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На заседанието си от 21 август 
2020 г. Междуведомствената комисия 
за възстановяване и подпомагане 
взе решение за подпомагане на цен-
трални ведомства и общини с близо 
31 млн. лв. От тях около 5,4 млн. лв. са 
за централни ведомства, а останалите 
средства са разпределени за общи-
ните. Според доклада, представен от 
секретаря на комисията, от началото 
на годината до момента са прегледани 
867 искания за финансиране за обща 
сума в размер на 363 777 лв. Според 
целевото предназначение, средствата 
са поискани за различни дейности. 

За превантивни дейности – 171 554 
лв. От тях 126 355 лв. за осигуряване 
на постоянна защита от вредното въз-
действие върху водите. Останалата 
част – за противоградова защита, 
противоепидемични мерки и мероп-
риятия, срещу размножаването на 
комарни популации и др. 

За възстановяване на извършени 
разходи за спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи 
(СНАР) – 10 746 лв.

За неотложно възстановяване 

на сгради и инфраструктурни обекти 
(пътна инфраструктура, железопътна 
инфраструктура, геозащита, хидро-
технически съоръжения, системи 
за отводняване и водоснабдяване, 
осигуряване проводимостта на речни 
легла и дерета) – 178 915 лв.

За окончателно завършване на 
частично финансирани проекти и 
обекти с етапно изпълнение са по-ис-
кани 39 652 хил. лв.

Съгласно предложението на 
Комисията са одобрени за целево 
финансиране приоритетно възстано-
вяването на разходи за провеждане 
на спасителни и неотложни аварийни 
работи и за завършване изпълнението 
на частично финансирани проекти.

Участие в заседанието на комиси-
ята от страна на НСОРБ взе Радослав 
Ревански, кмет на община Белица и 
член на Управителния съвет на сдру-
жението. По време на заседанието 
той изтъкна, че като представител на 
общините в комисията не разполага 
с подробна информация за подаде-
ните искания за подкрепа от страна 
на общините, както и документацията, 

съпътстваща исканията. Това не дава 
възможност да подкрепи нуждите от 
финансиране и на други общини, за-
явили искания за подпомагане към 
комисията. С решението бяха подкре-
пени (изцяло или частично) исканията 
за подпомагане на общините Кочери-
ново, Симитли, Айтос, Бургас, Вълчи 
дол, Дългопол, Велико Търново, Горна 
Оряховица, Стражица, Враца, Козло-
дуй, Оряхово, Роман, Севлиево, Тер-
вел, Шабла, Кърджали, Сапарева баня, 
Лом, Белово, Брацигово, Лесичово, 
Пещера, Септември, Стрелча, Земен, 
Перник, Долна Митрополия, Левски, 
Плевен, Червен бряг, Асеновград, 
Иваново, Ценово, Главиница, Тутракан, 
Сливен, Баните, Златоград, Мадан, Не-
делино, Рудозем, Смолян, Чепеларе, 
Столична, Мъглиж, Стара Загора, Горна 
Малина, Драгоман, Етрополе, Ихтиман, 
Правец, Самоков, Челопеч, Димитров-
град, Ивайловград, Симеоновград, 
Стамболово, Никола-Козлево, Ямбол. 
Предстои одобряване на гласуваните 
от комисията предложения на заседа-
ние на Министерския съвет.
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Публикувани са указания на управляващите органи 
на оперативните програми „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“ 
за удължаване до 31 декември 2021 г. на срока на из-
пълнение на проектите по процедура BG05M9OP001-2.018 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образо-
вание“. Удължаването е в резултат на постъпили искания 
за временно спиране на част от дейностите по повече от 
половината проекти. По процедурата са сключени 47 до-
говора с общини за безвъзмездна финансова помощ на 
обща стойност 20,6 млн. лв. Целта е тя да допринесе за 
повишаване качеството на живот, социалното включване 
и намаляването на бедността, както и до трайната интег-
рация на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, 
чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането 
на интегриран подход.

Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa
нa извънpeднa cитyaция 2020 г.“ –

с удължен дo 31.10.2020 г. срок 

Община Брацигово е подала искане за удължаване на 
срока за предоставяне на топъл обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация по едноименната целева програ-
ма, финансирана от Агенцията за социално подпомагане. 
По нея се осигурява храна в домовете на 50 нуждаещи 
се от община Брацигово. Допълнително са отпуснати още
6 080 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за соци-
ално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездна-
та финансова помощ по проекта е 18 270 лв. Услугата е 
стартирала на 1 май тази година и трябваше да приключи 
на 24 юли. Подкрепата е предназначена за самотно жи-
веещи възрастни над 65 г. без доходи или с такива под 
линията на бедност, за хора с увреждания и в невъзмож-
ност да се самообслужват. В целевите групи попадат и 
лица, които заради ограниченията във връзка с корона-
вируса не могат да осигурят прехраната си.

Храната за деня включва супа, основно ястие, хляб, 
десерт веднъж седмично, и струва 2,50 лева. Тя се доста-
вя ежедневно до дома на потребителите в работни дни.

