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Накратко
В своята история градът ни има много дати и
събития, които са играели
решителна роля в неговото по-нататъшно развитие.
На едно такова забележително събитие е посветена
и 2017 година, през която
се навършват 125 г. от обявяването на Брацигово за
град и провъзгласяването
на Брациговска селска община за градска.
След несправедливия
Берлински конгрес България е разпокъсана и Брацигово остава в пределите
на Източна Румелия с център Пловдив. Независимо
от политическото си статукво, в селището е избран
през 1878 г. първият свободен кмет Данаил Юруков
- учител, просветен деятел, общественик, народен
представител в първото
Областно събрание на източна Румелия, заместникпредседател на Окръжната
постоянна комисия в Пазарджик, депутат в І, V, VІ
и ІХ Обикновено народно
събрание.
Прогресивното население на града ни е знаело
предимствата на градските
общини и през 1880 година
прави прошение до Областното събрание в Пловдив и
префекта в Пазарджик за
признаване на Брацигово

за град. Молбите остават
без отговор, тъй като по
онова време правителството и официалните власти не
са долюбвали селището.
Въпреки че просбите
ни не са чути, будно и героично Брацигово не ос-

(т.е. данък върху приходите, оборотите, пасищата и
др.)
Налагането на този данък е трябвало да донесе
на Брацигово и околните
селища приход от 10 000
лева годишно, които да се

тава забравено от видните
представители на онова
време.
Първите 1-2 години от
управлението на Стамболов са неблагоприятни за
русофилско Брацигово. Но
през 1891 година Брациговският селски общински
съвет отново предявява
искане за градска община.
Подбудите на тогавашните доайени Данаил и Петър Юрукови и на всички
общински съветници са
подтикнати и от въвеждането на даждието ОКТРОА

ползват за поддръжката на
училището, на осветлението по улиците, за почистване на същите, поддръжка на нощни пазачи и др.,
още повече, че населението вече е наброявало над 3
500 жители.
И така, на 25.ХІ.1891 г.
брациговското общинско
селско управление изпраща до Окръжната постоянна комисия в Пазарджик
искане за преминаване
на общината в градска.
Писмото е подписано от
тогавашния кмет – Васил

Ф О Т О О К О ЗИМАТА НЕ
Е БЕДСТВИЕ, А ЕМОЦИЯ

Кабов, и членовете на Общинския съвет – Димитър
Янков, Христо Партъчев,
Никола Кънев, Димитър
Кънчев, Димитър Мърваков, Иван Атанасов, Атанас Ликоманов.
Окръжната постоянна
комисия издава от своя
страна
Постановление
№582 от 26.ХІ.1891 г., с което ходатайствала пред
Народното събрание, щото
брациговската селска община да се преименува в
градска.
Народното
събрание, в заседанието си от
26.ХІ.1892 г., с протокол
№18 взема решение за
„преобръщане на брациговската селска община в
градска“.
Решението на Шестото
народно събрание по-късно е утвърдено с Указ №667
от 15.ХІІ.1892 г. и обнародван в Държавен вестник
бр.16. от 22.І.1893 г.
„Новината
възрадва
населението. Брациговци
тържествуват, ентусиазмът
е велик, а задоволството
общо!“...
От общинското ръководство съобщават, че
всички знакови събития
тази година ще бъдат под
мотото „125 години Брацигово град.“
„Априлци“

