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За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват кон-
курс в рамките на Националната кампания „ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“ на тема „Обичам природата –
и аз участвам“. Oт 01.11.2020 г. започна приемът на кон-
курсните проекти на общини, кметства, училища, детски 
градини и ЦПЛР/ОДК. Обръщаме внимание, че приемът на 
конкурсните проекти за общини и кметства ще се извърш-
ва по Държавна единна електронна система за обмен на 
документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proek-ti202-
1@pudoos.bg, с краен срок за изпращане 29.01.2021 г.

Конкурсните проекти на училища, детски градини и 
ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proek-ti2021@pud-
oos.bg с краен срок за изпращане 15.01.2021 г.

 Текстът на обявите и образец на декларация за  по-
твърждаване актуалността на данните и автентичността 
на подписите може да намерите на http://pudoos.bg/и на 
https://www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-za-
chista-okolna-sreda-2021/

Татяна СИМОНОВА
еколог

Кметът на община Брацигово г-жа Надежда Казакова 
връчи свидетелства за професионална квалификация – I сте-
пен, по професия „Работник в озеленяването, озеленяване 
и цветарство“ на 9 представители на ромската общност в с. 
Исперихово.

Свидетелствата са документ 
за завършен курс на обучение по 
дейност 6 – „Предоставяне на обу-
чение за придобиване на професи-
онална квалификация“ към Проект 
№ BG05M9OP001-2.018-0030 „Пи-
лотен модел за социално-икономи-
ческа и образователна интеграция 
на уязвими групи в Община Браци-
гово“, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 и Оперативна 
програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинанси-
рани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

По горепосочения проект община Брацигово работи вече 
18 месеца в партньорство с Фондация „Фонд за превенция 
на престъпността ИГА“. Въпреки предизвикателствата на 
извънредното положение в страната и последвалата го извъ-
нредна епидемиологична обстановка, която все още е факт 
работим успешно по социално-икономическа и образовател-
на интеграция на уязвими групи в Община Брацигово.

Ангелина КАЛИНОВА
ръководител проект

Продължава конкурсът на „Български пощи“ ЕАД

„Най-красиво писмо до Дядо Коледа”
Всяка година, поддържайки връзка с екипа на щедрия 

белобрад дядо, „Български пощи“ ЕАД организира конкурс 
за най-красиво писмо до Дядо Коледа. Хиляди деца от-
правят своите съкровени желания, думи на благодарност и 
вълнуващи послания към любимия старец.

В конкурса могат да участват всички детски писма, 
стихове, рисунки и други, ако върху пощенската пратка има 
правилно изписан адрес на подател и марка от 0.65 лева. На 
мястото на получателя трябва да пише „За Дядо Коледа“.

На всички участници в конкурса Дядо Коледа изпраща 
красиви лични писма, а най-добрите детски творби получа-
ват и награди от „Български пощи“ ЕАД.

Краен срок за изпращане на писмата до Дядо Коледа –
12 декември 2020 г.

„Априлци“

Във връзка с повишаването на 
броя заболели и карантинирани от 
COVID-19 и ведно с това повишава-
щата се страхова невроза сред на-
селението, ръководството на община 
Брацигово се обръща към жителите 
на селищната система:

Уважаеми съграждани,
В момента се надига втората 

вълна на Ковид-19, а заедно с нея 
и страховете – от зараза и от ново 
пълно затваряне, така наречения 
„локдаун“. Тези страхове несъмнено 
се отразяват върху нашето поведе-
ние. Ние сме в стрес, защото не зна-
ем ще се справим ли със ситуацията 
и реагираме ли по най-правилния 
начин. Едни взимат трескави мерки 
срещу възможните опасности, из-
вършват какви ли не преувеличени 
приготовления и се презапасяват с 
продукти и лекарства, други пък ома-
ловажават опасността или напълно я 
отричат. Както обичайно – „златната 
среда“ е тази, която би позволила да 
се опазим по най-добрия начин.

Страхът е нещо нормално. Но 
нашите психологически механизми 
са така настроени, че ние не можем 
непрекъснато да пребиваваме в 
условията на повишена опасност и 
в състояние на страх. Ето защо на-
маляването на нивото на страха е 
здравословна реакция.

На всички, които продължават 
да изпитват страх, препоръчваме да 

се концентрират върху онова, което 
им създава усещането за сигурност. 
Мислете например, че спазването на 
хигиената и на правилата за дистан-
ция, както и задължителното носене 
на маска, понижава риска. В същото 
време призоваваме да не се прека-
лява, защото ако човек се затвори 
вкъщи и изобщо престане да излиза, 
това сигурно трайно ще му създаде 
нови страхове и всяко излизане ще 
бъде свързано със стрес. Най-важно-
то е да се гледа трезво на ситуация-
та, да се премерват рисковете. Някои 
гръмко протестират против прави-
лата, други провокират околните 
и непрекъснато изискват повече 
внимание, трети пък се отнасят съ-
вършено несериозно към ситуацията 
и отричат опасността.

В името на психологическия 
баланс, специалистите съветват пре-
ди всичко да осъзнаем ситуацията 
и да не се поддаваме на паника. И 
припомнят известната рецепта: ако 
не можеш да промениш ситуацията, 
промени отношението си към нея!

Ето и няколко практични съвета 
как да не се заразим с Ковид-19 и да 
запазим психологическия си баланс 
по време на втората вълна.

Препоръчва се да не се отказ-
ваме напълно от всекидневните си 
навици, а каквото можем да отложим 
– да го отложим. Съвсем не се нала-
га изцяло да прекратим срещите си 
с близки хора. Вместо обаче да се 

събираме по домовете или в много-
людни закрити помещения, ще сме 
много по-добре, ако излезем на раз-
ходка с тези хора или отидем заедно 
в близкия парк. Не забравяйте да се 
облечете топло и винаги да извежда-
те и децата, които навън се чувстват 
особено добре.

Лошо е да ходите на места, къде-
то се събират много хора и където 
се говори на висок глас. Тъкмо на 
такива места е най-висок рискът да 
се заразите с коронавируса, който се 
предава по въздушно-капков път.

Във време на пандемия е особено 
важно човек да мисли за себе си и за 
собственото си здраве. Този егоизъм 
в разумни граници е даже полезен. 
Независимо дали ни харесва, или 
не, за собствената ни защита срещу 
инфекцията отговаряме единствено 
ние самите. Ето защо може би си 
струва временно да се откажем от 
някои любими свои навици, които са 
опасни по време на пандемия – и да 
се върнем към тях чак когато опас-
ността премине. Тогава ще изпитаме 
двойно удоволствие! А Общинска 
администрация – Брацигово, ще 
прави всичко възможно да работи 
за здравето и сигурността на своите 
жители, като предприема мерки по 
дезинфекциране и обезопасяване 
на общите части на градското про-
странство.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

На свое извънредно заседание, проведено на 
17.11.2020 г., Общинският съвет – Брацигово, прие 
свое становище относно проекта на Закон за водо-
снабдяването и канализацията, изготвен от Минис-
терството на регионалното развитие и благоустрой-
ството и публикуван на 26 октомври 2020 г. на Портал 
за обществени консултации като Проект на Решение 
на Министерския съвет за одобряване на проект на 
Закон за водоснабдяването и канализацията.

