, пенсионер, активен, комуникативен, отговорен, 

природолюбител.
Желаещите да се кандидатират да се явят на 26 

август (петък) на интервю в къща за гости „Атолука“ от 
11.00 часа.

ОТ СДРУЖЕНИЕТО

Навръх светлия християнски празник 
Преображение Господне, под дебелите сенки 
на вековните борове, сред свежия мирис на 
хиляди лечебни треви, под небесносиния 
простор на Атолука, в летовище „Васил 
Петлешков“ над Брацигово се проведе тра-
диционният регионален събор надпяване на 
хората от третата възраст.

Над двадесет автобуса с ентусиасти на-
селиха централната поляна и огласиха с 
песните си за двадесет и седми път браци-
говското летовище. Най-весело беше накрая, 
когато, поведени от младия участник Васил, 
на сцената импровизирано се създаде оркес-
тър, който предизвика три реда хоро и много 
положителни емоции.



Общество2

На основание чл. 27, ал. 
6 от ЗМСМА  и чл. 98, ал.1 
от Правилник за организа-
цията и дейността на Об-
щински съвет - Брацигово, 
неговите комисии и взаи-
модействието му с общин-
ска администрация, внасям 
за разглеждане настоящия 
отчет за дейността на 
Общински съвет и негови-
те комисии за периода от 
05.11. 2015 г. до 30.06.2016 г.

КОНСТИТУИРАНЕ
Общински съвет - Браци-

гово, мандат 2015–2019 г., е 
конституиран след провеж-
дане на първото заседание, 
свикано от Областен управи-
тел на Област Пазарджик – 
г-н Трендафил Величков, 
проведено на 05.11.2015 г., 
на което избраните общин-
ски съветници положиха 
клетва съгласно чл. 32, ал. 
1 от ЗМСМА. На същото за-
седание с Решение №1 бе 
избран Председател на Об-
щински съвет - Брацигово. 
На 17.11.2015 г., на второто 
заседание на Общински съ-
вет, с Решение № 3 бе приет 
Правилник за организацията 
и дейността на ОбС Брациго-
во, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинска 
администрация, а с Решение 
№ 4 бяха сформирани по-
стоянните комисии към Об-
щински съвет. Те са съответ-
но: Постоянна комисия по 
икономика, финанси, обра-
зование, култура и здравео-
пазване; Постоянна комисия 
по териториално развитие, 
комуникации и околна сре-
да; Постоянна комисия по 
законност и обществен ред; 
Постоянна комисия по опе-
ративен контрол на дейност-
та на „Инфрастрой” ЕООД 
град Брацигово; Постоянна 
комисия за установяване 
на конфликт на интереси по 
Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на 
интереси. 

Общински съвет - Браци-
гово се състои от 13 общин-
ски съветници. Предният 
мандат те бяха 17, но поради 
спадане на населението под 
10 000 души вече сме 13. 
Мандатите на общинските 
съветници се разпределят 
по кандидатски листи, както 
следва: ПП ГЕРБ – 7, БСП – 
2, Коалиция „Бъдеще за 
Община Брацигово“ – 2, 
Български демократичен 
център – 2.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ КАТО 
НЕГОВИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Основната дейност на 
Общински съвет се осъ-
ществява чрез постоянните 
комисии, където задълбо-
чено и компетентно се об-
съждат от всички аспекти 
предложените проекти за 
решения. Именно това води 
до внасяне в заседание на 
Общински съвет на про-
екти за решения, по които 
всички общински съветници 
имат изградено мотивирано 
убеждение за това дали да 
ги подкрепят, или не. 

Отчетният период се 
характеризира със своята 
динамичност и разнообра-

зие. Основните приоритети 
са търсене на възможност 
за решаване на проблеми, 
свързани с живота на съ-
гражданите ни в общината, 
както и търсене на пътища 
за тяхното решаване и пре-
ди всичко финансова устой-
чивост на Общината като 
институция. За общинските 
съветници в Община Браци-
гово няма маловажни теми и 
въпроси. Общинският съвет 
и постоянните комисии ра-
ботят отговорно и с желание 
за решаване на общинските 
проблеми, спазвайки преди 
всичко законите в Републи-
ка България.

На заседанията на ПК 
винаги присъстват предста-
вители на администрацията 
от съответния ресор, както 
и вносители на съответните 
материали и предложения, 
и активно участват в из-
ясняване законността и це-
лесъобразността на дадено 
управленско решение.

Работата на Общински 
съвет се извършва в съот-
ветствие с приетия от нас 
план за 2016 година с Реше-
ние № 39 от протокол № 5 от 
18.12.2015 год. 

Заседанията на Общин-
ски съвет – Брацигово за пе-
риода 05.11.2015 – 30.06.2016 
г. са проведени съгласно 
изискванията на ЗМСМА и 
Правилника за организа-
ция и дейност на Общински 
съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
общинска администрация. 
Досега те са 11 на брой.  Има 
проведено едно извънредно 
заседание на ОбС - Брациго-
во на 09.12.2015 г. относно 
прекратяване на членство-
то на Община Брацигово в 
местна инициативна група 
МИГ по Програма ЛИДЕР 
между общините Брацигово 
и Кричим и подготовка на 
проект по подмярка 19. 1 
„Помощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 „Во-
дено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР за пери-
ода 2014–2020 г.

В з а и м о от н о ш е н и ето 
между Общински съвет Бра-
цигово и Общинска адми-
нистрация е на ниво. Пред-
ложенията от общинска 
администрация са внасяни 
винаги на време, съгласно 
чл. 86, ал. 1 от Правилника 
за дейността на Общински 
съвет. Досега два пъти се е 
налагало да се внасят мате-
риали в последния срок, но 
винаги са били съобразени 
с чл. 57, ал. 1 от Правилни-
ка и постоянните комисии 
към Общински съвет са се 
събирали, за да разгледат 
предложенията и вземат 
становище по тях. 