ÏÎÂÈØÀÂÀÒ ÑÅ ÌÅÑÒÍÈÒÅ
ÄÀÍÚÖÈ È ÒÀÊÑÈ

Въпреки че 2016 г. беше много добра за приходите в държавната хазна, състоянието на общинските бюджети съвсем
не е розово – към третото тримесечие на 2016 г. общинският
дълг е на нива от над 1,2 млрд. лв. (половината е на столицата), просрочените задължения на общините вече са над 200
млн. лв., а 65 общини отчитат текущо дефицит.
Един по-внимателен поглед върху данните показва, че
около 1/3 от общините изпитват сериозни затруднения и
увеличават просрочените си задължения. Съвсем очаквано
немалка част от тях ще погледнат към възможностите за повишение на приходите.
Най-честите промени са по отношение на такса смет,
но това обикновено са малки промени в промилите, които
да отговорят на план-сметката за съответната година. Тази
тенденция не е нова. През миналата година в Института за
пазарна икономика са регистрирани 81 случая на увеличени
местни данъци и такси, което е повече от общия брой повишения за 2014 и 2015 г. Случаите на намаление през 2016 г.
бяха едва 17.
В община Брацигово също пристъпиха към повишаване
на местните данъци и такси. Причините, изтъкнати от ръководството на общината след направен обстоен икономически анализ са:
1. Неплащане на отчисленията:
- Поради неплащане на отчисленията от община Брацигово, изискващи се при депониране на отпадъци, съгласно
Наредба № 7 /19.12.2013 г. и чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците с Акт за установяване на публично
държавно вземане № 3/27.07.2015 година на директора на
РИОСВ - град Пазарджик, е установено задължение общо в
размер на 293 577,58 лева / двеста деветдесет и три хиляди
петстотин седемдесет и седем лева и 58 стотинки/, от които
252 551,60 лева/ двеста петдесет и две хиляди петстотин петдесет и един лева и 60 стотинки/ непреведени месечни отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за
2012 г., 2013 г. и 2014 г. и общ размер на законната лихва за
забавяне на преводите, начислена към 30.06.2015 г., в размер
на 41 025,98 лева / четиридесет и една хиляда двадесет и пет
лева и 98 стотинки/.
Актът не е бил оспорен по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му пред
министъра на околната среда и водите или в 14 дневен срок
пред Административен съд - град Пазарджик, и е влязъл в законна сила. Предаден е на Национална агенция по приходите
за събиране, заедно със законната лихва за просрочие, с което допълнително се санкционира Общината с лихви в размер
на 30 306 лева годишно. Тази огромна тежест е непосилна за
община Брацигово и нейните граждани.
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Брацигово отпразнува
Богоявление
Празникът започна с тържествено богослужение в храм
„Свети Йоан Предтеча“, който тази година отбелязва 185-годишнина. Литийно шествие за спасяването на Светия кръст
преди ритуала премина по ул. „Васил Петлешков“ през площад „23 септември“ и завърши на моста на река Умишка, на
пл. „Костур“, пред Градския исторически музей. Честването
за Йордановден продължи с молебен за здраве и благополучие на гражданите, отслужен от протойерей Любомир Траянов. Сред множеството присъстващи бяха кметът на община Брацигово Петко Петков, неговият заместник и именник
Йордан Павлов, председателят на ОбС Надежда Казакова,
представители на Общинска администрация, читалищни деятели, медии и граждани. И тази година, спазвайки традицията, на куражлиите бе дадена възможност да се преборят с
ледените води и да извадят кръста. В реката успяха да скочат петима ентусиасти, които бяха наметнали голите си рамене с българския трибагреник. Късметът се усмихна и тази
година на 23-годишния именник Йордан Батаклиев. Ведно
с нагазването в ледените и мътни води на Умишка, младите
мъже, сред които и рожденикът Христос Рамбов, се опитаха
да поставят едно ново начало – мокрото хоро се игра под
съпровода на местния гайдар Паскал Мегенов.
Таня ЙОРГОВА

С духа на Брацигово
Преди два месеца Таня Урумова
получи грамота. Тя е млада и
амбициозна брациговка, която успя
да прослави градеца ни по найтрогателния начин, а именно чрез
участие във форум за Априлското
въстание, организиран от НК
„Родолюбие“. Всички ние знаем,
че в Април 1876 г. се крие цялата
възрожденска брациговска история
и че той разказва за характера на
един силен народ. Това направи
и Таня! Показа на всички колко
признателен може да бъде младият
човек в Брацигово, въпреки предизвикателствата на новото
време.
ДАР

„ДАРЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ХИТРИНО“
Община Брацигово инициира дарителска
кампания за набиране на средства за
пострадалите от Хитрино. Съпричастните към
нашия апел направиха дарение на средства
в поставените кутии с надпис: „ДАРЕНИЕ
ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ХИТРИНО“.
Радваме се, че бяхте наши партньори в провеждането
на кампанията. Акцията по набиране на средства продължи
до 14.01.2017 г. включително. Набраната сума ще бъде
преведена по банковата сметка на Община Хитрино.
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Ние - хората

В МАЛКО ЖРЕБИЧКО
СЕ РАЖДАТ ГОЛЕМИ ХОРА
Признание за български професор,
офицер от резерва
За Студентския празник
на 8 декември 2016 г. капитан I ранг о.р. професор
д.пс.н. Илия Пеев получи
благодарствен адрес от
Новосибирския държавен
педагогически университет Куйбишевски
филиал.
Поздравителният адрес е
подписан от директора на
КФ ФГБОУ ВО НГПУ Сергей
Анатолиевич Пономарьов.
Високото признание е за
активно участие в организирането на III-та Международна научно-практическа
(очно-задочна) конференция
„Конструктивно
обучение
в образователната система
училище-университет: проблеми и решения,” която се
проведе на 18 и 19 ноември
2016 г. в гр. Куйбишев.
Подготовката на Третата
международна
научнопрактическа конференция
продължи повече от една
година и беше организирана
на много високо научно и
технологично ниво.
Професор д.пс.н. Илия
Пеев участваше в работата на конференцията като