Кметът на община Брацигово г-жа Надежда Каза-
кова разясни на общинските съветници какво пред-
вижда проектът и какви биха били последиците от 
приемането му за населението на общината.

След станалите разисквания бе потвърдена кате-
горичната позиция на Община Брацигово и Общински 
съвет – Брацигово, срещу така предложения проект на 
Закон за водоснабдяването и канализацията. В при-
етото становище се развиват подробни съображения 
относно крайно неблагоприятните последици, до кои-
то би довело приемането на ЗВиК в предложения вид.

На заседанието, проведено като закрито, поради 
необходимостта от спазване на мерките за борба с CO-
VID-19, бе одобрена и Обща декларация против про-
екта на Закон за водоснабдяването и канализацията,  
изготвена по време на проведената на 13.11.2020 г.
в гр. Берковица среща на най-засегнатите от пред-
ложения проект общини – Брацигово, Берковица, 
Петрич, Сапарева баня и Троян. 

В същата представителите на тези общини ка-
тегорично се обявяват срещу предвидените зако-
нодателни промени и изразяват готовността си да 
защитят интересите на местното население с всички 
позволени от закона средства, включително и чрез 
масови протестни действия за блокиране на важни 
пътни артерии. 

Кметът на община Брацигово заяви намерението 
си да се направи всичко възможно, за да бъде чут 
гласът на жителите на общината против спорния про-
ект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

/текста на становището на ОбС – Брацигово и об-
щата декларация против проекта на Закон за водоснаб-
дяването и канализацията четете на стр. 3 и стр. 4/

Калоян Кирков от НУ „Васил Петлешков“ – Брацигово,
е сред номинираните победители. Неговата рисунка
ще бъде част от илюстрациите на новата детска 
книжка. Успех!

Тридесет и четирите детски рисунки, които ще 
илюстрират българското издание на книгата „Икабог“, 
са разкрити от организатора на конкурса в България.

Инициативата стартира през месец август, като 
протичаше паралелно с поетапното безплатно публи-
куване на всички глави от приказката „Икабог“ на Дж. 
К. Роулинг.

Общо 87 деца от 
цялата страна взеха 
участие със 155 ри-
сунки, подадени от 
техните родители в 
надпревара за голя-
мата награда – рисун-
ката да бъде включе-
на в най-новата книга 
на обичаната детска 
писателка.

Надежда Кирова-
Шопова, издателски 
директор на „Егмонт“ 
и ръководител на 
журито на конкурса, 
коментира:

Българското из-
дание на приказката 
на Дж. К. Роулинг 
„Икабог“ ще излезе 
с логото на „Егмонт“ 
до броени дни през 
ноември, за да се присъедини към държавите, които за 
пръв път посрещат Икабог между кориците на книга! 

Участието в тази инициатива ни прави щастливо 
съпричастни към една глобална издателска кампания 
и използвам възможността да благодаря на всички 
български деца и родители, с които заедно четохме и 
рисувахме „Икабог“ у нас!

„Априлци“

ÂÒÎÐÀÒÀ ÂÚËÍÀ ÊÎÂÈÄ-19
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Общинският съвет в Брацигово
на бунт срещу проекта на Закона
за водоснабдяване и канализация

РИСУНКИТЕ НАРИСУНКИТЕ НА

ПОБЕДИТЕЛИТЕПОБЕДИТЕЛИТЕ

„Кръв и пера“         Калоян Кирков

Започна приемът на проектиЗапочна приемът на проекти
за Националната кампанияза Националната кампания

„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“
на тема „Обичам природата – и аз участвам“на тема „Обичам природата – и аз участвам“



При	извора

Добър вечер, уважаеми зрители!

Живка Аджеларова

Черен екран като пропаст бездънна,

към ада порталът прозинал стои

и в миг тишината ранена простенва:

„Надеждата всяка ти тук остави!“

Започва с фалшивия поздрав тогава,

с мелодия бодра вечерният блок.

„Добра да е вечер!“ Зрители горки!

Нататък… пожари, убийства, порок!

И малко по малко адът настъпва,

превзема ни стаята, както и нас.

Но ето спасение – токът прекъсва!

„Изпускаме блока в’ вечерния час!“

„Хайде до някой прозорец да идем,

нещичко все ще дочуем, нали?“

„Какво ще дочуеш?! Съседът отиде

в чужбина, у тях самотата крещи!“

„Но ето ги младите – всички са в парка,

децата им тичат, играят до тях.

Да идем и ние, да питаме някой 

за някаква новост от днешния свят.“

И мрака лъчите го бързо пронизват,

щом се отваря вратата навън!

Двамата старци по стълбите слизат

и – сякаш попаднали в някакъв сън,

срещат във парка съседите млади,

децата играят позната игра –

едните стоят на пейките прави, 

а другите викат със цели гърла:

„Добра да е вечер, 

гости, родители!

Поздрав за вас, 

уважаеми зрители!…“

30 юни 2020 г.

В днешния почти изцяло дигитализиран 
свят на човек му е по-удобно да се снабди с 
търсената информация, като използва Интер-
нет или като включи телевизора, за да чуе на-
пример новинарската емисия. Но понякога се 
случва така, че дадено удобство може повече 
да затрудни, дори да затормози ума и да съз-
даде едни много грешни представи за живота. 
Така даже и усещането, че информацията „за-
лива отвсякъде“ би могло да се окаже една от 
най-големите заблуди.

В своя коментар в сборника „Приносът 
на писатели и поети в оклеветяването на поп 
Кръстю“ Марко Ганчев казва: „Най-масовото 
днешно клише е, че съвременникът ни бил 
претоварен от информация. Никога любозна-
телният човек не е бивал принуден да полага 
толкова усилия, колкото сега, ако наистина 
желае да се добере до достоверната истина 
дори за самите факти, камо ли пък до техния 
смисъл в контекста на съвремието и на веч-
ността.“

И ако се замислим, действително ситуаци-
ята е точно такава. Въпреки масовото общест-
вено мнение, че Интернет предлага всякаква 
информация по най-достъпен и лесен начин, 
в съзнанието на любознателния човек, който 
черпи сведения от много други източници, 

Мрежата се разкрива като истинска пропаст 
с измамно привлекателна външност. Очевид-
ната причина за това е, че във виртуалното 
пространство всеки е свободен да каже и да 
напише каквото си пожелае. По този начин 
количеството предлагана информация се по-
качва до момент, когато действително „залива 
отвсякъде“, но за сметка на това качеството Ӝ 
спада все повече.

