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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№368 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.10.2021 г. с  Протокол № 29 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние 

и поддръжка на спортните съоръжения. 
 

Общинският съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на кмета 

на Община Брацигово, на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите 

разисквания 

 

РЕШИ: 

 

Приема отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние и поддръжка на 

спортните съоръжения. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За“- 12, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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ОТЧЕТ ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО, СЪСТОЯНИЕ И 

ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 
/ОКТОМВРИ 2020- ОКТОМВРИ 2021 г. / 

 

И тази година спортните дейности в община Брацигово се осъществяваха в условията 

на извънредната епидемична обстановка, в която се намира страната. Всички спортни 

клубове се опитаха да поддържат своята работа, макар и с известни прекъсвания и 

условности наложени от продължилата пандемия. Спортистите   поддържаха форма при 

новите нестандартни условия. 

Въпреки извънредната ситуация, общинското ръководство се стреми да способства 

налагането на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за 

подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и  да продължи 

да работи за модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява 

потребностите на населението и от системни занимания с физически упражнения и 

спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на  спортни резултати. 

През отчетния период спортните дейности в община Брацигово се развиват в няколко 

направления: 

 Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и 

осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на спортните 

клубове по отделните видове спорт; 

 Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения и 

общообразователните училища; 

 Физическо възпитание и спорт за всички; 

На територията на община Брацигово са регистрирани и развиват дейност следните  

клубове: 

1.Футболен клуб  „Брацигово“ 

2.Футболен клуб  „Чико-Бунара” с. Бяга; 

3.Футболен клуб „Родопи“  с.Козарско; 

4.СКТМ – Брацигово; 

5.Туристическо дружество – Брацигово; 

За реализиране на дейностите на изброените по-горе клубове от Общински съвет - 

Брацигово са гласувани 38 000 лева. Същите тези средства са разпределени по отбори  

на нарочно събрание на спортните деятели. 

Средствата са предназначени само и единствено за нуждите на действащите отбори за 

покриване на потребностите им от съдийски контрол, охрана, медицинско обслужване, 

картотекиране и други. Освен това финансиране спортните тимове имат приходи и от 

членски внос, който е крайно недостатъчен за издържането им.  

 

ФУТБОЛ 

 

Това е най - практикуваният вид спорт в община Брацигово от различни възрастови 

групи. На територията на Общината успешно функционират три футболни клуба: 
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ФУТБОЛЕН КЛУБ  БРАЦИГОВО 

С традиции в този вид спорт ФК Брацигово развива добра тренировъчна и състезателна 

дейност. 

Във футболния клуб има работещи три отбора в различна възрастова група. 

Отбор мъже – с треньори Борис Благоев – Фиго и Атанас Трендафилов; 

Отбор деца, включващ родените от 2007-2009 година с треньор Атанас Трендафилов. 

Отбор юноши, обхващащ родените от 2003-2005 година с треньор Димитър Грънчаров. 

И от тази година  отбор на подготвителна група  за 5-6 годишни деца с треньор 

Панталей Малинов. 

МЪЖЕ - През отчетния период отборът на ФК Брацигово е изиграл над 16 мача за 

първенството на „А ОФГ“ – Пазарджик и постига 3 място във временното  класиране.  
ДЕЦА – От август месец 2020 година са възстановени тренировките на детския 

футболен отбор. Изиграни са 4 мача и към момента са на 2 място във временното 

класиране 

Голяма част от срещите с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови 

групи на закрито и открито са провеждани без публика. 

16 отбора от Пловдивска, Пазарджишка и Софийска област взеха участие в коледен 

благотворителен турнир по футбол "Заедно за Роси", който се проведе в Брацигово в 

навечерието на Коледа 2020. Надпреварата имаше за цел да помогне Росица 

Малинова.22-годишната жена живее в Пазарджик, а още от 12-годишна е с диагноза 

муковисцидоза. От три години Роси е в списъка с чакащи белодробна трансплантация, 

но през последната година и половина състоянието ѝ рязко се влошава, но заради 

епидемията от коронавирус трансплантациите са осуетени. 