член на Организационния
комитет на конференцията и
рецензент на двата сборника
с научните трудове и материалите от конференцията.
Изборът и удостояването на професор Пеев с
тази престижна длъжност
в организацията на международния форум протече
при спазването на строги
научни критерии. За тази
цел в съответствие с възприетите традиции, правила
и принципи в университета и
регламента на Международната конференция, професор
Илия Пеев получи много
високи номинации от двама
руски учени: професор Наталия Петровна Шаталова,
кандидат на физико-математическите науки и доктор
на педагогическите науки,
ръководител на катедра „Математика, информатика и
методика на преподаването”
в Новосибирския държавен
педагогически университет Куйбишевски филиал. Професор Шаталова е един от
основните автори, които са
разработили Системата за

конструктивно
обучение
в Руската федерация през
1999 г., поддържа собствен
сайт „Школа по конструктивно обучение” и е редактор
на 4 научни списания; и
капитан I ранг о.р. доктор на
педагогическите науки Александър Николаевич Томилин
от ФГБОУ ВПО „Държавен
морски университет адмирал Фьодор Фьодорович
Ушаков” в Новоросийск,
професор в катедра „Безопасност на жизнената дейност”. Той има много богата
корабна служба, флотска,
педагогическа и научна биография.
Капитан I ранг о.р. доктор
на педагогическите науки
Александър Николаевич Томилин е служил в Черноморския флот на Русия и Пета
оперативна ескадра в Средиземно море. През лятото

на 1983 г. в Средиземно море
се е срещал с екипажите на
стражевите кораби „Дръзки”
и „Смели”. През 1988 г. във
Военноморска база Атия в
продължение на един месец
под негово ръководство
руски корабни екипажи са
имали съвместни дейности с
български военни моряци.
Заедно
с
професор
д.пс.н. Илия Пеев благодарствени адреси получиха
и две преподавателки по
сугестопедия:
Пред Третата международна научно-практическа
конференция по Конструктивно обучение в Куйбишевския филиал на Новосибирския държавен педагогически университет, професор
Илия Пеев, Ванина Бодурова
и Десислава Тодорова представиха съвместен доклад
на тема: „Възможности за
приложение на сугестопедията за формиране и развитие
на комуникативните умения
и управленската култура на
морските командни кадри
като фактор за безопасността на корабоплаването
през XXI век (иновации в
морското образование на
бъдещето)”.
„Априлци“

Традиционният Бабинден бе отбелязан в следобеда на 8 януари в Равногор. Над двадесет баби и прабаби, напук на студа, прегазиха снежните
преспи и спазиха канона да тачат труда на жените, които в миналото са
давали живот на бебетата по селата. Днес разликата е тази, че бившите
необразовани помагачки на родилките отдавна са само спомен, а акушерките неусетно също са станали баби.
Добрата новина е, че бебета продължават да се раждат и равногорските баби имат повод и да се събират, и да се черпят. Към клуба им
всяка година се присъединяват нови хора и винаги има кой да почерпи
за първородно внуче.
Инициативата за сбирката е част от културния календар на читалище
„23 април 1876 г.“ и се осъществи в ресторант „Равногор“.
Мария СПАСОВА

ПОВИШАВАТ СЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
От стр. 1
2. Повишиха се отчисленията на община Брацигово, изискващи се при депонирането на отпадъци по Наредба № 7
и чл.60 и чл.64 от Закона за управление
на отпадъците. През 2016 година Община Брацигово е заплатила 35 009 лева
на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите град
Пазарджик, съгласно горепосочените
нормативни основания – при отчисления 7,60 лева/тон по чл. 60 и 36 лева/тон
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. През 2017 година отчисленията за депониране на отпадъци ще бъдат,
съответно по чл. 60 – 7,60 лева/тон и 47
лева/тон по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Ръководството на общината предприема действия за намаляване на
количеството на изхвърлени отпадъци,
с което да се компенсира покачващите
се през годините отчисления чрез своевременното организиране на домашно
компостиране във всички населени
места на общината и усъвършенстване
на разделното събиране на рециклируеми отпадъци.
3. Вноските по заем от ПУДООС за
закупуването на нова сметосъбирачна
машина и съдове за отпадъци. Заемът е
5-годишен и вноските по него са в размер на 5 614 лева месечно и изплащането му започва от 05.12.2015 г. За тази
година платените падежи са в размер
на 61 754 лева.
4. Приетата от Общински съвет град