Вярно, че съвременният човек се опитва 
да е модерен, да е в крак с времето и про-
мените, но може би забравя нещо много 
важно – векове наред светът е трупал база 
знания, които Интернет само продължава да 
развива и така дава допълнителен тласък на 
вече потрудилите се да прочетат нещичко. На 
онази част от обществото обаче, която следва 
„модата“ сляпо, все Ӝ се струва, че в света се 
случват невиждани иновации и сега е момен-
тът, когато всеки може да се възползва от тях, 
като свободно се изкаже по всякакви въпроси 
(независимо от това дали е компетентен, или 
не) и така да изпъкне пред останалите. 

На този фон все повече се разпространя-
ва наивната мисъл, че в Интернет има всичко. 

Точно тя кара доверчивият човек, зажаднял 
за малко повече информация, да се втурне 
към пространството и дори да не забележи 
коварната пропаст, към която всъщност се е 
насочил. Можем да си представим случката 
оттук нататък като повторение на сцената от 
филма „Далече от безумната тълпа“ – през 
нощта овцете излизат извън фермата, като се 
насочват към ръба на страшна пропаст и най-
глупашки се оставят тя да ги погълне. 

Смесицата от достоверна информация и 
„свободна“ измислица се среща не само във 
виртуалното пространство, а и сред медиите. 
Понякога, нарочно или не съвсем, новинар-
ските емисии, статиите, та дори и филмовите 
продукции, предавани по телевизията, могат 
да съдържат голяма доза заблуди и така да 
се стигне до момент, в който те изобщо да 
не кореспондират с истината. Така например, 
човек, който е летял със самолет или поне има 
представа за това, едва ли ще приеме за нещо 
нормално абсурдната филмова сцена, пред-
ставяща ръкопашен бой между двама мъже 
върху едното крило на превозното средство, 
докато то лети на десетки километри от зе-

мята. И ако филмите са продукт на изкуството 
и като такива въздействат чрез специални 
ефекти върху представите на зрителя, то ме-
диите „бъркат“ в съзнанието не как да е, а като 
насочват вниманието към точно определени 
събития, премълчавайки много други. Сами ще 
се убедим в това, когато включим телевизора –
вярно, че светът е завладян от проблеми, кои-
то могат да се разрешат, ако се говори за тях, 
но нима проблемите са единственото случва-
що се нещо? Не, естествено, добрите новини 
също са навсякъде около нас, но те сякаш 
биват оставени на „дъното“ на новинарската 
емисия, като единствена надежда, докато през 
това време злото завладява човешкия свят. С 
това можем да се досетим, че телевизорът се е 
превърнал в истинска кутия на Пандора.

Изглежда манипулациите в съвременния 
свят дебнат отвсякъде и за съжаление много 
рядко могат да бъдат ясно различени. Вярно, 
че светът трябва да е обърнат към бъдещето 
и да върви смело напред, но понякога, за да 
успее човек да избегне някоя грешка и да 
различи лицето на заблудата, е необходимо 
само да отвори прозореца към миналото и 
традициите. Тогава въздухът в живота му ще 
се насити с истината за света и той ще може 
смело да продължи напред към модерното.

(Продължение на разговора с г-жа Попова
и г-жа Рашайкова от брой 12)

Живеем във времена, в които развитието на технологиите 
напредва бързо, информацията се открива лесно и като ко-
личество е много повече от онази в обикновена книга. А при 
ситуацията с коронавируса единствено чрез технологиите 
хората можеха да работят, да учат и да общуват. Като имате 
предвид това, смятате ли, че технологиите ще спомогнат за 
развитието на културата и ограмотяването на младите хора в 
близкото бъдеще?

Д. Рашайкова:
Вярвам в това, 

да, но ако не 
се използват 
правилно, ако 
се гледа през 
пръсти на такъв 
тип развитие, 
ефектът ще е 
много малък. 
И навремето 
гледахме да сме 
иновативни, но 
тогава всичко 
сами си измис-
ляхме. Ако човек 

работи с децата – те са много благодатен материал, няма да оста-
нат недоразвити. Много е важно у децата да се създаде интерес. 
Важно е човек да чете, да се развива и по подходящ начин после 
да поднесе знанията си. Така е и с технологиите. Но всичко това 
трябва да бъде водено от вътрешна амбиция и интерес. Но поради 
коронавируса истинските контакти се нарушиха и за това съ-

жалявам. Иначе в про-
странството може да се 
открие всичко.

Й. Попова: Преди се
правеха много състеза-
ния и те караха младия 
човек да чете, да търси 
книги, да се подготвя 
дълго по даден въпрос. 
А сега е лесно – цъкнеш 
в Интернет и получа-
ваш наготово 
всичко. Но 
мозъкът до-

статъчно ли се е потрудил и обогатил ли се е с нещо? 
Не. Информацията, която една книга дава, е проверена 
и си има автор, докато в Интернет всеки може да изкаже 
някаква мисъл, някакво мнение и младият човек, който 
не е запознат, ще го приеме като готово хапче. Аз не съм 
против новите технологии, не ги отричам, но смятам, че 
те правят мисленето на младите хора по-ограничено, 
речникът – все по-беден. А в същото време могат да по-
магат на хората, като им освобождават повече време, в 
което те да се развият духовно, да прочетат нещо пове-
че и да се усъвършенстват.

Знаем, че през Възраждането учителите и духовниците са в 
центъра на промените в културата, главно те спомагат за по-
строяването на църкви, училища и читалища, както и за изда-
ването на книги. Според проучване, проведено през 2019 г.,
62% от младежите до 30-годишна възраст не се интересуват 

от изкуство, кое-
то подсказва, че 
обществото днес 
отново има нуж-
да от промяна в 
начина на мис-
лене. Кой според 
Вас би могъл да 
застане като во-
деща фигура, за 
да я осъществи?

Й. Попова: Пак 
учителят трябва 
да бъде този, който 
да даде началния 
тласък, макар че е 

трудно. Сега се оправ-
дават младите препо-
даватели, че имало 
много информация, че 
има телевизия и радио. 
И едно време имаше и 
телевизия, и радио, но 
тогава в предаванията 
се говореше на един 
-чист, красив български 
език. Нямаше всеобщо 
говорене като на пазар, 
тогава се подигравах-
ме, ако някой каже 
„разбираш ли?“. Сега дори и интересните предавания станаха 
пошли и ако преподавателят не разговаря и не насочва ученици-
те си към всичко, което те гледат и слушат, а само си избърбори 
урока, то тогава нашата младеж няма да получи каквото трябва. И 
дори това да се случи, учителят не може да стане водеща фигура, 
защото той е с извити ръце. И не говоря за заплатите. Не може 
всеки да плюе по учителя. Не може той да няма право да изрече и 
дума, когато ученикът го удари, когато родител го напсува. Ученик 
може да обвини във всичко преподавателя си и да излезе прав. 
Ето, това е жалкото!... И затова казвам, че учителя не може да 
бъде водещата фигура.

Д. Рашайкова: На първо място дейците на културата. Много 
от писателите в днешно време станаха хора, които печелят 
пари. Те не говорят за духовното израстване, а наблягат на го-
лите еротични сцени и на 
низките страсти. Ако в 
днешното поколение се 
зароди различен начин 
на мислене, ако хората 
помислят да уважават не 
само творците, а и други-
те около себе си, нещата 
ще бъдат различни. 