„Априлци“

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2020ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2020

България за пореден път ще се включи в инициатива-
та „Европейски дни на наследството“ (ЕДН) – съвместен 
проект на Съвета на Европа и Европейската комисия, коя-
то тази година се провежда под наслов: „Европа, общо 
наследство“. Страната ни ще участва с над 300 събития в 
цялата страна през целия месец септември. Сред прояви-
те, организирани от общините, са фестивали на открито, 
празници на градовете, концерти, изложби, конкурси, об-
ществени дискусии, образователни и интерактивни игри 
за деца и различни други инициативи за всички възрасти. 
Множество музеи, галерии, културни и природни обекти 
ще осигурят свободен вход за посетителите си в опреде-
лени дни на месец септември при спазване на противое-
пидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19. 
В ролята си на национален координатор по провеждане 
на ЕДН за България, Министерството на културата пре-
доставя календар на събитията, които ще се проведат в 
страната по време на инициативата. Календара можете 
да видите на страницата на Министерството на културата. 
Тазгодишното издание на европейската инициатива е 
посветено на връзката между наследството и образова-
нието. Целта е милионите граждани на континента да се 
докоснат до културното наследство на всяка страна и да 
споделят общата загриженост за неговото опазване.

Община Брацигово за втора поредна година ще взе-
ме участие с тематична изложба. Тази година тя е посве-
тена на 75-годишнината от основаването на гимназията 
в града.

Иванка СТЕФАНОВА

Община Брацигово спечели малък, но важен за 
жителите на града проект от националната кампания 
„За чиста околна среда – 2020“ на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС). Нова детска площадка за игра е из-
градена в ромския квартал под наслов „Чиста околна 
среда, смях и игри за нашите деца“. Детският кът се 
намира между улиците „Георги Бенковски“, „Ангел 
Симонов“ и „Петър Фикин“. Средствата, в размер до 
10 000 лв., са от Националната кампания „За чиста и 
околна среда – 2020“, конкурсна тема „Обичам приро-
дата – и аз участвам“.

Преди появата на детската площадка бе почистен 
терен с площ 216 кв.м. Върху него се изгради про-
странство, което да стане притегателен център за игра 
и социализация на децата и техните родители. По про-
екта са изградени ограждения, засадена е подходяща 
растителност за подобряване на средата и микрокли-
мата, както и за естетизация на района. Монтираха се 
пейки и паркови кошчета за отпадъци, както и неот-
менните детски съоръжения – катерушки и пързалка.

Основна цел на проекта е чрез активното участие 
на местното население да се постигне и гарантира по-
вишаване качеството и привлекателността на жизне-
ната среда, повишаване на екологичното самосъзна-
ние, формиране на позитивна нагласа към природата, 
затвърждаване на уменията и желанията за опазване 
на околната среда у гражданите.

С реализацията на проектното предложение ще 
се подобри балансът на зелените площи във вътреш-
ността на жилищните територии, както и микроклима-
тът на района.

инж. Анелия МЕТОДИЕВА

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА Е ИЗГРАДЕНА В БРАЦИГОВО

ПО ПРОЕКТ ОТ ПУДООС
Ура!

Супер!Спокойна съм,
когато я водя тук.

Хубаво, че имаме
тази площадка!

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ ПОДПОМАГА ОБЩИНИТЕ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО Е СРЕД КАНДИДАТИТЕ

Община Брацигово ще закупи компютърна техни-
ка, необходима за обучението на деца, настанени в 
центрове за социални услуги. Средствата – в размер 
на 9 393,20 лв., са осигурени след спечелен проект по 
линия на Фонд „Социална закрила“ към Министер-
ството на труда и социалната политика.

Община Брацигово получи одобрение за изпълне-
нието на проект за осигуряване на непрекъснат обра-
зователен процес на деца и младежи, настанени в со-
циалните заведения от резидетнен тип към КСУДС –
гр. Брацигово, чрез закупуване на технически сред-
ства и заплащане на такса интернет, с който канди-
датства пред Фонд „Социална закрила“.

Проектът цели осигуряване на непрекъснат обра-

зователен процес на децата, които учат и са наста-
нени в Центровете за настаняване от семеен тип за 
деца без увреждания и в Преходните жилища, както 
и да се подпомогне тяхната самостоятелност. Целта 
ще бъде постигната чрез осигуряване на подходящи 
условия за провеждане на обучение в електронна 
среда, чрез закупуване на необходимите технически 
средства.

С подкрепата за усвояване на учебния матери-
ал впоследствие ще се повишат шансовете им за 
успешно завършване на учебната година, премина-
ване в следваща форма на обучение, а за някои от 
тях и възможност за придобиване на степен на обра-
зование. Освен това ще се създадат предпоставки за 
по-активно социално включване, чрез използване 
възможностите на интернет. Ще се подобрят жизне-
ната среда и социалната инфраструктура за предос-
тавяне на услуги, в съответствие с изискванията на 
действащата нормативна уредба.

Проектът ще се изпълнява до 15.11.2020 г.
Татяна СИМОНОВА

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЩЕ ЗАКУПИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА,ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЩЕ ЗАКУПИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА,
НЕОБХОДИМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА,НЕОБХОДИМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА,

НАСТАНЕНИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИНАСТАНЕНИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ



Ние -  хората

Как поникват семената?
На 15 септември отбелязваме 

началото на новата учебна година

Структурата на човешкото общество много на-
помня същинско растение. По-възрастните хора 
представляват корените, които хранят съвремието 
с мъдростта на миналото. Онези, намиращи се в 
разцвета на силите си, са като зелената корона –
благодарение на техния труд обществото расте и 
се радва на слънчева светлина. А семената на „рас-
тението“, разбира се, са младежите. 

Въпросът за най-младите обаче все по-често раз-
крива дълбоката кървяща рана на съвременното 
общество. Причината за това би могла да се крие 
в изкуствено наторената почва с невъзможните за 
достигане критерии, които създават грешна пред-
става за реалността. Всяка година, особено когато 
излязат резултатите от зрелостните изпити, масово 
се коментира колко са неграмотни младите. Никой 
не обръща внимание обаче, че учебният материал е 
претоварен с напълно излишни теми и че времето, 
за което те трябва да бъдат преподадени и науче-
ни, е непосилно кратко. 