Благотворителният футболен турнир бе проведен в два дни, а общата сума, която бе 

събрана от такси и гости на състезанието възлиза на  2007,37 лв. Купите и медалите пък 

бяха осигурени от Община Брацигово. 

От името на организаторите Йордан Батаклиев и Георги Георгиев бе изказано едно 

огромно благодаря на всички участници, които се включиха в тази добра кауза, защото 

добрите хора винаги са победители и по Коледа стават чудеса! Голямо благодаря бе 

изказана на двамата съдии Джулиана Бутракова и Илиян Шалев, които също се 

включиха в тази добра кауза.  

Проведена бе и футболна среща посветена на 145 - години от Априлската епопея в 

Брациговски въстанически пункт и в памет на бившия футболист и треньор на ФК 

Брацигово - Любомир Георгиев. 

 

ФУТБОЛЕН КЛУБ  „ЧИКО-БУНАРА” С. БЯГА 

През 2020-2021 година мъжете на ФК „Чико – Бунара“-Бяга завършиха безапелационно 

на 1–во място. През пролетния на 2021 г. сезон са изиграни само 16 мача предвид 

обстановката създала се след обявяване на извънредно положение в страната. Със 

стартирането на сезон 2020-2021 година отборът на мъжете е изиграл 9 мача като 

едноличен лидер в класирането до момента без загубена среща. 

Отборът на юношите към ФК „Чико-Бунара“ – Бяга имат 8 играни срещи до месец май. 

Те завършват първенството за 2020/2021 година на 6-то място от 9 участващи отбора. 

През първата половина на сезон 2020/2021 година имат изиграни общи 4 срещи с една 
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загуба, една победа и два равни резултата. От август месец 2020 година има създадена 

и група за деца  родени в периода 2007-2010 г., които към момента тренират 2 пъти в 

седмицата и играят приятелски срещи с други групи от региона. 

Материалната база се намира в относително добро състояние, отговаря на изискванията 

за провеждане на спортната дейност. Стадионът е с тревно покритие, но огромния 

проблем с поливането му продължава да е на дневен ред. Надяваме се в близко бъдеще 

да се направи сондаж и поливна система, тъй като до сега се ползваше естествен 

водоизточник, който вече не е надежден. 

ФК „Чико –Бунара“- с.Бяга и многобройните фенове благодарят за оказаната помощ. 

Без съдействието на община Брацигово всичко, което се случва с любимия отбор би 

било невъзможно. 

 

ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПИ“  С.КОЗАРСКО; 

Летящ старт за Родопи 1921 (Козарско) в резултатите от втория кръг в “А” ОФГ. 
“Козлите” играят много грамотно тактически почти всички проведени футболни срещи. 

След силните в сезона мачове отборът постигна по-голяма част от целите си в чест на 

предстоящия 100 годишен юбилей на футболния клуб.. 

Сградата на стадион „Родопи“ е в добро общо състояние с изключение на теч в задната 

част на покрива на постройката. През отчетния период не е получило субсидия за 

ремонтни дейности на сградния фонд. 

 

ТЕНИС НА МАСА 

Клубът по тенис на маса, който е официално учреден и е записан в националния  

регистър за този вид спорт започва да набира популярност.Така вече участва в  

състезания   на   регионално   и   национално   ниво във „В“ група. 

Турнирите по тенис на маса са официални състезания. Организатори са Йордан Паунов, 

Нейчо Харизанов и община Брацигово. Право на участие в тях  имат всички любители, 

които не са тренирали тенис на маса в спортни клубове (деца, юноши и възрастни – 

мъже и жени). Турнирите се организират сезонно най-малко два пъти в годината, през 

месеците април-май, октомври или декември. Изиграни са доста успешни срещи в 

града и региона. Единственото пряко финансиране, което клубът получава е в 

закупуването на необходимите купи и медали  за домакинските турнири. 