Радвам се, че има и 
такива фолклорни преда-
вания, например, които все пак създават наистина чувство за кра-
сивото, интелигентното, народното. А и колко деца вече слушат 
класическа музика? Има една пловдивска програма „Хармони“, 
която предлага класическа музика. 

А колкото до художниците, и те като писателите преминаха 
на търговска марка. А творците 
са тези, които трябва да повдиг-
нат културното ниво. И учителите 
също, но вече много малко пре-
подаватели обръщат внимание на 
това какво ще предадат, как ще 
накарат децата да ги запомнят. 
Нивото на простотията е с огромни 
размери вече!

Какво ще пожелаете на чита-
телите за празника 1 ноември?

Д. Рашайкова: Първо, искам да 
им пожелая здраве. Второ, искам 
да им пожелая да мислят, да тър-

сят отвътре нещата, да нищят фактите, защото е 
много важно да можем да четем между редовете и 
да мислим между думите. И не на последно място, 
да създадат вътрешен усет за красивото и за въз-
вишеното.

Й. Попова: Ще им пожелая наистина да бъдат 
читатели, но не читатели на Фейсбук, а такива на 
хубавата българска книга, обичащи и ценящи бъл-
гарските автори. Все по-често нашите умни, хубави 
деца започват да си купуват и да четат книги на 
английски, защото „това е оригиналът“. Нямам нищо 
против, но и ние имаме толкова оригинали, българ-
ски оригинали – Йовков, Вазов, Елин Пелин… Те не 
познават много от нашите автори. Нека прочетат 
хубавите български книги и да ги заобичат! Ето това 
им пожелавам.

(Изказвам благодарности на г-жа Йорданка Попова
за предоставения снимков материал,

който беше поместен в двете части на рубриката!)

Между нас казано…
Медиите, Интернет и лицето на заблудата

На седянката…

Автор и водещ рубриката: Живка Аджеларова
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Преди една година обещах пред Брацигово и жителите на 
общината, че следващите четири години ще бъдат динамични и 
изпълнени с работа. Тогава заявих и тезата си, че залагам на от-
крито, диалогично и честно управление, както и на приоритетно 
привличане на външен финансов ресурс – това заяви в обръще-
ние към жителите на Община Брацигово кметът Надежда Казако-
ва. – В подготвената от мен Програма за управление за периода 
2019-2023 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за 
превръщане на Брацигово в съвременна община, отличаваща се 
с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, 
приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж. 
След края на първата година от управленския мандат отговорно 
мога да кажа, че Община Брацигово се опитва да бъде двигател 
за социално развитие и към момента твърдо работи за своя про-
сперитет.

Всяко ново начало е изпълнено с предизвикателства, но по-
гледът ми винаги е насочен напред и амбицията ми е да правя 
нещата по-добре.

Действително 2020 г. бе и все още е една динамична година. 
Година, в която местната власт последователно и систематично 
изпълняваше всички дейности от местно значение, които законът 
е предоставил в нейната компетентност.

Знаех, че ще бъде трудно, но никой от нас не бе подготвен 
за предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Тя обаче се 
настани трайно в живота ни и обсеби ежедневието ни.

И тъй като годината бе под знака на социално значимите 
дейности ще започна от тях.

• През периода ноември 2019-2020 продължава предоставя-
нето на „Топъл обяд“ на 50 жители от община Брацигово, като от 
месец март 2020 г. се трансформира в „Топъл обяд в условията 
на COVID-19“. Ведно с това започна прилагането на Механизъм 
„Лична помощ“, даващ шанс на хора с увреждания да получат ка-
чествена помощ. В условията на извънредно положение започна 
прилагането на програма „Патронажна грижа“ за обслужване по 
домовете на възрастни хора и такива, поставени под карантина. В 
момента се обслужват 72 потребители от цялата община.

• Заедно с това се работеше и по усвояването на средства за 
подпомагане на уязвими групи хора от етническите малцинства в 
Брацигово и Исперихово, предоставени от Съвета на Европа по 
програма РОМАКТ на стойност 4510.00 лв. Бяха подпомогнати 
100 души с пакети от хранителни продукти, санитарни и дезин-
фекционни материали. С цел осигуряване на безопасността на 
населението се предприеха мерки по дезинфекциране на общите 
части на населените места.

• Отчитайки предизвикателствата на съвремието, община 
Брацигово кандидатства и по проект за предоставяне на таблети, 
многофункционални устройства и периферна техника на децата 
от социалните услуги на КСУДС за ефективно адаптиране към 
учене в дигитална среда. Сключен бе договор между Община 
Брацигово и Фонд „Социална закрила“ на стойност 9393,20 лв. за 
доставка на 3 преносими компютъра, 18 таблета, 3 мултифункци-
онални устройства, 3 рутера и доставка на интернет за 3 месеца.

През 2020 г. Община Брацигово продължи процедурата за 
издаване на „Карти за преференциално паркиране за хора с 
увреждания“.

• Към края си е работата по Проект „Ремонт и реконструкция 
на улична мрежа в регулацията на гр. Брацигово и населените 
места в общината“. При неговото изпълнение бяха асфалтирани 
14 улици в Брацигово, 5 улици в Бяга, 4 улици в Исперихово и по 
една улица в селата Козарско, Равногор и Розово.

• Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и при-
надлежностите към тях“ по подмярка 7.2. предстои да се реали-
зира. Сключен е договор с изпълнител и очакваме съгласуване от 
ДФЗ за започване на СМР.

• С Постановление № 250 от 04.09.2020 г. са одобрени до-
пълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодо-
ляване на последици от бедствия на община Брацигово в раз-
мер на 511 263 лв. за „Укрепване на свлачище на път PAZ 2045
/III – 375/ Исперихово-Козарско-Жребичко“. Предстои обявяване 
на обществена поръчка и реализиране на проекта.

• През 2020 г. Община Брацигово продължи да насочва 
усилия към подобряване на градската среда чрез усвояване на 
проекти по ПУДООС. В Брацигово: нова детска площадка за игра 
е изградена в ромския квартал под наслов „Чиста околна среда –
смях и игри за нашите деца“. Детският кът се намира между ули-
ците „Георги Бенковски“, „Ангел Симонов“ и „Петър Фикин“. Сред-
ствата, в размер до 9894.00 лв., са от Националната кампания „За 
чиста и околна среда – 2020“, конкурсна тема „Обичам природата –
и аз участвам“. Проект на ДГ „Слънце“ в село Исперихово – на 
стойност 5000 лв. Проект на СУ „Народни будители“ – Брацигово, 
на стойност 4999,70лв. Проект на кметство Бяга, на стойност
9986,80 лв., които вече са реализирани.