Брацигово план сметка за 2016 г. е в
размер на 424 879 лв. Приходите от такса смет към 30.11.2016 г. са в размер на
201 020 лв. Направените разходи за дейност „Чистота” са в размер на 259 914
лв. Към тази сума се прибавят отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците в размер на
35 009 лв. и погасителните вноски по
заем 61 754 лв. или общо разходите по
план-сметката за 2016 г. е в размер на
356 677 лв. Общината е дофинансирала
разхода в размер на 155 657 лв. Събираемостта на задълженията за такса
битови отпадъци за физически лица:
общо за община Брацигово – облог
2016 г. – 136 207,80 лв., вноски по облога
87 840,30 лв., изпълнение 66,58%, недобори от минали години 133 668,38 лв. –
вноски по недобори от минали години
27 576,85 лева или изпълнение 20,63%.
5. През 2015 година община Брацигово е закупила и предоставила за
ползване 900 бр. кофи за битови отпадъци тип „Мева” – 110 и контейнера за
битови отпадъци тип „Бобър“ 1,1 куб. м
със заем от ПУДООС в размер на 80 838
лева. Заемът е за 5 години и погасителната годишна вноска е в размер на
1 617 лева залегнал в план-сметката на
общината. Петгодишен е и срокът за
употреба на новозакупените съдове за
битови отпадъци.
6. С предлаганото увеличение с 1
промил в частта проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и закриване и мониторинг на депата

за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране или оползотворяване на
битови отпадъци и почистване на уличните платна, алеи, паркове, паркинги и
прилежащите територии ще се съберат
средства за проект „Закриване и рекултивация на отпадъците на територията
на община Брацигово“, дялово участие
на общината в необходими разходи на
Регионалното сдружение на общините
за управление на отпадъците – Пазарджик по изграждане на компостиращи
инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и
закриване и рекултивация на общинското сметище. Дори с направеното
увеличение сумата за тези дейности
е недостатъчна да покрие всички разходи и недостигът ще трябва да се набави от оптимизиране на разходите по
сметосъбиране и транспортиране, както
и от събирането на стари вземания и задължения.
По-високите местни данъци обаче
не са по вина единствено и само на
местните власти. Неведнъж се е коментирало, че общинските бюджети
страдат от хронична липса на собствен
ресурс, което е предпоставка за финансови затруднения. Данъчните приходи
на общините за миналата година са в
рамките на около 800 млн. лв., което е
под 1/5 от всички общински разходи
(без да броим европейските средства) и
едва около 3% от всички данъчни приходи по националния бюджет.

Настоящият отчет се
внася в изпълнение на
изискванията на чл. 27, ал.
6 от ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от
Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Брацигово, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Отчетът обхваща
периода от 01.07.2016 г. до
30.11.2016 г. Работата на Общински съвет се извършва
в съответствие с приетия от
нас план за 2016 година с
Решение № 39 от протокол
№5 от 18.12.2015 год.
Проведените заседания
са общо 5, на които са приети
83 решения. Има проведено
само едно извънредно заседание, на 14.11.2016, поради
необходимост от вземане на
спешни решения за кандидатстване на Община Брацигово по европейски проекти.
През отчетния период няма
промяна в броя и поименния
състав на Общински съвет
Брацигово. Броят на постоянните комисии, техните
членове и председатели
също не е променян.
Всички заседания на
Общински съвет Брацигово
са проведени открито, като
на тях бе осигурена възможност за участие на граждани.
Няма отложено заседание
поради липса на кворум или
други организационни причини. За датите на заседанията и проекта на дневен ред
гражданите се уведомяват
чрез интернетстраницата на
Община Брацигово.
Присъствието на общинските съветници на заседанията е редовно, като
отсъствия от заседания са
правени само по уважителни причини, като за това е
бил уведомяван председателят на Общински съвет
Брацигово. Трите постоянни
комисии са провели по 5 заседания:
Основната дейност на
Общинския съвет се из-

вършва в постоянните комисии, където задълбочено
и компетентно се обсъждат
от всички аспекти предложените проекти за решения.
Именно това води до внасяне в заседание на Общински
съвет на проекти за решения,
по които всички общински
съветници имат изградено
мотивирано убеждение за
това дали да ги подкрепят,
или не. На заседанията на
ПК винаги присъстват представители на администрацията от съответния ресор,
както и вносители на съответните материали и предложения и активно участват
в изясняване законността
и целесъобразността на
дадено управленско решение. Всички решения на
Общински съвет Брацигово
са взети с изискуемото от
закона мнозинство и начин
на гласуване.
Взаимоотношението
между Общински съвет Брацигово и Общинска администрация е на ниво. Предложенията от Общинска
администрация са внасяни
винаги навреме, съгласно
чл. 86, ал. 1 от Правилника за
дейността на Общински съвет. Преписи от протоколите
и решенията се изпращат на
областен управител и Районна прокуратура - Пещера, в
срок съгласно чл. 22, ал.1 от
ЗМСМА.
Това е съвсем накратко
обобщената
картина
на
нашата дейност през изминалия период. Предстои
ни още много и напрегната
работа, но не се съмнявам,
че всеки един от нас ще продължи все така отговорно
участието си в работата на
постоянните комисии и по
време на заседанията на
съвета, за да можем да се
поздравим с успешен и ползотворен мандат.
Надежда КАЗАКОВА
председател на Общински
съвет - Брацигово

С Ъ О БЩ Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 239 от 28.12.2016 г.
Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1,
във връзка с т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен
имот с идентификатор 06207.2.924, м. Свети Спас по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението на имота и за него се обособява УПИ I-924,
за жилищно строителство, съгласно приложената скицапредложение, и одобрява задание за изработване на ПУП.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2
от ЗУТ.