Пет дни преди провежда-
не на заседанието обществе-
ността е информирана чрез 
съобщение с обявен дневен 
ред, дата, час и място на 
провеждане на заседанието 
на интернет страницата на 
Общината.

Заседанията на постоян-
ните комисии и на Общин-
ски съвет са открити и могат 
да присъстват граждани. 
Досега само един гражда-
нин е проявила интерес и е 
присъствала на заседание 

на постоянни комисии.  За-
седанията на Общински 
съвет се излъчват пряко по 
кабелната телевизия на град 
Брацигово. 

Безхартиен модел на 
работа влезе в сила за Об-
щинския съвет - Брацигово 
от месец май. Всичките  об-
щински съветници получиха 
служебни таблети с активи-
рана карта за интернет, за да 
ги използват в работата си. 
При новия модел на работа 
всеки един от съветниците 
ще има достъп до материа-
лите само в електронен ва-
риант. Така ще бъде по-удо-
бно и практично и в същото 
време ще има и екологичен 
ефект, защото ще се пести 
използването на хартия.

От месец февруари Об-
щински съвет има сключен 
договор за текуща правна 
помощ с адвокат Димитър 
Спилков от град Пловдив. 
Всички предложения, вне-
сени в Общински съвет, се 
разглеждат от него и полу-
чаваме писмени становища 
за тях. Това доста улеснява 
работата на общинските 
съветници, тъй като те имат 
компетентно и законово ста-
новище по всеки проект. 

Общо отсъствията на об-
щински съветници от засе-
дания на Общински съвет за 
разглеждания период са 4, 
а отсъствията от заседания 
на ПК са 11. За отсъствията 
на общинските съветници 
от заседания на ОбС и за-
седания на ПК възнаграж-
денията им са намалени на 
основание чл. 16, ал.1, т. 7 от 
Правилник за организация и 
дейност на ОбС - Брацигово, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинска 
администрация.

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

За разглеждания период 
Общински съвет - Брацигово 
проведе 11 заседания, на 
които гласува 147 решения. 
С положителен вот са 146, 
а с отрицателен вот е само 
едно предложение, от-
носно вземане на решение 
от Общински съвет - град 
Брацигово, за включване на 
Община Брацигово в Асоци-
ация по водоснабдяване и 
канализация.

Всички решения на Об-
щински съвет - Брацигово 
са взети с изискуемото от 
закона мнозинство и начин 
на гласуване.

Преписи от протоколите 
и решенията се изпращат 
на Областен управител и Ра-
йонна прокуратура - Пещера 
в срок, съгласно чл. 22, ал. 1 
от ЗМСМА.

Има върнат един акт на 
Общински съвет - Брацигово 
от Районна прокуратура - Пе-
щера, във връзка с Решение 
№ 108/28.04.2016 г., което бе 
отменено на следващото за-
седание на Общински съвет 
- Брацигово.

Взетите решения са твър-
де разнообразни по своята 
тематика и адресат:

Първата група решения 
са тези, с които се конституи-
ра самият Общински съвет и 
са свързани конкретно с не-

говата дейност – 11 на брой.
Решение № 1 от 05.11. 

2015 г. с Протокол № 1 – из-
биране на председател на 
Общински съвет - град Бра-
цигово.

Решение № 2 от 05.11.2015 
г. с Протокол № 1 – избор на 
Временна комисия за из-
работване на Правилник за 
организацията и дейността 
на Общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействие-
то му с общинска админис-
трация.

Решение № 4 от 17.11.2015 
г. с Протокол № 2 – опреде-
ляне състава на постоянните 
комисии към Общински съ-
вет - град Брацигово.

Решение № 5 от 
17.11.2015 г. с Протокол № 2  – 
определяне състава на По-
стоянна комисия по операти-
вен контрол на дейността на  
„Инфрастрой“ ЕООД - град 
Брацигово.

Решение № 6 от 17.11.2015 
г. с Протокол № 2 – опреде-
ляне състава на Постоянна 
комисия за установяване 
на конфликт на интереси по 
Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на 
интереси.

Решение №18 от 
27.11.2015 г. с Протокол № 3 – 
избиране представител от 
Общински съвет – Брациго-
во в Областния съвет за раз-
витие – град Пазарджик.

Решение № 36 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
определяне на представител 
на Общински съвет – Бра-
цигово в Общото събрание 
на Асоциация на родопски 
общини.

Решение № 37 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
определяне  на представи-
тел на Общински съвет - Бра-
цигово в Общо събрание на 
Асоциация общински  гори.

Решение № 38 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
определяне на делегат на об-
щината в Общото събрание 
на Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ).

Решение № 39 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
приемане на План за работа 
на Общински съвет за 2016 
год.

Основна група са реше-
нията, с които се въвеждат 
в действие наредби, правил-
ници, планове и програми 
на ОбС и се утвърждават 
изменения и допълнения 
в тях – за отчетния период 
те са 5. Това са местните 
нормативни документи – в 
тях най-ярко е отразена за-
конодателната същност на 
ОбС като най-важен орган на 
местното самоуправление.

Решение № 61 от 
26.02.2016 г. с Протокол № 7 – 
приемане на Наредба за из-
менение и допълнение на 
Наредбата за определяне и 
администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги 
на територията на община 
Брацигово и тарифата по чл. 
3, ал. 1 от Наредбата за опре-
делянето и администрира-
нето на местни такси и цени 
на услуги на територията на 
община Брацигово.