• Бяха изпълнени договорените СМР за изграждането на 
игрище за минифутбол в Бяга по проект „Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ по подмярка 7.2. Предстои отчитане пред Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

Най-голямото предизвикателство през тази изключително 
трудна година бе реализирането на проекта „Ремонт, реконструк-
ция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр. Браци-
гово – реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в 
Брацигово“ на стойност 2 534 336,70 лв. с ДДС. Изпълнението на 
проекта тече и в момента. Искам да изкажа огромна благодар-
ност на всички жители на града за разбирането, което проявяват 
за създадените неудобства и липсата на вода понякога. При 
реализирането на този проект ще подменим 12 км водопровод в 
града, с което се надяваме, че ще намалим значително загубата 
на вода и ще подобрим качеството на предлаганата услуга. Об-
щина Брацигово инвестира в подобряването на ВиК системата, 
защото имаме собствен ВиК оператор – „Инфрастрой“ ЕООД. Той 
има утвърден бизнес-план и цени на водата до 2021 г. С публи-
куването на Проект на Закон за ВиК на 26.10.2020 г. на Портал 
за обществени обсъждания обаче сме изправени пред огромно 
предизвикателство. В проекта на закона се предвижда един ВиК 
оператор да предлага услугата в една област. Това води и до 
уеднаквяване на цените. Община Брацигово и Общински съвет 
Брацигово не сме съгласни със задължителното окрупняване на 
обособените територии, с автоматичното прекратяване на склю-
чените договори между кметовете на общини и ВиК операторите, 
със задължителното предоставяне на ВиК съоръженията на асо-
циациите по ВиК и с отнемането на правомощията на общинските 
съвети на асоциации по ВиК. Затова на 17.11.2020 г. се проведе 
извънредно заседание на Общински съвет − Брацигово, за да се 
приеме становище на общинските съветници и обща декларация 
на всички общини в подобна ситуация.

Друг важен проект, с който Община Брацигово се зае през 
тази година, е свързан с рекултивирането на Депо за твърди би-
тови отпадъци в местност Клисурата, в землището на Брацигово. 
Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за 
техническа и биологична рекултивация, сключени са договори. В 
момента се съгласуват процедурите по ОПОС и предстои първа 
копка.

С Решение № 66 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Бра-
цигово, се определи водовземно съоръжение, сондаж № 2 от 
находище на минерална вода „Брацигово“ – изключителна дър-
жавна собственост, като място за общо водовземане, пиене и 
водоналиване от населението с общ дебит 0,5 л/сек. С Решение 
№ 87 от 27.03.2020 г. на Общински съвет – Брацигово, се дава съ-
гласие за стартиране на процедура по предоставяне на концесия 

за минерална вода „Брацигово“ от сондаж № 5 с дебит 1 л/сек. за 
365 дни в годината за 25 години. Същото решение бе изпратено 
на МОСВ, които трябва да проведат процедурата по отдаване на 
концесия за бутилиране на минерална вода.

След толкова години упорита работа и търсене на възможнос-
ти Община Брацигово успя да направи така, че урбанизираната 
територия на курортно селище „Васил Петлешков“ да бъде вече 
частна общинска собственост. От цялата територия на курорта –
194 дка, 127 дка вече са частна общинска собственост и Община 
Брацигово може да се разпорежда с тях.

Деловото сътрудничество и диалог с институциите при 
бедствия, аварии и кризи също бе необходимо през годината. 
На 07.02.2020 г. се наложи да се обяви частично бедствено 
положение на територията на селата Равногор и Розово и 
летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“. За една 
нощ натрупа огромно количество сняг, а вятърът допринесе 
за навяването му на места и образуване на преспи до 2 метра 
височина. Спряно бе и електрозахранването в почти цялата об-
щина. В град Брацигово и селата Исперихово, Козарско, Бяга и 
Жребичко захранването с електричество бе възстановено след 
няколко часа, но в селата в планината – Равногор и Розово, и в 
летовищата нямаше ток повече от 24 часа. Населението бе снаб-
дено с храна и лекарства своевременно и нямаше бедстващи 
хора. Благодарение на бързата реакция на институциите то бе 
отменено на 10.02.2020 г., след като бе изчистено навсякъде и 
пътищата бяха отново проходими. Благодарност получиха ДГС –
Пещера, и ДГС – Батак, които ни бяха осигурили 3 багера, с 
които се почистваха улиците в населените места, „Еко-хид-
ро 90“ ООД, „Ка-ойл“ ЕООД, „Асарел-медет“ АД – осигуриха 
тежка верижна техника, без която нямаше как да се справим.

И не на последно място, а може би най-важното от финансова 
гледна точка, е постигнатата отмяна на финансовата корекция с 
Решение № 8502 от 30.06.2020 на Върховния административен 
съд на Република България, която беше наложена на Община 
Брацигово на 21.12.2017 г. от изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ – в размер на 1 583 146,08 лв. без ДДС, 
от стойността на финансова помощ, изплатена за заявени за 
възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Изграждане на канализационна система на 
село Козарско, община Брацигово, и рехабилитация на пътна 
мрежа на община Брацигово“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В заключение бих искала да обобщя, че изпълненото 

през 2020 г. е само малка част от една амбициозна и после-
дователна управленска програма. В никакъв случай не целя 
да провокирам усещането, че реализираните от Община 
Брацигово инициативи претендират за всеобхватност или 
завършеност, доколкото се отнасят за систематично изпъл-
нение на публични политики. Бързи и лесни политики, бих 
казала, почти няма. Сами по себе си обаче тези инициативи 
носят всички белези на институционална приемственост, 
споделена политическа воля и експертна ангажираност на 
ниво администрация. В този смисъл ги приемам като част от 
една широкообхватна стратегия за последователно и ефек-
тивно развитие на нашата общност, преди всичко ориенти-
рано към резултати и подобряване на условията за живот в 
общината.

Изразявам благодарност на всички, които по един или 
друг начин допринесоха за процеса на израстване на мест-
ното самоуправление.

Благодаря на своя екип, който работи неуморно и от-
говорно!

Нека всички бъдем здрави и се пазим!

НАДЕЖДА КАЗАКОВА ОТЧЕТЕ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА СИ

Във връзка с проекта на Закон за водоснабдяването и 
канализацията /ЗВиК/, публикуван за обществени консулта-
ции на 26.10.2020 г. на Портала за обществени консултации 
и предвид неприемането на отрицателното становище на На-
ционалното сдружение на общините в Република България по 
предварителния проект на ЗВиК, законопроектът да не бъде 
внасян в Министерски съвет, съответно в Народното събрание, 
във вида, в който е публикуван, по отношение задължително-
то окрупняване на обособените територии и с оглед на това, 
категорично възразяваме срещу предложените в проекта 
на ЗВиК, промени в подхода на управление на ВиК систе-
мите – задължително окрупняване на обособените територии, 
автоматично прекратяване на сключените договори от кме-
товете на общини с местните ВиК оператори, задължително 
предоставяне на общинските ВиК съоръжения на новата Асо-
циация по ВиК и отнемане на общинските съвети с общински 
ВиК дружества правомощията на асоциации по ВиК.