Съществува и още един въпрос, който сякаш на-
пълно целенасочено бива оставян далече от светли-
ната на прожекторите, тъй като посочва една често 
неизгодна, но напълно реална причина за кървяща-
та рана. Става въпрос именно за това в каква среда 
поникват семената. Вероятно тази мисъл поражда 
страх у много хора. Може би разюзданото поведе-
ние на майки и бащи се оказва истински троскот, 
който пронизва културното семе точно през среда-
та и го изродява до неузнаваема степен. 

Няма как едно дете да развие нормална цен-
ностна система, когато през вечер изпраща роди-
телите си в бара, за да могат те да се чувстват като 
„бели хора“, свободни единствено в избора си с 
какъв алкохол да се напият тази вечер. И същите 
тези „бели хора“ с примера си да му покажат, че 
е много по-лесно да нямаш никакви ангажименти, 
никакви мечти и стремежи към нормален живот и 
развитие. Или може би нормалното се крие в за-
бавленията, алкохола и удоволствията от всякакъв 
тип, а стремежите се изразяват само с изречението 
„Петък вечер ш`са праа мармалад!“. И по-късно, 
като изтрезнее, същият този „мармалад“ пръв ще 
съди поведението на младежите и ще се чуди кой ги 
научи на такъв нисък морал и лентяйство.

А само преди век и половина общозначими  
инициативи (като например Априлското въста-
ние) са били по идея на младежите. В борбите за 
отечеството те са били главните действащи лица. 
Георги Бенковски, Панайот Волов, Тодор Каблеш-
ков, Васил Петлешков… Някои от героите дори 
не са успели да навършат трийсет години. А що се 
отнася до тогавашното общество, то се е стремяло 
да посее качествени семена, да подсигури живота, 
а после и да създаде наистина добри условия те да 
поникнат. Нещо повече дори – наторило е почвата 
с реални очаквания, високи стремежи и истински 
мечти… Все ценности, които в днешните времена 
са крайно изродени. 

Може би някой сега ще каже, че век и половина 
е много време, за да даваме такива примери. Хайде 
тогава да се пренесем в 90-те години на миналия 
век! Зората на демокрацията. Живелите тогава си 
спомнят ролята на младежите, идеите им, жаждата 
им за промяна… Може би по това време все още 
не е имало толкова барове и ресторанти, където 
родителите да се забавляват по цяла нощ. Не е 
имало толкова кафенета, където да се обсъждат 
всички клюки на квартала, без и дума да се каже 
за наистина значимото. Пък медиите по това вре-
ме не са могли да се възползват от отсъствието на 
възрастния вкъщи и не са успели да задушат безми-
лостно поникващото семе със своята дебела сянка 
на бездушието.

Оказва се, че структурата на обществото е на-
истина близка с тази на растенията. А понякога, ако 
искаме да открием решение на проблема с поник-
ването на семената, трябва да потърсим причината 
в почвата и корените. И да я отстраним преди да е 
станало прекалено късно. 

Живка АДЖЕЛАРОВА

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

Заповед No РД-01-489 / 31.08.2020 г. 
Възобновяват се присъствените учебни занятия в сис-

темата на предучилищното и училищното образование, 
съобразени с насоките на Министерството на образова-
нието и науката и Министерството на здравеопазването. 
Езикови и образователни центрове, както и занимални, 
организирани от юридически и физически лица, предос-
тавят услугите си в електронна среда, а при невъзмож-
ност – при осигуряване на физическа дистанция между 
лицата от 1,5 метра и при спазване на въведените про-
тивоепидемични мерки. Дават се указания за посещени-
ята на външни лица /свижданията в лечебни заведения 
и в специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги и за социални услуги от резидентен тип 
за деца и възрастни/. В заповедта се дават и насоки за 
провеждане на културни и развлекателни мероприятия, 

на колективни и индивидуални спортни мероприятия с 
тренировъчен и състезателен характер, на групови праз-
ненства на открито и на закрито.

Заповед No РД-01-487 / 31.08.2020 г. 
Работният процес на колективните органи за управ-

ление и на служителите да се провежда при възмож-
ност в дистанционна форма (надомна работа, работа от 
разстояние) или да се установи работно време с про-
менливи граници или работа на смени. Работодателите 
могат да прилагат и други превантивни мерки и методи 
на работа.

Заповед No РД-01-488 / 31.08.2020 г. 
Отпада изискването за отрицателен PCR тест и каран-

тина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус. 

„Животът е малка част от вечността,
смъртта е миг, а болката безкрайна

и като рана пари мисълта,
че две неща не можем да направим –

живота да опазим от смъртта
и времето назад да върнем.“ 

Никой от нас не знае кога и по какъв начин ще 
приключи земният му път.

През лятото на 2020 година от нас завинаги си 
тръгна Славка Кушлева – съпругата, майката, чове-
кът, самодеецът…

Сякаш времето е спряло. Мрачна тишина се 
шири из небето. Сърцето плаче. Думите са безсилни 
да опишат болката… Изгубихме един достоен човек. 
Човек, отдаден на своето призвание – да прави 
добро, един обичащ и обичан от всички човек и 
учител!...

Славка Кушлева ни научи на човечност и добро-
та, на всеотдайност, принципност и толерантност…

Родена в земеделско семейство, за което рабо-
тата е висш житейски принцип, тя израства умна, 
трудолюбива и добре възпитана девойка. Свързва 
живота си с Ангел Кушлев и създава стабилно се-
мейство, в което отглежда двете си дъщери. След 
завършен педагогически курс, започва работа като 
дружинен ръководител в Основното училище-ин-
тернат в село Розово и отдава цялата си професио-
нална енергия за възпитанието и социализацията на 
младото поколение розовци.