Решение № 62 от 
26.02.2016 г. с Протокол № 7 – 

приемане на  Наредба за из-
менение и допълнение  на 
Наредба на Общински съвет 
- град Брацигово, за опре-
деляне размера на местните 
данъци на територията на 
община  Брацигово.

Решение № 75 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
изменение и допълнение 
на Наредба за опазване на 
обществения ред, поддър-
жане на чистотата, тревната 
и декоративната растител-
ност, полските имоти, горите 
и общинското имущество, 
специализирана закрила на 
деца на обществени места 
на територията на община 
Брацигово, опазване и въз-
производство на околната 
среда и обществения ред на 
летовищата „В. Петлешков“ 
и „Розовски вриз“.

Решение № 76 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
актуализиране на Тарифа 
за определяне на минимал-
ни месечни наемни цени 
за един квадратен метър 
при отдаване под наем на 
общинско имущество и 
годишни наемни цени при 
отдаване под наем на земе-
делска земя, приета с Реше-
ние № 97/29. 03. 2012 година 
на Общински съвет - град 
Брацигово.

Решение № 100 от 
28.04.2016 г. с Протокол № 9 – 
изменение на тарифата по 
чл. 3, ал. 1 от Наредбата за 
определяне и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територия-
та на община Брацигово.

Решение  № 138/24.06.2016 
г. с Протокол № 11 – 
изменение и допълнение 
на чл. 56, ал. 3 от Наредба 
за реда за придобиване, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество.

Бяха разгледани и при-
ети 30 отчета,  информации, 
програми и стратегии по раз-
лични теми.

Друга група решения са 
свързани с бюджет и финан-
си на община Брацигово – 15 
на брой, като почти на всяко 
заседание на Общински съ-
вет се налага да се вземат 
решения за прехвърляне 
заемообразно на средства 
от бюджетната сметка в из-
вънбюджетната, за изпла-
щане на заплати на заетите 
по проекти служители. След 
привеждане на средствата 
от оперативните програми 
те се възстановяват в бю-
джетната сметка на Община 
Брацигово. 

През месец февруари 
приехме бюджета на Община 
Брацигово за 2016 година, а 
през месец юни направихме 
и отчет за касовото изпълне-
ние на бюджета и средствата 
от ЕС на Община Брацигово 
за 2015 година и отчет за 
състоянието на общинския 
дълг през 2015 година.

Решения, свързани с 
разпореждането с общинска 
собственост  са съответно 
свързани с провеждане на 
търгове, продажби и отдава-
не под наем на недвижими 
имоти. За разглеждания пе-
риод те са 15. Определените 
с решения на ОбС общински 
съветници вземат участие 
в комисии по провеждане 

на търгове за продажба на 
обекти общинска собстве-
ност по реда на ЗОС и съот-
ветната наредба по чл. 8 от 
същия закон.

Комисията по операти-
вен контрол на „Инфрас-
трой“  ЕООД - гр. Брацигово, 
е внесла 11 предложения 
относно дейността на дру-
жеството. 

Решение № 7 от 
27.11.2015 г. с Протокол № 3 – 
удължаване срока на биз-
несплан за развитие на 
„Инфрастрой” ЕООД - град 
Брацигово, за периода 
2014–2015 година до 31. 12. 
2016 година.

Решение № 8 от 
27.11.2015 г. с Протокол № 3 – 
закупуване на климатик за 
нуждите на „Инфрастрой” 
ЕООД - град Брацигово.

Решение № 22 от 
18.12.2015 г. с Протокол №5 – 
приемане на доклад за 
дейността на „Инфрастрой“ 
ЕООД - град Брацигово, през 
деветмесечие 2015 година.

Решение № 23 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
избор на застраховател за 
сключване на договор за 
задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ 
на автомобилите през 
2016 год., собственост на 
„Инфрастрой” ЕООД - град 
Брацигово.

Решение № 24 от 
18.12.2015 г. с Протокол № 5 – 
закупуване на дълготраен 
материален актив – водна 
помпа с параметри Q – 140 
до 150 куб. м на час, Н – 80 до 
90 м за нуждите на помпена 
станция „Света Троица“ - 
гр. Брацигово, на стойност 
до 12 000 лв., с подписване 
на договор за разсрочено 
плащане.

Решение № 41 от 
29.01.2016 г. с Протокол № 6 – 
увеличаване капитала на 
„Инфрастрой“ ЕООД - град 
Брацигово.

Решение № 96 от 
28.04.2016 г. с Протокол № 9 – 
приемане на годишен финан-
сов отчет на „Инфрастрой” 
ЕООД - град Брацигово, за 
2015 год. и разпределяне на 
дивидентите за 2015 год. 

Решение № 97 от 
28.04.2016 г. с Протокол № 9 – 
закупуване на дълготраен 
материален актив – потопя-
ема водна помпа GRUNGFOS 
SP 30-4 за тръбен кладенец 
№ 5 в местността Шаварие-
ви ливади, в землището на 
гр. Брацигово, на стойност 
до 5 300 лв., с подписване 
на договор за разсрочено 
плащане.

Решение № 98 от 
28.04.2016 г. с Протокол № 9 – 
сключване на договор за 
застраховка „Каско“ на ав-
томобил Опел Зафира със 
застрахователна компания 
„ДЗИ - Общо застраховане“ 
ЕАД за 2016 год.

Решение № 99 от 
28.04.2016 г. с Протокол № 9 – 
съгласуване на ново щатно 
разписание на длъжностите 
в „Инфрастрой“ ЕООД - град 
Брацигово.

Решение № 120 от 
27.05.2016 г. с Протокол № 10 – 
определяне на „Инфрас-
трой“ ЕООД - град Браци-
гово, като ВиК оператор 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
ЗА ПЕРИОДА 05.11.2015 – 30.06.2016 г. 
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на територията на община 
Брацигово.