През периода на отчет бе проведен четвъртият национален турнир по тенис на маса за 

аматьори в гр.Брацигово. В надпреварата за купата на Васил Петлешков се включиха 

състезатели от Брацигово, Пещера, Гоце Делчев, Карлово, Калофер, Смолян и др. 

Брациговската чест защити доайена Райчо Михайлов, който се класира  на трето място. 

СКТМ – Брацигово обикновено ползва базата на спортна зала – Бяга. От м.август 2021 

г. провежда тренировките си на базата на стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“. 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – БРАЦИГОВО 

През 2021 година Туристическо дружество „ Брацигово”  продължи своята дейност. 

Продължават дейностите по проект „Римски мостове“ край гр. Брацигово по р. 

„Умишка“  и р. „Розовска“, който ще се реализира със финансови средства осигурени 

от член на туристическото дружество в размер на 3000 лв.  През месец февруари  бе 

организиран поход – поклонение по случай 148 години от обесването на Васил Левски 

до манастира „ Св. Петка Мулдовска“ до гр. Асеновград. През месец април  поход до „ 
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Устински водопад“. През май беше осъществен 2 дневен поход с нощувка в Малко 

Търново, като бяха посетени множество забележителности и култови обекти. В месец 

юни беше осъществен пешеходен поход с. Равногор – с. Жребичко и проведен 

двудневен поход с нощувка в палатков лагер в летовище „ Васил Петлешков“. През 

август е организиран поход до връх „ Баташки снежник“. 

През 2021 година бяха извършени почистване, полагане на лентова маркировка и 

указателни стрелки по следните маршрути: 

-Летовище „ Розовски вриз“ – параклис „Св. Стефан“ – Летовище „Васил Петлешков“; 

-Летовище „ Розовски вриз“ – „Вековен бук“; 

-Летовище „ Розовски вриз“ – пещера „ Дупката“; 

-Село Равногор – с. Жребичко; 

-Село Равногор – гр. Брацигово; 

-Гр. Брацигово – „ Бурово блато“ – „ Въртян камък“ – с. Козарско 

Беше направено почистване и маркиране на обиколен маршрут „Мегалити“ с. 

Жребичко и проучване и почистване на маршрута от гр. Брацигово до „Жабя крепост“. 

Към настоящия момент са обходени общо над 100 километра пътеки в общината. 

Туристическо дружество „Брацигово“ участва в регионална среща на туристическите 

дружества от Регион Пловдив. 

На 30.09. 2021 г. беше проведено общо събрание на което е избран нов управителен 

съвет и нов председател. 

 

СПОРТ В УЧИЛИЩЕ 

Физическото възпитание, спортът и туризмът в детските градини и 

общообразователните училища са неразделна част от образователния и възпитателен 

процес.Училищата осигуряват и необходимите условия за провеждане на спортни 

занимания след завършване на задължително обучение по физическо възпитание. 

Организирана е извънкласна  спортна дейност под формата на  допълнителен час по 

физическо възпитание и спорт следобед в СУ “Народни будители” гр. Брацигово -  по 

“Тенис на маса” – сборна група, “Футбол” – сборна група и “Волейбол” – сборна група 

Общинските учебни заведения всяка учебна година участват в организирането и 

провеждането на Ученическите игри на всички нива, осъществявани от МОН и ДАМС. 

Разработват и реализират проекти за предоставяне на средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта,  по реда  на ПМС 46/19.03.2020 г. 

През отчетния период много от етапите на ученическите спортни игри бяха отменени 

предвид на продължилата дистанционна форма на обучение в училищата. Въпреки това 

ученическите спортни тимове поддържаха своята дейност. 

 
МАТЕРИАЛНА БАЗА: 

Създаването на условия за практикуване и развитие на физическо възпитание и спорт 

от населението е неразделна част от социалната политика на община Брацигово. В тази 

връзка  е определен ред и са създадени подходящи условия за ползване на общинската 

спортна база от граждани, развиващи физическо възпитание и спорт за всички. 