До
г-н Илиян Банев,
г-н Антонио Колев,
г-н Николай Шопов
г-н Румен Сапунов
Искрено ви благодарим за вашата съпричастност и самоинициатива за осигуреното добро настроение на всички хора
от град Брацигово в навечерието на Бъдни вечер! Въпреки
студеното време, децата, ведно с техните родители и близки,
имаха възможност да се докоснат до оригинално украсената
светеща „шейна“ на Дядо Коледа.
Благодарение на вашия жест всички ние станахме част от
едно вълнуващо и вълшебно преживяване.
Бъдете все така инициативни и занапред, млади хора! Желаем ви здраве, късмет и успехи във всяко начинание и през
новата 2017 година!
от фамилия Йоргови

19 януари 2017 г.
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Програмата за развитие на туризма е разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма и е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на
местно ниво, която е определена в Закона за туризма.
Целта на програмата е на първо място да изясни и определи туристическия потенциал на територията на община Брацигово и на второ място да конкретизира основните стратегически цели за
развитие на туризма в община Брацигово.
Природните дадености и съществуващата материална база са добра предпоставка за развитие
на туристически продукт, изграден върху съчетанието на атмосферата и културното наследство от
Възраждането и съхранената природна среда.
Тяхното наличие и използване предопределя възникването на определен ефект /рекреативен,
познавателен/, свързан с туризма.
Районът има богато разнообразие от природни забележителности, културни и исторически паметници, автентични традиции и обичаи и гостоприемно население, които са важна предпоставка за
развитие на различни форми на туризъм. Транспортната достъпност е добра и и способства за увеличаване на туристопотока не само от близки райони, но и от по-отдалечени области и територии.
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА
2. Повишаване привле- качеството на туристическите
ПРОГРАМАТА
кателността на общия турис- услуги.
1. Изграждане на имидж тически продукт на община
3. Стремеж към единна
и позициониране на община Брацигово, чрез благоустро- професионална етика, валидБрацигово като атрактивна яване на инфраструктурата, на за всички звена, обслуждестинация със собствен обслужваща туризма, чрез ваща туризма в общината с
облик и богато културно-ис- развитие на туристическите цел да се постигне най-висоторическо наследство, както атракции, опазване и съ- ко качество на комплекса от
и създаването на бизнес храняване на чистотата на съпътстващи услуги.
и инвестиционен климат в околната среда на района,
4. Повишаване броя на
подкрепа на туристическия подобряване
състоянието организираните групови и
сектор и насърчаване на и експониране на културно- индивидуални туристи, както
участието на частния сектор историческото наследство, и увеличаване на престоя им
като инвеститор.
както и чрез подобряване на в община Брацигово.
II. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ
КРАЕН СРОК НА
ИЗТОЧНИК НА
РЕАЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСИРАНЕ
1
2
3
4
Изграждане на туристическа инфраструктура
Изграждане на център за специализирана бизнес и
Община Брацигово
2017 г.
Оперативни програми
туристическа информация.
Изграждане на балнеоложки спацентър.
Инвеститори
постоянен
Други източници
Благоустрояване и консервиране на куполна гробница
Община Брацигово
постоянен Оперативни програми
в с. Равногор.
Общински бюджет,
Рехабилитация на общинската пътна мрежа.
Община Брацигово
постоянен
други източници
декември
Общински бюджет,
Рехабилитация на съществуващи екопътеки.
Община Брацигово
2017 г.
Туристически данък
Изграждане на нова екопътека, свързваща курортите
декември
Община Брацигово
Оперативни програми
„Розовски вриз“ и „Васил Петлешков”.
2017 г.
Изграждане на екопътека, свързваща селищата Брациго- Община Брацигово
декември Оперативни програми
во – Жребичко – Равногор.
2017 г.
Реконструкция и модернизация на архитектурен възрожденски комплекс” „Попови къщи” - кандидатстване
декември Оперативни програми
на община Брацигово с проект Интегрирана туристичес- Община Брацигово
2017 г.
ка атракция „Брациговска архитектурна школа – традиция с продължение”.
ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК

Развитие на алтернативни форми на туризъм и разнообразяване на туристическите услуги
Разработване на туристически продукти, включително и Община Брацигово
декември Оперативни програми
с други общини.
2017 г.
Разработване на туристически анимации – фолклор,
декември
Оперативни програми
Община Брацигово
ритуали.
2017 г.
и други източници
Община Брацигово
Оперативни програми
Развитие на риболовен туризъм.
постоянен
Частни инвеститори
и други източници
Община Брацигово
Оперативни програми
Развитие на гурме туризъм.
постоянен
Частни инвеститори
и други източници
Информационно обезпечаване и рекламиране на туристическата дестинация и продуктите
Поддържане на интернет линк в областта на туризма в
декември
Община Брацигово
Общински бюджет
интернет страницата на Община Брацигово.
2017 г.
Предоставяне на актуална информация в сферата на тудекември
ризма и културните събития на територията на общината Община Брацигово
Общински бюджет
2017 г.
в електронен портал на Тракийски туристически район.
Реклама на туристически обекти и услуги в национални
и международни туроператори и туристически агенции.

Община Брацигово

декември
2017 г

Общински бюджет

Издаване на печатни информационни материали.

Община Брацигово

май 2017 г.

Участие в национални и международни туристически
борси и изложения.

Община Брацигово

декември
2017 г

Общински бюджет
Дарения
Общински бюджет и
други източници

III. ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ
Средствата, необходими
за реализация на програмата
за развитие на туризма в община Брацигово могат да бъдат от следните източници:
1. общински бюджет;
2. такси от категоризация
на туристически обекти по
реда на чл. 55, ал. 4 от Закона
за туризма;
3. туристически такси, събрани по реда на Закона за
местните данъци и такси;
4. глоби и други имуществени санкции, наложени по
реда на Закона за туризма;
5. средства от външни
източници – фондове на ЕС,
програми за финансиране на
различните министерства и
други донори;
6. дарения.
IV. РАЗХОДНА ЧАСТ
Съгласно чл. 11, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за туризма
приходите от туризъм се разходват по приета от Общински
съвет - Брацигово годишна
програма за развитие на туризма, единствено за:
- изграждане и поддържане на инфраструктурата,

обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до
туристически обекти;
- изграждане и функциониране на туристически
информационни
центрове
и организация на информационното обслужване на
туристите;
- изграждане и поддържане на туристически обекти,
които са общинска собственост или за които правото за
ползване и управление е предоставено на общината;
- организиране на събития
и мероприятия с местно и
национално значение, които
допринасят за развитието на
туризма;
- провеждане на проучвания, анализи и прогнози
за развитието на туризма в
общината;
- реклама на туристическия продукт на общината,
включително участие на
туристически борси и изложения;
взаимодействие
и
членство на общината в туристически сдружения и в
съответната организация за

управление на туристическия
район;
- подобряване качеството
на услугите, предлагани в
общинските
туристически
обекти
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на Програмата за развитие на туризма за
2017 година ще даде възможност за създаване и развитие
на конкурентоспособен туристически продукт, способен в
максимална степен да удовлетвори нуждите на туристите
и населението на общината и
да стимулира изграждането
на ползотворни обществено
частни партньорства с фирми
от туристическия бранш на
местно и национално ниво.
Очакван резултат от изпълнението на Програмата за
развитие на туризма през 2017
година ще е позиционирането
на община Брацигово като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културноисторическо наследство.
Програмата ще бъде оповестена публично на интернет
страницата на Община Брацигово и във вестник „Априлци“.
Мария ПИЩАЛОВА

Конкурсът
Екообщина
2016 се организира от посолството на Франция, с
партньорството на МРРБ и
МОСВ и под патронажа на
президента Росен Плевнелиев. В категория „Енергийна
ефективност на сградите” Община Брацигово е победител
в категорията с население
под 10 000 жители, и Община Златоград - победител
в категорията с население
над 10 000 жители. Градовете – лауреати на конкурса
Екообщина 2016 проведоха
учебно посещение във Франция от 13-и до 16-и декември,
финансирано и организирано
съвместно от Министерството
на Регионалното развитие и
благоустройството и Френското посолство в България.
Бяха представени местни
добри практики, прилагани
в Париж, но също и малко
по-на север, в Лил. Работната
група се състоеше от представители на двете общини –
Община Златоград – г-н Мирослав Янчев – кмет на Община Златоград, и г-жа Елмира
Угорлиева-Пехливанова
–
зам.-кмет, и Община Брацигово – инж. Румяна Григорова –
директор на Дирекция „СА“,
и Надежда Казакова – председател на Общински съвет
Брацигово, и представители
на посолството на Франция
в България - г-жа Милена
Иванова и г-жа Магдалена
Маркова.
На 13.12.2016 г. посетихме
Европейска метрополия Лил.
Тя се състои от 85 общини.
Председател на метрополията е един от кметовете. Г-жа
Лаура Дюпои, ръководител
на проект „Усвояване на
енергията“, и г-жа Елен Ван
Елсланд, ни представиха европейска метрополия Лил и
нейните политики в областта
на енергийната ефективност.
След това бяхме посрещнати
в кметство Еркенгем Лис от
г-н Ален Безирар – кмет на
Еркенгем Лис и съветник в
европейска метрополия Лил
по въпросите не енергийния
преход. Посетихме на място
общинско училище в същия
град, което кметството е
реновирало изцяло. Вътре в
сградата на училището има
електронно табло, на което се
отчита непрекъснато производството на енергия и спестените въглеродни емисии