Общинските съветници 
също внасят предложения в 
ОбС. Г-жа Анета Рашайкова е 
внесла 4 броя.

Решение  № 3 от 
17.11.2015 г. с Протокол № 2 – 
приемане на Правилник за 
организацията и дейността 
на Общински съвет - град 
Брацигово и взаимодей-
ствието му с общинска адми-
нистрация и прекратяване 
дейността на временната 
комисия по изготвянето му. 

Решение № 73 от 
26.02.2016 г. с Протокол № 7 – 
избор на управител на 
„Инфрастрой“ ЕООД – град 
Брацигово.

Предложение с вх. № 
015-00-13/13. 05. 2016 г. от-
носно изменена и допъл-
нена Наредба за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество, което е оттегле-
но след получено становище 
от адвокат Димитър Спилков 
с мотив, че преди внасянето 
на проект на нормативен акт 
за издаване или приемане от 
компетентния орган състави-
телят на проекта го публику-
ва на интернет страницата на 
съответната институция за-
едно с мотивите, съответно 
доклада, като на заинтересо-
ваните лица се предоставя 
най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища 
по проекта.

Решение №  78/24.06.2016 
г. с Протокол № 11 – измене-
ние и допълнение на чл. 56, 
ал. 3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество.

Арх. Младен Китов вне-
се 5 броя предложения за 
кандидатстване на църквите 
от община Брацигово с про-
екти по мярка 7 – „Основни 
услуги и обновяване на се-
лата в селските райони” от 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014–2020 
г. На проведен епархийски 
събор, след съгласуване с 
Министерство на земедели-
ето и храните, е допусната 
до кандидатстване само 
църквата в село Равногор от 
всички в нашата община.

Решение № 84 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
кандидатстване на църк-
ва „Св. апостоли Петър и 
Павел” - с. Равногор, общ. 
Брацигово, с проект за  
„Реконструкция и ремонт 
на храм „Св. апостоли Петър 
и Павел” и прилежащите 
му пространства” по под-
мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с под-
държане, възстановяване и 
подобряване на културното 
и природното наследство на 
селата” от мярка 7 – „Основ-

ни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” 
от Програмата за развитие 
на селските райони 2014–
2020 г.

Решение № 85 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
кандидатстване на църква 
„Свети великомъченик 
Димитър” - с. Исперихово, 
общ. Брацигово, с проект 
за „Основен ремонт, рекон-
струкция и подобряване 
на църква „Свети велико-
мъченик Димитър” и при-
лежащите й пространства”, 
с. Исперихово /подобекти 
„Църква, вертикална плани-
ровка и ограда”, „Кухня за 
социално слаби с неделно 
училище”/ по подмярка 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, въз-
становяване и подобряване 
на културното и природното 
наследство на селата” от 
мярка 7 – „Основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони” от Програ-
мата за развитие на селските 
райони 2014–2020 г.

Решение № 86 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
кандидатстване на църк-
вата „Свети Теодор Тирон” 
- с. Бяга, общ. Брацигово, с 
проект за „Реконструкция и 
основен ремонт на църква 
„Свети Теодор Тирон”, с. 
Бяга, по подмярка 7.6. „Про-
учвания и инвестиции, свър-

зани с поддържане, въз-
становяване и подобряване 
на културното и природното 
наследство на селата” от 
мярка 7 – „Основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони” от Програ-
мата за развитие на селските 
райони 2014–2020 г.

Решение № 87 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
кандидатстване на църква 
„Сретение Господне” - с. 
Козарско, общ. Брацигово, с 
проект за „Реконструкция и 
ремонт на църква „Сретение 
Господне”, с. Козарско, по 
подмярка 7.6. „Проучвания 
и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природното 
наследство на селата” от 
мярка 7 – „Основни услуги и 
обновяване на селата в сел-
ските райони” от Програма-
та за развитие на селските 
райони 2014–2020 г.

Решение № 88 от 
31.03.2016 г. с Протокол № 8 – 
кандидатстване на църква 
„Свети Атанасий” - с. Розо-
во, общ. Брацигово, с про-
ект за  „Реконструкция и 
основен ремонт на църква 
„Свети Атанасий”, с. Розово, 
по подмярка 7.6. „Проучва-
ния и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природното 

наследство на селата” от 
мярка 7 – „Основни услуги и 
обновяване на селата в сел-
ските райони” от Програма-
та за развитие на селските 
райони 2014–2020 г.

Последна точка в днев-
ния ред на всяко заседание 
на ОбС - Брацигово е „Из-
казвания, питания и предло-
жения от граждани“.  Досега 
са зададени 14 въпроса, като 
на всички е отговорено по 
реда на Правилника за ор-
ганизацията и дейността на 
Общински съвет – Брациго-
во, и взаимодействието му с 
Общинска администрация за 
мандат 2015–2019 г. Най- мно-
гобройни са запитванията от 
общинските съветници – 11, 
а от граждани са постъпили 
3 запитвания.

Георги Кабов е поставил 
6 запитвания, като само на 
един въпрос е получил пис-
мен отговор по негово жела-
ние. На останалите веднага е 
получил отговор от кмета на 
община Брацигово г-н Петко 
Петков.

Стоян Вълков е задал 3 
въпроса, Георги Апостолов – 
1 въпрос, на които също е 
отговорено веднага. Постъ-
пило е и едно предложение 
от Васил Гюлеметов.