Предложеният законопроект въвежда редица значителни 
промени за малките ВиК оператори, в частност на тези, нами-
ращи се на територията на общините Берковица, Брацигово, 
Кресна, Петрич, Сапарева баня и Троян, които ще доведат до 
необратими негативни последици – значително поскъпване 
на разходите за предоставяне на гражданите на общината 
на ВиК услуги, неминуемо съкращаване на персонал или 
ликвидиране на местното ВиК дружество, както и съществени 
финансови загуби за общините.

Законопроектът предвижда в границата на една обосо-
бена територия /на територията на 28 обособени територии, 
съвпадащи с административните области в страната/ само 
един ВиК оператор да може да осъществява дейностите по 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, 
публична общинска и/или публична държавна собственост, и 
предоставяне на ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична 
общинска и/или публична държавна собственост.

Цитираното предложение не предполага получаване на 
съгласие от съответната община, а директно поставя същата, 
както и нейните жители, в ситуация, в която нямат право на 
избор кой ВиК оператор да осъществява дейностите по стопа-
нисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, пуб-
лична общинска собственост, и предоставяне на ВиК услуги 
с ВиК инфраструктура, публична общинска собственост, на 
територията на дадена община.

С предложения законопроект се нарушават разпоредби на 
действащото европейско и национално законодателство, както 
и основни демократични принципи, в това число на чл. 3 от Ев-
ропейската харта за местно самоуправление от 15.10.1985 г.,
чл. 17 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България 
и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация.

Не са налице мотиви, нито правно основание какво налага 
това задължително окрупняване на обособените територии. 
Няма нормативен текст, нито в българското, нито в европей-

ското право, който да задължава общините да се присъеди-
няват към една Асоциация по ВиК на територията на една 
област, както и липсва нормативен текст, съгласно който ВиК 
операторите следва да се консолидират.

В подкрепа на горните твърдения са Окончателен доклад 
от проучване за ВиК услугите в избрани страни-членки от края 
на 2015 г., предназначен за Европейската комисия /FINAL RE-
PORT STUDY ON WATER SERVICES IN SELECTED MEMBER 
STATES: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a9bdad4a-
97f5-11e5-983e-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1/, и Доклад за 
управлението на ВиК услугите в Европа на Европейската фе-
дерация на националните асоциации по ВиК услуги от 2018 г.
/EurEau – The governance of water services in Europe – http://
www.eureau.org/resources/publications/150-report-on-the-gover-
nance-of-water-services-in-europe/file/, които показват, че всяка 
държава-членка е избрала свой подход в управлението на ВиК 
сектора, като преобладават услугите, които на местно ниво се 
предоставят от общински и/или частни компании.

С приемане на законопроекта засегнатите общини авто-
матично ще се задължат да прекратят сключените с общин-
ските ВиК дружества договори и да предоставят общинските 
ВиК съоръжения на новата Асоциация по ВиК, която от своя 
страна ще ги предостави на избрания ВиК оператор, което
е в нарушение на чл. 140 от Конституцията на Република Бъл-
гария, съгласно който общината има право на своя собстве-
ност, която използва в интерес на териториалната общност.

Макар и малки, дружествата на общините Берковица, Бра-
цигово, Петрич, Сапарева баня и Троян изпълняват същите 
по обем задачи и отговарят на нормативните изисквания за 
бранша.

Близкият контакт с потребителите, както и непрекъсна-
тият близък контрол от страна на общинското ръководство, 
спомагат за бърза реакция и отработване на проблемите и 
възникналите аварии.

Местните ВиК дружества на засегнатите общини отговарят 
на всички изисквания за оператор по сега действащия закон 
– регистрирани са като дружества, предоставящи ВиК услуги, 
имат учредена обособена територия, имат изготвен самостоя-
телен регионален генерален план, имат одобрен бизнес-план 
за последния регулаторен период, имат сключен договор за 
ВиК оператор със съответната община.

Предварителният и неокончателен анализ показва, че 
средната цена на водата на местните ВиК дружества с при-
емане на законопроекта ще се повиши с повече от 50%, ко-
ето би натоварило несправедливо и непоносимо жителите на 
представляваните от нас общини.

Органите на местното самоуправление са една от главните 
основи на всяко демократично устройство и правото на граж-
даните да участват в управлението на обществените дела е 
един от демократичните принципи, възприети от всички дър-
жави-членки на Съвета на Европа.

Предвид горното, считаме, че сме в правото си и имаме 

реалната възможност като местна общност да регулираме и 
да управляваме в рамките на закона, на наша отговорност и 
в интерес на местното ни население, съществена част от об-
ществените дела, включително и да решаваме самостоятелно 
всички въпроси от местно значение, които законът е предос-
тавил в компетентност на общините в сферата на общинското 
имущество.

Вярваме, че съобразно предоставената ни от правото 
на Република България и Европейския съюз компетентност 
имаме право на избор сами да определим ВиК оператора, 
който ще управлява по-добре собствените ни активи и ще 
предоставя по-качествена услуга на гражданите и в този 
смисъл сме против ликвидирането на местните ВиК дружества 
от страна на държавата, което ще настъпи с приемане на за-
конопроекта.

Желанието на общините Берковица, Брацигово, Кресна, 
Сапарева баня и Троян е да продължим да съществуваме като 
самостоятелни обособени територии на съответните общини 
и дружествата, оператори на ВиК системите в нея, за доброто 
на същите тези общини и за опазването на местното ни водно 
богатство.

Приоритет за общините е да се направи всичко възможно 
мнението и желанието на местното население да се зачетат 
като важни и значими за управляващите при вземането на 
решения, касаещи пряко хората и местния природен ресурс.

С оглед значимостта на поставения проблем и огромното 
му значение за жителите на общината, информираме, че насе-
лението на общините Берковица, Брацигово, Кресна, Сапаре-
ва баня и Троян е в готовност за организиране на граждански 
инициативи по реда на Закона за пряко участие на граждани-
те в държавната власт и местното самоуправление, по въпроса 
за запазване на общинските ВиК дружества.

Обявяваме категорично готовността си за защита на инте-
ресите на местното население с всички позволени от закона 
средства.

Готови сме да организираме масови протестни действия 
за блокиране на важни пътни артерии, докато исканията ни 
за продължаване на самостоятелното съществуване на мест-
ните ВиК дружества, като ВиК оператори, не бъдат взети под 
внимание и законопроектът не претърпи нужните корекции 
преди внасянето му за гласуване в Народното събрание на 
Република България.

13.11.2020 г.