Славка Кушлева бе и една от най-ревностните 
самодейки на Народно читалище „Просвета-1911“ –
с. Розово, а да си самодеец се иска сърце и душа. 

Самодеецът не може да 
бъде студен и злопаме-
тен... Само когато с по-
стоянство репетираш в 
студени зали, след тежък 
работен ден, при грижите, 
които всеки човек има, 
само тогава можеш да до-
кажеш себе си пред хора-
та, които си докоснал със 
самобитния си талант, да 
усетиш силата, красотата 
и ползата от чувството 
на удовлетворение, че си 
бил полезен някому и си 

Славка Кушлева изигра много роли в пиеси, по-
ставяни от самодейната театрална трупа, и остави 
трайни спомени за изградени образи. Природно 
надарена с музикална дарба, в продължение на 55 
години тя ръководи битовата група за автентичен 
фолклор и ведно с това проучваше и популяризира-
ше местни обичаи и традиции. Под нейно ръковод-
ство са представяни обичаите „Гергьовска люлка“, 
„Селска сватба“, „С бъклица и дрян“ и други.

В минутите на мълчалива равносметка трябва да 
кажем, че Славка Кушлева бе изключително безко-
ристна, ерудирана и трудолюбива. Беше човек, от-
даден на работата и на хората около себе си, човек с 
ясна гражданска позиция, принципна и толерантна. 
Тя държеше на реда, държеше на точността и се от-
насяше с разбиране към всеки един, сякаш винаги 
знаеше какво и как да каже, знаеше много добре 
какво прави и търсеше отговор на всеки въпрос.

Ще я помним с лъчезарната й усмивка!
Светла й памет и дълбок поклон!

Катя КОМИТОВА

Заповеди на Министерството на здравеопазването
във връзка с удължаване на извънредната епидемична обстановка

IN MEMORIAM

„Моята книжка“ – детски приключения„Моята книжка“ – детски приключения
Завърши поредната учебна го-

дина в детска градина „Здравец“, 
изпратихме бъдещите първоклас-
ници и сме готови да посрещнем 
новите малчугани. Може би с не-
търпение децата от група „Мечо 
Пух“ очакват да се съберат след 
дългата лятна почивка, заредени 
с нови впе
ги посрещн
да им благо
ря, как-
то и на 
т е х н и т е 
родители 
и все-
о т д а й н и
б а т к о в ц и
и какички
Ще попитат
защо? 

В началото на миналата годи-
на в плана за работа с родителите 
включих проект с името „Моята 
книжка“. Основната му цел беше 
създаване на навици за употреба 
на книгата като средство за опо-
знаване на околния свят. През 
месец октомври посетихме град-
ската библиотека, където разгле-
дахме книжките, запознахме се с 
библиотекарките, децата научиха, 
че библиотеката е място, от което 
можеш да вземеш книги за вкъ-
щи, но трябва да ги върнеш, за да 
може и друг да ги прочете. Малчу-
ганите бяха впечатлени и затова 
организирахме кът с детски книги 
в групата и те се стараеха да ги 

подреждат, да ги пазят чисти и 
здрави. Специално искам да бла-
годаря на семейство Здравкови 
за подарените книжки от различ-
ни автори, които четохме и раз-
глеждахме през годината. Учихме 
и стихчета за книгата. Един-

ствено не успяхме 
подготвим та
лания празни

да покаже
аученото пред
о д и т е л и т е

– по обектив-
ни причини.

С цел приобщаване на семей-
ствата към дейностите на децата, 
поставих задача да се изработи 
вкъщи книжка по зададена тема: 
„Златна есен“, „Коледа“, „Пролет-
та дойде“, „Обичам да играя“.

Когато децата започнаха да 
носят своите книжки, се изнена-
дах от това колко сериозно бяха 
подходили към задачата! За изра-
ботката са използвали различни 
материали и техники (оцветяване, 

рисуване, апликация, използване 
на природни материали).

Книжките бяха подвързани и 
оформени много ефектно и инте-
ресно. А историите са различни, 
дори има по действителен случай 
– за премръзнало и болно птиче. 

Във всяка книжка си личи 

Всяка новодонесена
книжка разглеждахме заедно с 
децата от групата и прочитахме 
историята в нея.

Благодаря на всички роди-
тели, които взеха присърце тази 
задача и отделиха от времето си 

да бъдат с децата си и да се по-
топят в техния свят, да споделят 
емоции, вълнения и преживява-
ния при подготовката на техните 
проекти – книжките с детски при-
ключения . 

 Антоанета СТОИМЕНОВА –
старши учител
в група „Мечо Пух“
на ДГ „Здравец“ – гр. Брацигово
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Като орган на местното самоуправление 
на територията на община Брацигово, Об-
щинският съвет изпълнява своите правомо-
щия съгласно Конституцията на Република 
България, Европейската харта за местното 
самоуправление, Закона за местното само-
управление и местната администрация, 
действащото национално законодателство 
и Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет − Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общин-
ска администрация.

Настоящият отчет е изготвен в изпъл-
нение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от 
ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет − 
Брацигово, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинска администрация, съ-
гласно които председателят на ОбС изготвя 
и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дей-
ността на Общински съвет и неговите комисии. 

Отчетът, който предоставям за разглеждане, обсъж-
дане и приемане от Общински съвет, съдържа информа-
ция за работата на ОбС – Брацигово и неговите комисии 
за периода 15.11.2019 – 30.06.2020 г.

През посочения отчетен период ОбС – Брацигово, 
се ръководеше в дейността си от принципите за закон-
ност, публичност, прозрачност, колегиалност, защита и 
гарантиране на интересите на гражданите на община 
Брацигово. 