Създадени са и се поддържат зони за отдих, детски площадки и подходяща 

инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм. 

 Спортен комплекс – СТАДИОН “ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ-БОНБОНА”  
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гр. Брацигово е публична общинска собственост. На него целогодишно 

осъществяват своята тренировъчна дейност 1 отбор мъже, 1 отбора юноши и 1 

отбор деца. През отчетния период са изиграни  много срещи  - както домакински 

мачове на трите възрастови групи, така и мачове на гостуващи отбори. За сезон 

Есен 21 заявка за гостуване са дали отбори като Хебър Пазарджик, Литекс и 

Лудогорец. Съоръжението има поливна система, благодарение на която 

поддържаме терена в добро състояние. Освен това през 2021 година продължават 

да се поддържат двете малки помощни игрища – едно футболно и едно 

баскетболно. 

Закупуват се качествени торове за възстановяване на тревната растителност. 

Купуват се и специални препарати за унищожаване на широколистните плевели, 

които задушават тревните чимове. ФК Хебър започна прелицензиране на стадион 

"Христо Гюлеметов-Бонбона" в Брацигово. Идеята е там тимът от Пазарджик да 

посреща своите съперници в мачовете от шампионата на Втора ПФЛ, докато 

тревното покритие на стадион "Георги Бенковски" се възстанови от болестта, която 

го налегна в края на лятото. Припомняме, че Хебър игра в Брацигово и през 2019-та 

година, но лицензът на стадиона ни за ниво Втора лига изтече в края на същата 

година и след това по обясними причини не е подновяван. Спортното съоръжение е 

в много добро общо състояние към момента, дори в някои аспекти има подобрения, 

които домакините от местния ФК Брацигово са направили от тогава до момента. 

До мача с ЦСКА 1948 ще бъдат направени корекции единствено по отношение на 

сигурността с монтиране на допълнителни камери, съобщиха за "Марица" от 

управата на стадион "Хр. Гюлеметов". Очаква се комисия от БФС да се запознае на 

място с условията на стадиона в Брацигово и да направи финални предписания. 

От м. август в базата на стадиона вече се помещават и тренировъчната база на 

СКТМ – Брацигово. 

 СПОРТНА БАЗА В СЕЛО БЯГА – включва Спортна зала, стадион „Георги 

Михайлов – БУНАРА“ и площадка за минифутбол. Спортните деятели и 

кметството полагат добри грижи за поддържането на съоръженията. От тази 

година функционира и  спортна площадка с игрище за минифутбол. Теренът е с 

площ 3960 м2, а размерът на самото игрище 40/20 м. По периметъра е изградена 

зона за сигурност от ограда с височина 2 метра. Зоната на игралното поле е с 

тревна настилка, ограничена с градински бордюри.  

 ЗАЛА „ОЛИМП“ – общинска собственост, част от имота на бивша ПГСА - 

спешно нуждаеща се от цялостен ремонт, тъй като е предпочитана за тренировки 

и спортни мероприятия  и от други съседни общини. 

 ПИСТА ЗА РАДИОУПРАВЛЯЕМИ АВТОМОБИЛЧЕТА - изградена миналото 

лято в Брацигово, тази година спортното съоръжение е запуснато.  Арена на 

съревнования за местния клуб RC Track, чиято цел бе да  се даде възможност на 

подрастващите да развиват това свое хоби, вместо да прекарват цялото си време 

пред компютрите не изигра своята роля. Очакваше се от инициативата да има 

ползи за града, тъй като гостите от други населени места по време на състезания 

да отсядат в местните хотели, стимулирайки  туризма в община Брацигово, 
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което не се случи. Причините за фалстарта са комплексни – и 

епидемиологичната обстановка, и занижения интерес, и не достатъчната 

активност и организираност на  инициаторите. 

 
 

 

 

 

 

Изготвил: Иванка Стефанова 

гл.експерт „Образование и култура“ 

дирекция „Специализирана администрация“ 

 