Общини, подкрепящи настоящата декларация:
Община Берковица
Община Брацигово
Община Кресна
Община Петрич
Община Сапарева баня
Община Троян

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА
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О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О

С обсъждания проект на Закон за водоснабдяването 
и канализацията се предвижда:

• да се ликвидира дейността на ВиК операторите, 
чийто собственик на капитала е община;

• да се консолидират областите за ВиК услуги, като 
териториите им съвпаднат с административните области 
(28 на брой), а общините да се задължат да участват в 
асоциация по ВиК в съответната област и да предос-
тавят за стопанисване и управление своята общинска 
собственост, служеща за нуждите на извършването на 
услуги по ВиК, на тази асоциация и на избран от нея ВиК 
оператор;

• Общината да финансира от своя бюджет поддър-
жането и придобиването на ВиК системи и съоръжения 
в съответствие с регионален генерален план, който оба-
че не е одобрен или съгласуван от Общинския съвет, а от 
МРРБ и съответната асоциация по ВиК;

• Общинският съвет се лишава от възможността да 
определя цената за ВиК услуги съобразно социалното 
положение на жителите в общината, а тази цена се 
определя от Комисията за регулиране на ВиК услугите, 
като социалната поносимост на цената се определя не 
на базата на средния месечен доход на домакинство в 
съответната община, а в съответната административна 
област.

Тази регламентация е в разрез с конституционните 
принципи за:

– свободна пазарна икономика (чл. 19 от КРБ);
– неприкосновеност на собствеността

(чл. 17 от КРБ);
– ефективно и свободно местно самоуправление (чл. 

2, чл. 136 – 141 от КРБ).
Сега действащата законова регламентация (ЗВ и 

ЗРВКУ и др.) дава възможност на всяка община сама, 
чрез своите органи, да прецени дали да се включи в 
асоциация по ВиК, или да осъществява дейностите по 
ВиК чрез свое търговско дружество. Тази настояща 
уредба кореспондира с конституционния принцип за 
ефективно и свободно местно самоуправление. Проти-
воположно на това, предлаганият проект на нов ЗВиК 
унищожава общинските ВиК дружества, налага на об-
щините да участват в областни асоциации по ВиК и 
ги лишава от възможност самостоятелно и ефективно 
да определят основните насоки на дейността на об-
щинския ВиК оператор и да определят цената на ВиК 
услугите съобразно социалното положение на жителите 
в общината. Ето защо Общински съвет – Брацигово, се 
противопоставя на такова погазване на Конституцията 
на Република България, на отнемането на свободата на 
самоуправлението и на утежняването на финансовото 
състояние на жителите в общината.

КОНКРЕТНО:

Общински съвет – Брацигово, категорично възра-
зява срещу регламентацията в проекта на нов ЗВиК, 
според която:

1. Територията на страната за целите на управление-
то, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК 
системите и за предоставянето на ВиК услугите се раз-
деля на 28 обособени територии, които съвпадат с адми-
нистративните области, съобразно административно-те-
риториалното устройство на страната – чл. 4 от проекта.

2. В границите на една обособена територия по чл. 4, 
само един ВиК оператор може да осъществява дейнос-
тите по ал. 1 с ВиК инфраструктура, публична общинска 
и/или публична държавна собственост – чл. 5, ал. 2 от 
проекта.

3. Общинският съвет взима решения за финансиране 
на ВиК системи публична общинска собственост в съ-
ответствие с регионалните генерални планове за водо-
снабдяване и канализация – чл. 11, ал. 2 от проекта.

Противопоставяме се, тъй като тези регионални гене-
рални планове за ВиК се одобряват не от съответния об-
щински съвет, а се изработват от МРРБ и се съгласуват 
с асоциацията по ВиК в областта – чл. 29 от проекта, къ-
дето обаче общините няма как да имат мнозинство при 
взимане на решения – чл. 16, ал. 4 и 5 от проекта.

4. Съществуващите към датата на влизане в сила 
на този закон ВиК системи – публична собственост на 
общините, разположени на територията на съответната 
област, се управляват от асоциациите по ВиК по силата 
на този закон – чл. 13, ал. 4 от проекта.

Против сме, защото е недопустимо по този начин 
да се посяга на публична общинска собственост, която 
според чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и ЗОС се управлява и 
разпорежда по решение на Общинския съвет.

5. Асоциацията по ВиК, чрез общото събрание, при-
ема решение за сключване на договор с ВиК оператор 
при процедура по този закон от името и за сметка на соб-
ствениците на ВиК системите за възлагане на дейнос-
тите по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите срещу 
заплащане – чл. 14, ал. 2, т. 1 от проекта.

Възразяваме, тъй като е недопустимо субект, в който 
общината на практика насилствено е вкарана като участ-

ник чрез закон не може и реално да въздейства върху 
решенията, които взима (чл. 16 от проекта).

6. Заседанията на Общото събрание на асоциацията 
по ВиК са редовни, ако на тях присъстват представи-
телите на държавата и общините, които притежават не 
по-малко от две трети от всички гласове. Когато в съот-
ветната асоциация по ВиК участва държавата и повече 
от една община, държавата има право на 35 на сто от 
гласовете, а всички общини разпределят помежду си 
65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на на-
селението им. Решенията се взимат с мнозинство от три 
четвърти от гласовете на присъстващите (тоест 75 на 
сто), а когато в съответната асоциация по ВиК участват 
само държавата и една община, решенията се взимат с 
единодушие – чл. 16, ал. 2 – 5 от проекта.

Възразяваме, защото на практика общините/об-
щината по никакъв начин не може да влияе върху взи-
мането на окончателно решение, тъй като държавата 
винаги има блокираща квота. Също така, съобразно 
жителите на общината, тя ще има и тежест при гласу-
ването, което означава, че община Брацигово, заради 
по-малкия брой население в сравнение с други общини 
в област Пазарджик, няма да може да влияе ефектив-
но върху взимането на решения, които касаят самата 
община Брацигово, включително и за размера и вида 
на инвестициите във ВиК съоръжения и системи в об-
щината. Това ще намали качеството на услугите на ВиК 
в общината.

7. Средствата, необходими за дейността на асоциаци-
ята по ВиК, се осигуряват от държавата и от общините 
съобразно процентното съотношение на гласовете им в 
Общото събрание. Тези средствата са за сметка на бю-
джета на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и на бюджетите на общините – чл. 17, 
ал. 2 и 3 от проекта.

Против сме, тъй като общините насила са длъжни да 
участват в асоциацията по ВиК в съответната админис-
тративна област и да плащат за издръжката й.

8. При изготвянето на инвестиционните програми за 
изпълнението на регионалните генерални планове за 
водоснабдяване и канализация се спазва принципът 
на единната цена на ВиК услуга на административната 
област, по отношение на цените на ВиК услугите „До-
ставяне на вода на потребителите“, „Доставяне на вода 
на други ВиК оператори“ и „Отвеждане на отпадъчните 
води“ – чл. 31 от проекта.

Категорично сме против, защото във всяка една 
от община жителите имат различно материално по-
ложение в сравнение с тези в другите общини, според 
икономическите възможности в съответната община 
(разположение, равнинен или планински терен, наличие 
или липса на производствени предприятия, брой на-
селение, работни места и др.). Ето защо трябва да има 
възможност според социалното положение на жителите 
в съответната община, всеки общински съвет да може да 
определя цените на ВиК услугите в общината, в случай 
че общината не желае да участва в асоциация по ВиК.

9. Общината възлага изграждането на ВиК системи 
– публична общинска собственост, в съответствие с ре-
гионалния генерален план за водоснабдяване и канали-
зация по реда на Закона за устройство на територията.