Конституиране
Общинският съвет – Брацигово, мандат 2019-2023 г.,е 

конституиран след провеждане на първото заседание, 
свикано със заповед на областния управител на област 
Пазарджик г-н Стефан Мирев, проведено на 15.11.2019 
г., на което избраните общински съветници положиха 
клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. На същото засе-
дание не бе избран председател на ОбС – Брацигово. На 
29.11.2019 г., на второто заседание на ОбС – Брацигово, 
с Решение № 1 бе избран негов председател. 

На 06.12.2019 г. с Решение № 3, № 4 и № 5 бяха сфор-
мирани постоянните комисии към Общински съвет. Те 
са съответно: Постоянна комисия по икономика, фи-
нанси, образование и култура; Постоянна комисия по 
териториално развитие, комуникации и околна среда; 
Постоянна комисия по законност и обществен ред; По-
стоянна комисия по оперативен контрол на дейността 
на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово; Постоянна 
комисия по Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
Общински съвет – Брацигово, се състои от 13 общински 
съветници.

Постоянни комисии
към Общински съвет – Брацигово

Основната дейност на Общински съвет се извършва 
в постоянните комисии, където задълбочено и компе-
тентно се обсъждат предложените проекти за решения, 
след което се внасят в заседание на Общински съвет.

На заседанията на постоянните комисии винаги 
присъстват представители на администрацията, както 
и вносители на съответните материали и предложения 
и участват в изясняването на въпроси, свързани със 
законността, целесъобразността и необходимостта на 
предложените от тях управленски решения. 

Комисиите по икономика, финанси, образование и 
култура, териториално развитие, комуникации и околна 
среда и законност и обществен ред са провели 10 за-
седания за отчетния период. На тях са дадени следния 
брой становища:

•  ПК по икономика, финанси, образование и култура 
– 125; 

•  ПК по териториално развитие, комуникации и 
околна среда – 127;

• ПК по законност и обществен ред – 127.
Общият брой отсъствия на общински съветници от 

заседание на трите постоянни комисии към Общински 
съвет са 11 за посочения период, като всички са по ува-
жителни причини.

Комисията по оперативен контрол на дейността на 
„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, е провела 5 засе-
дания за отчетния период и е внесла 7 предложения до 
ОбС – Брацигово, относно дейността на дружеството.

Комисията по Закона за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество е провела 2 заседания и е внесла 1 пред-
ложение до ОбС – Брацигово. 

Заседания на Общински съвет – Брацигово
Работата на Общински съвет се извършва в съот-

ветствие с приетия с Решение № 10 по Протокол № 
4/27.12.2020 г. План за работа на ОбС – Брацигово за 
2020 г. 

Заседанията на ОбС – Брацигово, за периода 
15.11.2019 – 30.06.2020 г. са проведени съгласно изиск-
ванията на ЗМСМА и Правилника за организацията 
и дейността на ОбС – Брацигово, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. До-
сега те са 11 на брой, от които 2 броя са извънредни 
заседания, свикани на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от Правилника за организацията 
и дейността на ОбС – Брацигово, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. От 

тях 4 броя са закрити, поради обявеното на 13.03.2020 г. 
извънредно положение в Република България, породе-
но от разрастващата се пандемия от Covid-19 и поради 
предприетите и препоръчани от Националния кризисен 
щаб и Министерството на здравеопазването мерки про-
тив разпространението на заразата и с цел недопускане 
на разпространението на болестта на територията на 
община Брацигово. 

За този отчетен период има постъпили 137 пред-
ложения за включване в дневния ред на заседание на  
ОбС – Брацигово, описани както следва:

•  Конституиране на Общински съвет – 5 бр.;
•  от кмета на общината – 100 бр.;
•  от председателя на Общински съвет – 11 бр.;
•  от Общински съветници – 12 бр.;
•  неприети предложения – 5 бр.;
•  оттеглени от кмета – 4 бр.
Предложенията от Общинска администрация са вна-

сяни винаги навреме, съгласно чл. 86, ал. 1 от Правил-
ника за организацията и дейността на ОбС – Брацигово, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация. Налагало се е да се внасят материали 
и в последния срок, но винаги са били съобразени с чл. 
57, ал. 1 от Правилника на ОбС и Постоянните комисии 
към Общински съвет са се събирали, за да разгледат 
предложенията и вземат становище по тях.

Пет дни преди провеждане 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 и на информационно-
то табло в сградата на Общинска администрация.

Заседанията на Общински съвет се излъчват пряко 
по кабелната телевизия на град Брацигово.

От месец декември 2019 г. Общински съвет има 
сключен договор за текуща правна помощ с адвокат 
Димитър Спилков от град Пловдив. Всички предложе-
ния, внесени в Общински съвет, се разглеждат от него 
и получаваме писмени становища по тях. Това доста 
улеснява работата на общинските съветници, тъй като 
те имат компетентно и законово становище за всеки 
проект.

Присъствието на общинските съветници на заседа-
нията е редовно, като отсъствия от заседания са пра-
вени само по уважителни причини, като за това е бил 
уведомяван председателят на ОбС – Брацигово. 

Общо отсъствията на общинските съветници от за-
седание на ОбС за разглеждания период са 3.

Актове на Общински съвет − Брацигово
   
За разглеждания период Общински съвет проведе 

11 заседания, на които се гласуваха 133 решения. С 
положителен вот са 128, с отрицателен вот са 5 пред-
ложения.

Всички решения на ОбС – Брацигово са взети с 
изискуемото от закона мнозинство при спазен начин 
на гласуване.