От граждани запитвания 
са постъпили от Йордан Гьо-
шев, Елисавета Новакова и 
Янка Вангелова.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - БРАЦИГОВО
Решения Общо

Приети изпълнени 121
Приети неизпълнени 5
Неприети 1
Изпълняват се 18
Отменени 2
Общо решения 147

Добрите намерения и до-
брите постижения в общи-
ната не биха били възможни 
без общата воля на кмета на 
общината и неговия екип, 
от една страна, и на общин-
ските съветници от друга, 
без тяхната инициатива и 
подкрепа на всяко добро 
начинание. Всяко намере-
ние, преди то да стане факт, 
трябва внимателно и задъл-
бочено да бъде обсъдено в 
Общински съвет. 

Всяко значително дей-
ствие на местната изпълни-
телна власт е предшествано 
от решение на местната зако-
нодателна институция. Така 
ние, като общински съветни-
ци, поемаме отговорността 
за него пред гражданите. Не 
друго, а силата на съгласието 
е ключът към всеки успех в 
община Брацигово.

Надежда КАЗАКОВА
председател на Общински 

съвет – Брацигово

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействие вър-
ху околната среда, за публично обявяване в Община 
Брацигово е внесено уведомление за информация за 
преценяване на необходимостта от ОВОС на инвести-
ционно предложение „Изграждане на нов електро-
провод  ВЛ 110 кV, ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков ка-
мък“, преминаващ през землищата на девет населени 
места в области Пазарджик, Пловдив и Смолян.

В област Пазарджик трасето на електропровода 
минава през територията на община Брацигово – през 
землищата на с. Жребичко, с. Розово, гр. Брацигово и 
с. Равногор. 

Информацията се намира в Общинска администра-
ция – Брацигово, ул. „Атанас Кабов” № 6а, ет. 2, ст. № 
5, Дирекция „СА”, тел. 03552/20-65, в.106, и може да се 
прегледа от заинтересованите лица. 

Възражения, предложения и искания по обявле-
нието от заинтересованите лица могат да се подават 
в 14-дневен срок в Община Брацигово, на адрес гр. 
Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов” № 6а.

Наредба за приема в детските 
градини изработи скоростно Об-
щина Брацигово. С нея се опреде-
лят условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца-
та в градините. Наредбата трябва 
да влезе в сила от 1 август, заедно 
с новия Закон за предучилищното 
и училищното образование, който 
задължава общините да приемат 
такава. Тя регламентира сроковете 
и възрастта, при които се записват 
деца в яслени групи и градини, 
както и какви документи и резул-
тати от медицински изследвания 
трябва да представят родителите 
при подаване на заявленията. Съ-
гласно норматива в групите ще 
могат да постъпват вече и деца на 
2-годишна възраст. Това ще става 
по преценка на родителя и/или 
при липса на яслена група в съ-
ответното населено място, както 
и при наличие на свободни места 
в градините. В яслените групи пък 
ще може да се записват деца от 10-
месечна до тригодишна възраст.

В наредбата се посочват и 
случаите, при които детето се от-
писва от градината и се премества 
в друга. В първия случай това ще 
става чрез писмено заявление от 
родителите до директора на дет-
ската градина, след заплащане 
на дължимата такса и изтегляне 
на документите на детето, а при 
преместване - и със записване в 
друга институция, като за целта 
родителите ще представят отново 
целия набор документи. Предвиж-
да се директорите на градини да 
отписват деца не само по желание 
на родителите, но и при други слу-
чаи: при навършване на 3-годишна 
възраст в детската ясла, преди по-
стъпването им в първи клас и при 
неспазване на разпоредбите на 
Правилника за дейността на дет-
ската градина, който директорите 
ще трябва да актуализират до 15 
септември.

 Директорите ще определят 
броя на групите в градините и броя 
на децата в група. Това ще става 
след съгласуване с педагогичес-
кия съвет и в съответствие с дър-
жавния образователен стандарт за 
финансирането на институциите и 

с държавния образователен стан-
дарт за физическата среда и ин-
формационното и библиотечното 
осигуряване на детските градини.

Нов момент от тази година е 
възможността родителите да изби-
рат почасова или самостоятелна 
организация на предучилищно 
образование за децата си, освен 
целодневна и полудневна. По-
часовата организация ще осигу-
рява възпитание, социализация, 
обучение и отглеждане на дете в 
рамките на 3 последователни ас-
трономически часа на ден. Тя ще 
се осъществява заедно с децата 
в група за целодневна или полу-
дневна организация само през 
учебно време (от 15 септември 
до 31 май на следващата година). 
Самостоятелната организация на 
предучилищно образование се 
организира от родителя извън 
детската градина. Тя се провежда 
по заявено желание на родителя 
за съответната учебна година и 
след одобрение от експертна ко-
мисия в регионалното управление 
по образование, която в срок от 
един месец трябва да се произ-
несе дали одобрява, или отказва 
включването на детето в самосто-
ятелна организация. При подаване 
на заявлението родителите ще 
представят Програма за развитие 
на детето, съгласно чл.18, ал. 3 от 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за пре-
дучилищното образование и ще 
декларират наличието на среда за 
учене чрез игра, съобразена с въз-
растовите особености на детето и 
гарантираща цялостното му разви-
тие, физическото и психическото 
здраве и благополучие. При само-
стоятелната организация постиже-
нията на детето ще се определят 
от учители в градината в началото 
и в края на учебното време. Дете, 
което в края на учебното време 
не покрие компетентностите по 
чл. 28, ал. 2, от Наредба № 5 за 
предучилищното образование, 
от следващата учебна година се 
включва в целодневна, полуднев-
на или почасова организация на 
предучилищно образование по 
избор на родителите предвижда 
още проектът.

НОВ О ! ! !Н О В О ! ! !

СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ
Община Брацигово, обл. 