След тази среща се върнахме в гр. Лил. В този град
с работническа традиция,
където почти половината от
сградния фонд е построена
преди Втората световна война, обновяването на жизнената среда и подобряването
на енергийната ефективност
на жилищата на най-бедните
социални прослойки е приоритет. Приоритет, който цели
постепенното освобождаване
от неизолираните енергоемки

сгради, които са източници на
замърсяване и скъпоструващи за обитателите им. Благодарение на помощта на г-жа
Елен Елснанд, ръководител
проект „Устойчива жизнена
среда”, българската делегация успя да се запознае
на място с един иновативен
инструмент, внедрен от местната общност. Разположен
в центъра на града в реновирана бивша индустриална
сграда, Домът на устойчивата
жизнена среда, организиран
на принципа „едно гише”,
отваря врати през октомври
2013 година със задачата да
информира и съветва безплатно граждани и фирми по
проекти за строеж и реновиране. Ръководителите на проекти могат да се срещнат там
с архитекти, финансови съветници или юристи и да получат
документация и помощ при
планирането на дейностите
си. Така близо 900 проекта са
подпомагани на всеки шест
месеца, а за три години са обработени 3 750 случая.

Домът на устойчивата
жизнена среда
На следващия ден - 14.12.,
отпътувахме за Париж. Там
също ни предстояха много
вълнуващи и полезни срещи.
Посетихме Министерството на екологията и устойчивото развитие, където ни представиха националната стратегия за енергийна ефективност
на сградите. Г-жа Кристин Вей
обясни, че във Франция има
35 милиона жилища, 40% от
които са блокове. Повечето от
сградите са строени през така
наречения период „30 славни
години“ след Втората световна война - от 1948 до 1978 г.
На 17.08.2015 г. е обнародван
последният Закон за енергийната ефектиност. В резултат е
изготвен План за енергийно
реновиране и възобновяеми
енергийни източници, според
който 500 000 жилища трябва
да се реновират годишно,
от които 120 000 социални и
380 000 частни. Във Франция
Държавна банка финансира
построяването на социални
жилища, в които се настаняват хора с ниски доходи. През
2016 г. са реновирани 30 000
жилища, а през 2017 предстои
да се реновират още 100 000.
В компанията на г-жа
Карол Наганума от стартиращата компания ЕМБИКС
посетихме Дом на проекта,
в който видяхме проекти на
екоквартал в Париж.
На третия ден от посещението проведохме среща в
Министерството на околната
среда, енергетиката и морето

с г-н Франк Фошьо, ръководител проекти Мрежа Виваполис към дирекция „Жизнена среда, градоустройство
и ландшафт“, и г-н ФрансоаКсавие Монако, директор на
ВИЗЕА, проектантска организация,
специализирана
в устойчивото развитие на
градските строежи и разгледахме този екоквартал. Разположен в сърцето на 17-и
район на Париж около парка
Мартин Лутер Кинг, екокварталът Батиньол е истинска
витрина на устойчивото развитие, по-специално по отношение на жизнената среда
– 3 400 жилища, от които 50%
са социални, 31 000 квадратни метра търговски обекти
и услуги, 14 000 квадратни
метра офиси и съоръжения
в близост, като всички те
отговарят на целите за
опазване на ресурсите и на
биоразнообразието посредством глобален подход. По
отношение на потреблението
на енергия, целта е да се постигне неутрален въглероден
баланс с отопление, осигурявано основно от дълбок геотермичен източник. Колкото
до енергийното потребление,
което не може да се намали,
като например уличното
осветление, то се осигурява
от 40 000 квадратни метра
фотоволтаични панели, разположени върху покривите.
Управлението на водите,
на отпадъците, както и използването на екоматериали
също е обмислено с оглед на
най-новите технологични постижения, като например автоматизираното събиране на
отпадъците чрез подземна
пневматична мрежа - почти
за първи път във Франция!
Един забележителен подход, който откриваме в зоната за съгласувано устройство
на територията в екоквартала
на Националния флот в град
Коломб, е приложен с цел
съживяване на градската
тъкан, по-точно чрез преустройството на сградите
на Националния флот, превърнали се в индустриална
морга. Топлинна мрежа с използване на биомаса, която
осигурява отоплението на
1 000 домакинства, сгради с
ниско потребление на енергия и още редица съоръжения, даващи възможност за
ограничаване на вредното
въздействие върху околната среда, по-специално на
енергийното
потребление,
чрез обновяване имиджа на
територията.
инж. Румяна ГРИГОРОВА
и Надежда КАЗАКОВА

Училището в квартал Батиньол

Социални жилища

Спорт

Íîâà ãîäèíà, íîâ êúñìåò!