Решенията на ОбС – Брацигово, се изпращат на 
кмета на общината, на областния управител на област 
Пазарджик и на Районна прокуратура – Пещера, в срок, 
съгласно чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, и се публикуват на ин-
тернет страницата на Община Брацигово.

Взетите решения от №110 до №128 с Протокол № 11 
от 26.06.2020 г. влизат в законна сила на 27.07.2020 г. 

Към датата на изготвяне на отчета има върнат 
един акт на ОбС – Брацигово, от Районна прокуратура 
– Пещера, във връзка с Решение № 128/26.06.2020 г. по 
Протокол № 11, което ще бъде отменено на следващо 
заседание на ОбС – Брацигово.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО,
ЗА ПЕРИОДА 15.11.2019 – 30.06.2020 г.

За отчетния период са приети общо 128 решения, 
касаещи различни дейности и приоритети на изпълни-
телната власт на общо 11 редовни заседания. 

С Решение № 77/13.02.2020 г. на Административен 
съд Пазарджик се отменя Наредба за рекламната дей-
ност на физически и юридически лица в Община Бра-
цигово, приета с Решение № 142/31.03.2005 г. на ОбС – 
Брацигово. Проект на Наредбата за рекламната дейност 
на физически и юридически лица е публикувана на ин-
тернет страницата на Община Брацигово на 09.07.2020 г. 
по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативни актове. 
Обществено обсъждане се проведе на 11.08.2020 г.

С Решение № 85/13.02.2020 г. на Адми-
нистративен съд Пазарджик се отменя чл. 
4 в частта „...от 100 лева...“, чл. 26, ал.1, 2 и 
3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на об-
ществения ред, поддържане чистотата, трев-
ната и декоративната растителност, полските 
имоти, горите и общинското имущество, 
специализирана закрила на децата на об-
ществени места на територията на община 
Брацигово, опазване и възпроизводство 
на околната среда и обществения ред на 
летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски 
вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005 г. 
на ОбС – Брацигово.

С Решение № 118/20.02.2020 г. на Адми-
нистративен съд Пазарджик, като жалбо-
подател, е присъединено и „РЕЙСЪР АУТО“ 
ЕООД, отменя:

•  разпоредби чл. 28, ал. 2 и ал. 3;
•  чл. 28, ал. 5 и ал. 6;
•  чл. 34, ал. 1 в частта относно „събиране“ и ал. 2;
•  чл. 35, ал.1, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 в частта от-

носно „събиране“;
•  чл. 37, ал.5 в частта относно „събиране и транспор-

тиране“ от Наредба за управление на отпадъците 
на територията на община Брацигово, приета с Ре-
шение № 531/24.04.2014 г. на ОбС – Брацигово.

С Решение № 264/14.04.2020 г. на Административен 
съд Пазарджик отменя Наредба за определяне на мест-
ните данъци на територията на община Брацигово, при-
ета с Решение № 28/28.02.2008 г. на ОбС – Брацигово.

С Решение № 330/22.06.2020 г. на Административен 
съд Пазарджик се отменя Наредбата за условията и 
реда за издаване на разрешителни за водовземане, 
извършване на услуга на водопренос/водоподаване по 
общински водопроводи за минерална вода и учредява-
не на сервитутни права и право на прокарване на водо-
проводи за минерална вода на територията на община 
Брацигово, приета с Решение № 576/28.12.2018 г. на ОбС 
– Брацигово, взето по Протокол № 39.

В деловодството на ОбС – Брацигово, е постъпи-
ла жалба от Фондация „Гринберг“ с вх.№ 003-00-16/
25.02.2020 г. срещу Наредбата за престой и паркиране 
на превозни средства, управлявани или превозващи 
лица с увреждания на територията на община Брациго-
во, според която, съгласно чл. 8, т. 4 от действалия към 
момента на приемане на Наредбата Закон за интеграция 
на хората с увреждания, проектът на същата е следвало 
задължително да бъде съгласуван с Агенцията за хора-
та с увреждания, която осъществява изпълнението на 
държавната политика за интеграция на хората с увреж-
дания и в случая е следвало да даде задължително 
становище по проект на наредбата. Такова становище 
обаче нито е търсено, нито е дадено, което води до ней-
ната незаконосъобразност.

След консултация от моя страна с адв. Димитър 
Спилков е изпратено писмо до Административен съд  
Пазарджик, в което изразявам становище, че жалбата е 
недопустима, поради липса на правен интерес от оспор-
ване на Наредбата за престой и паркиране на превозни 
средства, управлявани или превозващи лица с увреж-
дания на територията на община Брацигово, чл.186, ал. 
1 и чл. 159, т. 4 от АПК. Жалбата е неоснователна, поради 
което е сключен договор за правна защита и съдей-
ствие с адв. Димитър Спилков и е насрочено дело.

Последна точка в дневния ред на всяко заседание 
на ОбС – Брацигово е „ Изказвания, питания и предло-
жения от граждани“.

Най-многобройни са запитванията от общинските 
съветници.

За отчетния период има 3 броя постъпили писмени 
питания от групата общински съветници на МК „Дви-
жение България на гражданите“ към кмета на община 
Брацигово по време на редовните заседания. Отговор 
на двете писмени питания бяха връчени на следващите 
заседания, а отговор на третото питане ще бъде връчен 
на предстоящото заседание на ОбС – Брацигово.

На заседанията на Общински съвет присъстват и 
граждани, на две от които има поставени въпроси от 
тях.

На заседанието на 31.01.2020 г. са зададени въпроси 
от г-н Никола Мегенов. Отговор беше даден от кмета на 
община Брацигово Надежда Казакова.