Пазарджик, съобщава на 
заинтересованите лица, че с 
Решение № 170 от 29.07.2016 
г. Общински съвет - Браци-
гово, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 11 и във връзка 
с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, 
ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 
и във връзка с чл. 29, ал. 1 
от ЗОЗЗ

РЕШИ:
1. Разрешава изработ-

ване  на ПУП-ПП за трасе 
на електропровод  до ПИ с 
номера 177020 и 177021, м. 
Герена, по КВС на с. Бяга, 
общ. Брацигово, съгласно 
приложената скица–пред-
ложение, и одобрява при-
ложеното задание по чл. 125 
от ЗУТ.

2. Дава предварително 
съгласие трасето да преми-
не през ПИ номер 000298 – 
полски път, общинска соб-
ственост. 

Срок на валидност на 
предварителното съгласие – 
2 години.  

Решението подлежи на 
разгласяване по чл. 124б, ал. 
2 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ
Община Брациго-

во, обл. Пазарджик, 
съобщава на заинте-
ресованите лица, че с 
Решение № 169 от 29. 
07. 2016 г. Общински 
съвет – Брацигово, на 
основание чл. 21, ал. 
1, т. 23, във връзка с 
т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, 
чл.124а, ал.1 и чл.124 
б, ал.1 от ЗУТ.

РЕШИ:
1. Разрешава из-

работване на ПУП-
ПРЗ за поземлен 
имот с номер 002001, 
м. Коручешма, по 
КВС на с. Бяга, общ. 
Брацигово, с който 
се сменя предназна-
чението на имота и за 
същия се обособява 
УПИ I - 1, за  оранже-
рии, съгласно прило-
жената скица-пред-
ложение и одобрява 
приложеното задание 
за изработване на 
ПУП.

Решението подле-
жи на разгласяване по 
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

БРАЦИГОВО

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 
чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 
и в изпълнение на Решение № 109/28. 04. 2016 г. на 
Общински съвет - Брацигово, и протокол на Комиси-
ята от 21.06.2016 г.; 06.07.2016 год.; 26.07.2016 г.

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба 

на недвижим имот, частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Брацигово, ул. „Слави Дишля-
нов“ № 40б, представляващ ПИ с идентификатор 
06207.501.88 по кадастралната карта и кадастрални-
те регистри на гр. Брацигово, одобрени със Заповед 
№ РД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния директор 
на АГКК.  Няма издадена заповед за изменение на 
КККР. Площ на имота – 369.00 (триста шестдесет и 
девет) кв.м. 

Трайно предназначение на територията – урба-
низирана;

начин на трайно ползване – за търговски обект, 
комплекс ;

стар идентификатор 29522.501.1902; № по пред-
ходен план – квартал 115, парцел Х;

граници и съседи 06207.501.9528; 06207.501.1832; 
06207.501.87; 06207.501.763; 06207.501.764.

Актуван с акт № 1/11.04.2016 г. за поправка на акт 
№ 322/06.01.2016 г. за частна общинска собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 
9225.00 (девет хиляди двеста двадесет и пет) лева 
без ДДС .

Търгът ще се проведе на 25.08.2016 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ №1 .

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт – офис на Общинска администрация – Бра-
цигово, до 16.00 ч. на 24.08.2016 г. срещу сумата от 
100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% 
от началната тръжна продажна цена се внася по 
сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB 
BG SF, при Общинска банка АД – Пещера, или в 
брой в касата на Община Брацигово, до 16.30 ч. на 
24.08.2016 г. 

Молби за участие в търга с необходимите доку-
менти, описани в тръжната документация се пода-
ват на фронт – офис при Общинска администрация – 
Брацигово, до 16.45 ч. на 24.08.2016 г. 

Оглед на имота може да се направи в рамките 
на работното време на Общинска администрация – 
Брацигово, след предварителна заявка и предста-
вяне на документ за закупена тръжна документация 
до 15.00 ч. на 24.08.2016 г.

За информация: Общинска администрация – 
Брацигово, тел. 3552 / 20-65, вътр. 116, 106 

Петко ПЕТКОВ
кмет на община – Брацигово 
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Л я т о

На 24 юли се проведе 
събрание на имащите вили в 
летовище “Розовски вриз”. 
Председателят Кирил Си-
раков направи задълбочен 
анализ на извършената 
дейност и състоянието на 
събраните и изразходвани-
те средства. Отсъствието 
на кмета на селото и на 
представител от Общината 
присъстващите приеха с 
огорчение и като безраз-
личие към проблемите на 
летовището.

Ръководството само е 
решавало редица проблеми. 
Отчете се, че трудно се съби-
рат средствата за опазване 

на вилите. Има собственици, 
които с години не са прави-
ли това. С болка споделяме, 
че има вили, които целого-
дишно стоят необитаеми. 
А проблемите валят. На-
ложително е изкърпване на 
основния път до летовището 
и подобряване на състояни-
ето на пътищата между са-
мите вили. Нужно е редовно 
да се извозват отпадъците 
и да се обърне по-голямо 
внимание на заповедта на 
общинския кмет за осигуря-
ване на условия за спокоен 
отдих на почиващите.

Дадената добра оценка 
на ръководството на сдру-

жението бе гаранция за пре-
избирането му.

На събранието се реши 
представители на сдруже-
нието „Розовски вриз“ да се 
срещнат с общинския кмет 
и писмено да изложат про-
блемите. Да настояват пред 
него да се направи всичко 
възможно за използване   на 
европарите, давани за раз-
витие на селските райони.

Живеем с надеждата, че 
новото ръководство на общи-
ната ще направи нещо добро 
за летовището ни, което е с 
най-хубавите природни даде-
ности в община Брацигово.