Възразяваме, защото този регионален генерален 
план е за цялата административна област (а не за кон-
кретна община) и не е одобрен от съответния Общински 
съвет, а от МРРБ и съгласуван с асоциацията по ВиК 
– чл. 32 от проекта. Тоест, общината се задължава да 
възлага и да финансира изграждането на ВиК системи 
– публична общинска собственост, които да придобие, 
не по своя воля, а по усмотрението на друг субект, което 
е недопустимо.

10. Цената на ВиК услугите се определя като соци-
ално поносима, когато нейната стойност, определена 
на база минимално месечно потребление на вода от 2,8 
куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния 
месечен доход на домакинство в съответната админис-
тративна област, а не в съответната община – чл. 69, ал. 
1 от проекта.

Категорично сме против, тъй като при наличие в 
административната област на общини с по-добри иконо-
мически показатели, за тези общини средният месечен 
доход на домакинство ще бъде по-висок, отколкото 
този на домакинство в община Брацигово. Това, от своя 
страна, ще доведе при изчисляване на средния месечен 
доход на домакинство за областта, до определяне на 
среден месечен доход на домакинство, който е по-висок 
от реалния на домакинство в община Брацигово. Сле-
дователно, в проекта на закона се използва критерий 
за определяне на социално поносима цена, който не е 
подходящ и обективен за жителите на община Брациго-
во и се стига до определяне на цена, която реално не е 
съобразена с финансовите възможности на жителите на 
община Брацигово.

11. Финансирането на дейностите, свързани с 
ефективност и устойчивост на ВиК системите, в съот-
ветствие с директивите в областта на питейните води, 

отвеждането и пречистването на отпадъчните води, вкл. 
реконструкция или основен ремонт на съществуващи 
и изграждане на нова ВиК инфраструктура, публична 
собственост, се извършва със средства от общинските 
бюджети – чл. 93, т. 3 от проекта.

Категорично сме против, тъй като определянето на 
инвестициите, които ще трябва да бъдат финансирани 
от общинския бюджет е направено в регионалния ге-
нерален план, който обаче не е одобрен от Общинския 
съвет, а от МРРБ, съгласувано с Асоциацията по ВиК. 
Вярно е, че инвестициите ще са възоснова и на бизнес-
плана на ВиК оператора в областта, който се съгласува 
и от Общинския съвет, но в крайна сметка този бизнес-
план ще се прави въз основа на регионалния генерален 
план, който не се одобрява или съгласува от Общинския 
съвет. Недопустимо е Община Брацигово да бъде задъл-
жена да финансира дейности, за които друг субект взема 
решение, а не Общински съвет – Брацигово.

12. Според § 5, ал. 1 от ПЗР на проекта на закона, в 
административните области, в които не е извършено 
обединяване (консолидация) общините, които не са 
членове на асоциацията по § 4, се присъединяват към 
асоциацията от влизането в сила на този закон. Съ-
гласно ал. 2, в случаите по ал. 1, собствениците на ВиК 
системи – публична собственост на прекратените обосо-
бени територии, стават по силата на този закон членове 
на асоциацията по ВиК за обособената територия, към 
която са присъединени прекратените обособени тери-
тории. В срок до 1 месец от влизането в сила на закона 
асоциацията по ВиК провежда общо събрание за опре-
делянето на гласовете на присъединилите се общини в 
общото събрание.

Категорично сме против насилването „със закон“ на 
Община Брацигово да стане член на Асоциацията по 
ВиК в област Пазарджик и да предостави ВиК съоръже-
нията и системите – публична общинска собственост, на 
друг субект да ги управлява и стопанисва, а общинският 
ВиК оператор „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД да бъде закрит и 
договорът, който Общината е сключила с него по чл. 198 
от ЗВ, да бъде прекратен.

Дейностите по ВиК услугите, регламентирани в ЗВ 
и ЗРВКУ на територията на община Брацигово се осъ-
ществяват от общинския ВиК оператор – „ИНФРАС-
ТРОЙ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала 
е Община Брацигово. Това дружество има одобрен от 
КЕВР бизнес-план за периода 2017 – 2021 г. На територи-
ята на община Брацигово всички ВиК системи и съоръ-
жения са само публична общинска собственост и няма 
нито едно, което да е публична държавна собственост. 
Общински съвет – Брацигово пряко следи и контролира 
дейността на общинския ВиК оператор и определя при-
емлива социална цена, срещу която този ВиК оператор 
да извършва вменените му услуги. Тази цена е съобразе-
на с реалните възможности на населението в общината. 
Освен всичко това, „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД осигурява 
работа на 21 души. Ако по силата на новия ЗВиК това 
дружество бъде закрито, работещите в него ще останат 
без работа, а възможностите за работни места в нашата 
община са ограничени.

Също така, много важно за нас е, че Община Бра-
цигово реализира проект в общ размер на 2,5 милиона 
лв., поради което е изтеглила кредит 1,3 милиона лв., за 
да се извърши ремонт на водопроводната мрежа на гр. 
Брацигово, за да подмени остарелите съоръжения и да 
се преустановят авариите и загубата на питейна вода. 
Това ще подобри качеството на доставянето на водата 
до абонатите и ще подобри финансовото състояние на 
ВиК оператора, а оттам и цялостната дейност по ВиК 
услугите на населението в общината. Ако този проект 
на ЗВиК бъде приет, Общината ще връща заема, а друг 
субект ще ползва и стопанисва придобитите ВиК активи, 
което ползване няма да може да бъде контролирано от 
Общината, защото тя няма да може реално да въздей-
ства върху решенията на Общото събрание на Асоциа-
цията по ВиК в областта, съгласно чл. 16 от проекта на 
закона.

В заключение, проектът на нов ЗВиК противоречи 
на горепосочените основни конституционни принципи, 
отнема свободата на местното самоуправление на общи-
ната и възможността сама да определя цените на ВиК 
услугите според социалното положение на жителите в 
общината. Лишава Общинския съвет от възможността 
да решава как да се ползват ВиК системите и съоръже-
нията – публична общинска собственост. Затова с този 
проект се извършва, за съжаление, едно одържавяване 
и заробване на общините и утежняване положението на 
техните жители.

Поради изложените съображения, проектът следва 
да бъде значително преработен и да бъде оставена сега 
съществуващата възможност за избор на всяка община 
дали да участва в асоциация по ВиК, или да осъществя-
ва дейностите по ВиК услуги на населението в общината 
чрез учредено от нея търговско дружество, в унисон с 
конституционните принципи за свободна пазарна ини-
циатива, неприкосновеност на общинската собственост 
и ефективно местно самоуправление.

инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА
председател на Общински съвет – Брацигово

С Т А Н О В И Щ Е
на Общински съвет – Брацигово

ОТНОСНО: проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията,
изготвен от МРРБ и публикуван на неговата електронна страница в интернет на 26 октомври 2020 г. като проект на Решение на Министерския съвет

за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, заедно с приложени документи, и на Портала за обществени консултации
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