На заседанието на 28.02.2020 г. беше получено пред-
ложение от Иларион Станчев Станчев. Отговор беше да-
ден от кмета на община Брацигово Надежда Казакова.

В деловодството на ОбС – Брацигово в периода 
15.11.2019 – 30.06.2020 г. са постъпили 2 питания, 4 пред-
ложения, 3 сигнала, 3 уведомления, 2 подписки, 2 жал-
би, 1 молба и 1 докладна, на които е отговорено в срок.

Представям настоящия отчет за информация и се 
надявам с диалог и самокритичност да работим и в 
останалата част от мандата, да вървим напред в из-
пълнение на задълженията си на общински съветници 
пред своите избиратели. Нека да продължим да полага-
ме усилия, за да отговорим на очакванията на жителите 
на община Брацигово!

инж. Веселина ДАМОВА
председател на Общински съвет – Брацигово

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 15.11.2019 – 30.06.2020 г.
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Природата е била изключително 
щедра към този земен кът. Флората е 
съчетала разнородни горски видове 
– дървета, храсти,  дъхави билки и пъстри 
цветя. Към тях щедро се стичат извор-
ната вода и чистият планински въздух 
и придават уникален колоритен облик 
на тази част от западните котловини на 
Родопа планина.

Местността от години е обект на 
внимание на розовци и любители на при-
родата от различни краища на България. 
Сега обаче курортното селище има нов 
облик. Голямата поляна, около която са 
накацали китните вили, се е превърнала 
в гостоприемен детски кът. В единия й 
край кокетно се е сгушила съвременна 
детска площадка с най-различни съоръ-
жения за малчуганите и място за отдих 
на родители и посетители.

Има и къде да поседнеш и да се 
почерпиш с кафе и студена напитка, та 
дори и да похапнеш.

За любителите на модерното вече 

селфи и традиционната фотография също е помислено. Голе-
мите фигури на герои от приказките – баба Меца и нейните 
мечета /в целия си ръст/ присъстват в летните фотоспомени на 
много туристи.

Кацналият орел е поставен, за да подсказва, че в околност-
та се намира най-високото място в регио-
на – Гарвановата скала (1 300 м).

Естетика, новаторство, колорит – и 
всичко това на една горска поляна!… 

Зад идеята за този красив горски 
кът стоят съпрузите Ангел и Красимира 
Стоилови. Те са пример за истински родо-
любци и дарители. Всичко, което правят 
е безвъзмездно и от сърце подарено на 
любителите на природата. За  тях  Розов-
ски вриз е място сакрално. То е любимо 
и на рано починалия им син Димитър и в 
негова памет те благоустрояват курорта, 
за да даряват емоция, спомени и наслада 
на туристите.

Ангел Стоилов е един от малкото 
розовци, успели да се преборят с предиз-
викателствата на времето и да се нарекат 
победители в динамичното ни съвремие, 
въпреки житейските несгоди в личен 
план… А зад всеки успешен мъж стои 
една силна жена, която е негова муза, 
вдъхновител и всеотдайна спътница във 
всяко начинание. Благодарение на Краси 
Стоилова много позитивни идеи намират 

своя материален израз и допринасят за приятната визия на 
Розово и околността.

Пожелаваме им здраве и добруване и се надяваме,че всич-
ките придобивки ще имат свое продължение!

На туристите, на любителите на природата казваме само: 
заповядайте, няма да останете разочаровани!

Катя КОМИТОВА

През юни 2020 г. по възложение на Община Брацигово 
направих три карания за проучване и описване на марш-
рути в района около това китно родопско градче и сега е 
време да се материализират резултатите от тях.

Започвам с този кратък, лек и приятен маршрут, тъй 
като той може да е добро начало за всеки, който попадне 
там с маунтин байк (планински велосипед). Изкачването 
е по асфалтов път и не е особено трудно, спускането е по 
приятна пътека, която също не е трудна, но включва от-
делни технични участъци, а също така е и леко обрасла на 
места, така че в рамките на тези 10 км човек може да „вку-
си“ от всички прелести на планинското колоездене. В „ме-
нюто“ са включени и хубави родопски гледки, разбира се. 
Пътеката се ползва редовно от местни хора, включително 
и с мотори. Почвата е песъчлива, така че попива добре, 
изсъхва бързо и се кара спокойно дори и след дъжд.

Блатата всъщност са два микроязовира, разположени 
на платовидно възвишение над града, които сред местни-

те хора са известни като Бурово блато и Гачево блато, но в 
картите можете да ги срещнете като яз. „Брацигово“ и яз. 
„Гачево“. Въпреки местното наименование, язовирите са 
си в добро състояние и съвсем не ми се сториха заблатени 
– напротив, около тях е доста приятно. В този ред на мис-
ли, ако искате малко да удължите маршрута и да ги раз-
гледате, можете в т. 04 да продължите по белия чакълиран 
път до края му, вместо надясно по пътеката, след което да 

се върнете обратно и да се спуснете към града.
Маршрутът е най-подходящ за каране преди обяд или в 

късния следобед, тъй като е почти изцяло открит и по пладне 
слънцето напича сериозно.

Изходна точка: гр. Брацигово, централен площад
Дължина: 10.0 км
Изкачване: 210 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3)
Физическо натоварване: ниско (КФН=3)
Продължителност:  1-2 часа (в зависимост от темпото и почивките)
Вода: 1-1.5 л, по маршрута няма чешми
Храна: не е необходима
Терен:

– асфалт – 5.6 км
– черни пътища – 2.5 км
– пътеки – 1.9 км
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Този маршрут не се разви според очакванията, за-
щото черният път, по който е основното спускане, се 
оказа доста див и занемарен в средната си част, което 
пък може би е нормално предвид факта, че минава през 
резерват „Купена“ и явно се ползва много рядко. Даже 
бих казал, че в момента е неизползваем за МПС-та, но 
велосипедите са по-проходими, така че минахме на-
всякъде.