Катя КОМИТОВА

Битовата група за ав-
тентичен фолклор при НЧ 
“Просвета-1911” - с. Розово, 
с ръководител Славка Куш-
лева взе участие в първия 
регионален фолклорен съ-
бор на “Свети Константин” 
- Пещера. И тоя път жените 
прегледаха раклите на 
своите баби, за да покажат 
истинската самобитност на 
нашето село. Репетициите и 
подготовката се оправдаха. 
Битовата група се пред-
стави блестящо с няколко 
наши песни, а носиите  и 
накитите грабнаха погледите 
на всички. Силно впечатле-
ние направиха на журито 
бавната мелодична песен 
“Недо моме” и китките, които 
украсяват главите на жени-
те. Венецът бе направен от 
чемшир и бял фасул и е със 
100-годишна история. Такъв 
венец подарихме и на народ-
ната певица Бинка Добрева - 

член на журито, която дълго 
с интерес го разглежда. 

На ревюто показахме 
зимна и лятна женска но-
сия, като спазихме всички 
аксесоари отпреди 100 
години. Спечелихме първо 
място - два златни медала и 
няколко дипломи.

Невероятно, но истина! 
Веднага след изявите си на 
пещерския курорт, групата 
тръгна от връх “Св. Констан-
тин” към връх “Св. Неделя” 
- с. Равногор. Там взехме 
участие в заключителната 
част на Четвъртия междуна-
роден самодеен празник. И 
тук получихме грамота. Ви-

соката оценка, златните ме-
дали и дипломи са гордост 
не само за читалището и 
самодейците, но и за цялото 
село и общината.

Превоза осигуриха са-
модейци с личните си коли: 
Васка Спасова, Николай 
Керенчев, Димитър Стоилов 
и Никола Илиев, които за 
пореден път подчертаха лю-
бовта си към родното село,
читалището и готовността да 
работят за неговите изяви.

ЧЕСТИТА ПОБЕДА 
И НАГРАДА!

Катя КОМИТОВА

На две-три места в Ро-
зово се събират възраст-
ните хора на раздумка, 
споделят спомени, мисли 
от ежедневието. Сред 
темите на първо място е 
кой какви болежки има, 
какви хапчета пие, стига 
ли пенсията, как да спес-
тят, за да си купят дърва 
за зимата, как да оцеляват 
ден за ден... И с носталгия 
си спомнят за миналото и 
младостта.

Катя КОМИТОВА 

С ГРИЖА ЗА РОЗОВСКИЯ КУРОРТС ГРИЖА ЗА РОЗОВСКИЯ КУРОРТ   НЕВЕРОЯТНО, 
НО ИСТИНА

 С  Н А Г Р А Д А  -С  Н А Г Р А Д А  -  
ЗЛАТНИ МЕДАЛИЗЛАТНИ МЕДАЛИ

НА РАЗДУМКАНА РАЗДУМКА

Само преди броени дни 
с депеша от централата на 
БФС пристигна страхотна 
новина – ФК „Брацигово” 
получи официална покана за 
включване в Югозападната 
„В” футболна група. То бива, 
бива късмет, ама чак пък 
толкова!... Да му се не над-
ява човек! Такова чудо я се 
случи на сто години веднъж, 
я не. А ето, че джакпотът сам 
се навря в ръцете ни!

След загубата от „Марек” 
във втория бараж бе остана-
ла някаква малка надежда 
за още една евентуална ква-
лификация – с Костинброд. 
Но никой не се е надявал, че 
пиленцето на късмета само 
ще кацне на рамото ни.

Хип, хип, ура! И фено-
вете, и футболистите, които 
горчиво плакаха след загу-
бата от „Марек”, сега отново 
се разридаха – този път от 
радост.

Но… уви, закратко! Само 
след няколко дни „В” група 
отново се отдалечи някъде 
из космическите мъглявини.

„Ама защо?” – ще попита 
вероятно наивният читател. 
А отговорът е прост и все 
същият: когато в нашите 
географски ширини става 
дума за спорт, самодейност, 
култура, здравеопазване и 
т.н. И той е… Неговото име 
е…  „Няма пари!”

Футболът, както се знае, 
не е нито фабрика, нито 
банка, нито консорциум. 

Той не произвежда нищо и 
следователно не генерира 
парични знаци. Единствено-
то, което умее, когато става 
въпрос за финанси, е да ги 
гълта. Необходими са му 
най-малкото екипи. Няма 
да излизат боси и голи на 
терена, я! Необходими са му 
и топки - за да има какво да 
ритат. Необходим му е транс-
порт, за да не ходи да госту-
ва пеша. Необходими са му 
куп други глупости, а по-
тресаващото е, че всички те 
влизат в графата „Разходи”. 
А приходи – йок! Демек, за 
да има футбол, някой трябва 
да го подпомага, или както е 
модерно да се казва – да го 
спонсорира.

Спонсориране! Точно 
това гайле налегна ръковод-
ството на отбора веднага 
след пристигането на депе-
шата. А с него и класически-
ят вече въпрос: „Кой?”

Общината? Забравете! 
Общинският бюджет на 
Брацигово, подобно на бю-
джетите на всички сравни-
ми с нас общини, е цъфнал, 
та вързал. Само футболът му 
е ексик. Футбол ли? Ама я я 
зарежете тази работа! Това е 

опасно занимание! Я глезен 
ще си изкълчи някое дете, я 
менискус ще си скъса… И 
после върви, че се оправяй! 
Много по-здравословно е 
младежта да си виси из ка-
фенетата, да си комуникира 
във виртуалното простран-
ство и да лови покемони. 
А пък и реално погледнато 
- къде я виждате тази мла-
деж? Раснали-непораснали 
нашите луди-млади - и хей 
ги духнали някъде надале-
че. Че и по-надалече. Какво 
толкова има да ги мислим? 
Общината си има други хи-
ляда и една дупки. Коя по-
напред да попълни?

На други места спон-
сорството, казват, идвало 
от бизнеса. Вярно е, ама 
на други места. Къде го тоя 
бизнес в Брацигово, където 
всяка от малкото на брой 
фирми хленчи, че едва 
диша? Хич не гледайте, че 
собствениците им се перчат 
по улиците с луксозни коли. 
Това е само за авторитет, а 
инак само те си знаят как се 
свързват двата края.

Пари няма!
След тази констатация 

футболистите от отбора, 

които вложиха всичко от 
себе си, за да спечелят об-
ластния шампионат, сега 
се питат точно като Нане и 
Вуте: „Е, пък оти ги ручахме 
жабетата?” Питат се още: 
„Да ги ручаме ли пак и през 
следващия сезон?” Питат 
се с право, защото ако от-
ново се напрегнат да станат 
шампиони сред селските от-
бори, какво ще се промени? 
Спонсори пак няма да има. 
Тогава за чий да се напря-
гат? „Май-май – казват си те 
- ще е по-добре да направим 
от стадиона ливада, та дано 
тя донесе някакви приходи. 
И тогава, ако евентуално се 
открият няколко ритнитоп-
ковци, ще има с какво да се 
подплатят. Поне калеври ще 
могат да им се купят…”

Сега засега, пиленцето, 
което така ненадейно кацна 
на рамото ни, взе, че отлетя. 
И сви гнездо в Пещера. При 
онези, на които с лекота на-
дувахме шушоните и като 
домакини, и като гости. 
Единственото им предим-
ство е това, че са платежо-
способни. А пиленцето, как-
то се оказа, точно от това се 
интересувало.

Така че, драги фенове на 
нашата „Барса” – ако ви се 
гледа „В” футболно първен-
ство, не чакайте до следва-
щото хилядолетие, а тичайте 
в Пещера! Хей го къде е:  
има-няма – 7 километра.

Димитър СТЕФАНОВ

КРЪГ ДАТА ДОМАКИН ГОСТ
1 20.08. ФК „Юнак” - Ивайло ФК „Брацигово”

2 27.08. ФК „Брацигово” ФК „Зенит” - Ветрендол

3 03.09. ФК „Сарая” - Сарая ФК „Брацигово”

4 10.09. ФК „Брацигово” ФК „Локомотив 2011” - Септември

5 17.09. ФК „Тракия” - Пазарджик ФК „Брацигово”

6 24.09. ФК „Брацигово” ФК „Родопи 1921” - Козарско

7 01.10. ФК „Тракиец” 2005 - Главиница ФК „Брацигово”

8 08.10. ФК „Брацигово” ФК „Вихър” - Ветрен

9 15.10. ФК „Балкан” - Варвара ФК „Брацигово”

10 22.10. ФК „Брацигово” ФК „Марица” -  Белово

11 29.10. ФК „Величково” - Величково ФК „Брацигово”

12 05.11. ФК „Брацигово” ФК „Спартак” - Калугерово

13 12.11. ФК „Левски” - Паталеница ФК „Брацигово”

14 19.11. ФК „Ботев” – М. клисура ФК „Брацигово”

15 26.11. ФК „Брацигово” ФК „Братаница” - Братаница
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ПИЛЕНЦЕТО КАЦНА ПИЛЕНЦЕТО КАЦНА 
НА РАМОТО НИ!НА РАМОТО НИ!

И ОТЛЕТЯ КЪМ ПЕЩЕРА…

Новият ловен сезон за 
прелетен дивеч - пъдпъ-
дъци, гургулици, гривяци, 
горски бекас и обикновена 
бекасина, се открива на 13 
август. Във връзка с пре-
дотвратяване на инциденти 
и нарушения, Югозапад-
ното държавно предпри-
ятие призовава ловците 
от 28-те ловни сдружения 
за стриктно спазване на 
законовите разпоредби и 
следване на ловната етика 
и морал. Преди началото 
на ловния излет ръково-
дителят трябва да провери 
за наличието на заверени 
ловен билет, членска карта 
и валидно разрешение за 
носене на ловно оръжие и 
да попълни разрешително 
за лов. Ловци, които не са 
екипирани с шапка и об-
лекло с ярък сигнален цвят, 
се отстраняват. Забранена е 

употребата на алкохол пре-
ди и по време на лов. Про-
веждането на инструктаж 
на участниците в лова е 
задължително, припомнят 
от ЮЗДП. Ловното оръжие 
е лично и не се предоста-
вя на никого. То се носи в 
калъф и изпразнено при 
движение в населени места 
или извън тях до мястото 
на ловуването. Не е позво-
лено неговото сглобяване 
и зареждане на разстояние 
по-малко от 200 метра от на-
селено място.

Във връзка с пожароо-
пасния сезон и очакваните 
високи температури всички 
ловци се призовават да 
спазват противопожарните 
правила по време на лова. 
Паленето на огън извън 
обозначените места може 
да доведе до възникване 
на горски пожари.

Ловният сезон на прелетенЛовният сезон на прелетен
дивеч се откривадивеч се открива

ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ СЕ ЛОВУВА НА:
1.  Сърна - мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 

30 октомври.
2. Дива свиня - подборен лов, целогодишно:
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета.
3. Муфлон - мъжки, трофейно зрели - целогодишно.
4. Зубър - мъжки - целогодишно.
5. Тибетски як - мъжки - целогодишно.
6. Вълк и чакал - целогодишно.
7. Лисица - целогодишно.
8. Енотовидно куче - целогодишно.
9. Бялка и черен пор - целогодишно.
10. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари.
11. Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август 

до 30 ноември.
12. Гугутка - от втората събота на август до 31 декември.
13. Гривяк - от втората събота на август до втората не-

деля на февруари.
14. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората съ-

бота на август до последния ден на февруари.
27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка 

– целогодишно.

 на 13 август
 на 13 август