В края на карането мислех да не публикувам марш-
рута, но спътниците ми ме разубедиха, изтъквайки, че 
въпреки дивотията, карането им е харесало. И наистина, 
като изключим най-обраслите участъци, в по-голямата 
част спускането е приятно и даже бих казал разнооб-
разно като за черен път – първо има забавна и бърза 
горска част, после е лекото храсталясване, след него 
пък теренът значително се променя, пътят става осеян с 
камъни и трябва определено да внимавате и за гумите, 
и за себе си. Изкачването до летовището със странно 
име „Розовски вриз“ също е приятно, изцяло по асфалт, 

като се минава покрай едно много хубаво езеро/язовир. 
Затова в крайна сметка реших да добавя и този маршрут 
– първо, за да има някъде в интернет информация за съ-
стоянието му, и второ, защото ако някой вече е изпроб-
вал всички други в района и му се кара по нещо такова, 
дето е хем лежерно, хем полудиво, може да се пробва и 
с него. Излишно е да казвам, че  е желателно да имате 

GPS навигация.

Изходна точка: с. Розово
Дължина: 17.7 км
Изкачване: 540 м
Ниво на техническа трудност: средна (R1, R2, Т2)
Физическо натоварване: средно (КФН=5)
Продължителност:  2-4 часа (в зависимост от темпото

и почивките)
Вода: 1-2 л, по пътя нагоре има чешми, след това не
Храна: по ваша преценка
Терен:

– асфалт – 7.3 км
– черни пътища – 9.9 км
– пътеки – 0.5 км

РОЗОВСКИ ВРИЗРОЗОВСКИ ВРИЗ

Едно от най-хубавите места за отдих в община Брацигово

На 12 км от Брацигово и на 7 км от с. Розово нагоре по 
северния склон на Родопите се намира местността Розов-
ски вриз. Нарича се така поради факта, че там извират и 
се събират много води, които  се отвеждат до микроязовир 
над селото, наричан от местните „Гювеча“. Розовски вриз 
е обявен за летовище през 1971 година. Това е предпочи-
тано място за отдих от много хора, заради кристално чис-
тите въздух и вода и девствената природа. Името на село 
Розово идва от розите, които жителите му засаждат през 
началото на миналия век и досега съществуват и посре-
щат всички на входа на селото с неповторимия си аромат. 
В последните години розопроизводството се възражда.

Летовище „Розовски вриз“ е на 1 200 м надморска 
височина, със 112 вилни сгради с общ капацитет на лето-
вището 1 000 души.

Това е дълъг целодневен маршрут, на практика ком-
бинация от два други маршрута, за които вече има под-
робни описания – „Брацигово – Жребичко 2“ и „Козарско 
– Жребичко – Кричим“. Затова за този описанието ще е 
по-кратко, но се препоръчва да ползвате GPS навигация, 
тъй като на доста места пътеките са пообрасли и има въз-
можности човек да се заблуди.

Маршрутът започва от Брацигово, изкачва се към 
билото и включва няколко от хубавите пътеки в региона, 
достигайки чак до Кричим и след това обратно през с. 
Козарско и с. Жребичко до Брацигово. Пътеките са леко 
подивели, но напълно проходими и приятни за каране. Не 
са и много трудни, макар че в никакъв случай не са за на-
чинаещи. Изкачванията като цяло са плавни и постепен-
ни, но сборната денивелация нагоре е солидна.

Ако искате в рамките на един ден да обходите въз-
можно най-голяма част от района и с възможно най-много 
пътеки, този маршрут е за вас. Само не забравяйте да си 
вземете достатъчно вода, храна и силни крака!

Изходна точка: гр. Брацигово, централен площад
Дължина: 44.2 км
Изкачване: 1600 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3)
Физическо натоварване: високо (КФН=8)
Продължителност:  4-9 часа (в зависимост от темпото и почивките)
Вода:  2-3 л; на доста места има чешми, но не разчитайте само 

на тях.
Храна: за цял ден
Терен:

– асфалт – 18.5 км
– черни пътища – 16.1 км
– пътеки – 9.6 км

Описание: 
От центъра на Брацигово напускаме града по асфалтовия 

път в посока с. Равногор, като в т. 05 (5.5 км) се отклоняваме 
вляво по хубав черен път. Караме все по него в източна посока 
до т. 11 (10.4 км), където се отклоняваме надясно по друг черен 
път и, държейки на следващите разклони ляво, се изкачваме 
до билото и караме по него до подножието на връх Кулата (т. 
19, 15.2 км), където започва първата пътека, спускаща се към 
Жребичко. Внимавайте в т. 22 и 23, където има опасност да се 
объркате – трябва да уцелите пътека направо, без маркиров-
ка, но в добро състояние, подсичаща връхчето вдясно. По нея 
се спускаме в околностите на с. Жребичко (т. 24, 18.9 км) и 
продължаваме надясно по черен път към параклиса „Св. про-
рок Илия“, но след 700 м, преди да го достигнем, в т. 25 трябва 
да намерите пътеката към Кричим, по която също трябва да 
следите GPS-а изкъсо. В Кричим поемаме наляво по равен 
асфалтов път към с. Козарско, където продължаваме с послед-
ното голямо изкачване (6-7 км) към с. Жребичко. Следва и по-
следно спускане (започва при една ферма в покрайнините на 
Жребичко, т. 45) – дълго и приятно, по черни пътища и пътека 
през м. Блатата към Брацигово.
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