Уважаеми съграждани,
жители на община Брацигово, фенове на волейбола,
състезатели – ръководството на ВК „Брацигово“ ви
пожелава много здрава и
успешна 2017 година!
За волейбола в града ни
2016 година бе изпълнена с
много труд и постигнати високи резултати.
В края на първенство
2015/2016 мъжкият отбор
завърши на престижното
трето място в своята група
в дивизия Б2 на националната непрофесионална лига
Volleymania.
Новият
състезателен
сезон – октомври 2016/май
2017, мъжкият отбор на ВК
„Брацигово“ стартира в
група D на дивизия Б2 на
националната непрофесионална лига Volleymania,
заедно с отборите на „Спартак“ Враца, „Панволей“ Панагюрище, „Godech Volley“
Годеч, „Владимир Николов“
София, „Ентусиастите“ София. Поради изключително
студената зала „Олимп“ и
невъзможност за игра през
периода декември – март в
нея, ръководството на лигата се съгласи да ни предостави първия полусезон
всички домакински мачове,
а втория полусезон нашият
тим прие да гостува в отоплените зали на отборите от
Годеч, Враца, Панагюрище
и София.
Тимът
ни
започна
устремно с разгромяваща
победа 3-0 гейма над отбора от Панагюрище. Вторият
кръг той победи отбора на
„Владимир Николов“ София
с 3-1 гейма. В третия кръг
победихме отбора от Годеч с
3-1 гейма. В четвъртият кръг
ние посрещнахме „Спартак“
Враца. Мачът започна добре
за нашия тим. Поведохме
с 2-1 гейма, но в четвъртия
гейм допуснахме много тактически и технически грешки, с което сами доведохме
мача до тайбрек. В петия
решаващ гейм отстъпихме с
13-15 точки, а с това и мача
с 2-3 гейма. Последният домакински мач спечелихме
срещу отбора на „Ентусиастите“ София с 3-1 гейма.
През декември гостувахме
в Панагюрище на изключи-

телно негостоприемния местен отбор. Нашият тим отстъпи с 2-3 след като мачът
на два пъти бе прекъсван
поради грубо и недостойно
поведение на панагюрци
на терена и сред публиката.
Вторият мач от пролетния
дял изиграхме на 15.01.2017
в зала „Бонсист“ София
срещу отбора на „Владимир
Николов“, където нашите
състезатели взеха ценна победа като гост с 3-2 и твърдо заехме 2 място. Това е
мястото, което стои като цел
пред отбора, защото ни дава
право заедно с първия класирал се да играем плейофи
за влизане в по-горна група.
Тук е мястото да кажем, че
отборът на ВК „Брацигово“
бе подсилен с трима нови
състезатели, като единият
от тях е нашият юноша Петър Танчев, а всички останали състезатели надградиха
умения и добиха увереност
за победа.
От началото на шампионата до момента като основни лидери на отбора се утвърдиха Димитър Мегенов с
най-много реализирани точки в атака и втори по посрещане; Димитър Маджаров с
най-много добри посрещания и втори по реализирани
точки в атака; Иван Вълков
с най-много блокади, точки
от блокада и контраатака в
зона 3 на игралното поле.
Благодарение на силните
игри на мъжкия отбор през
пролетта и есента на 2016
година, много нови деца
започнаха тренировки под
ръководството на треньорите Стилиан Дончев и Ангел Дамянов. В началото на
октомври 2016 изградихме
три отбора деца във възрастите 10-12 години; два отбора момчета 9-10-годишни
и 11-12-годишни, както и
един отбор 10-12-годишни
момичета. В тези отбори са
записани обща 46 деца от
Брацигово и Розово.
Малките ни волейболисти имаха честта да бъдат
представени на първия домакински мач на мъжете и
да открият шампионата 20162017. Отборите на 10-12- годишните ще вземат участие
в два детски турнира през
пролетта и шампионатните
мачове на областта. В случай на добро класиране ще
преминат на национално
ниво в етапа на директни
елиминации и участие на
финали.
В по-горната възрастова
група (13-15-годишни момчета) тренират 14 юнаци. Този
отбор също ще вземе участие в областни състезания и
шампионат през пролетта на
2017 година. Всички изброени по-горе деца са картотекирани във БФВ.
Тук е мястото да благодаря на всички учители, директорите на двете училища

в града, родителите и Общината за оказаната подкрепа.
Благодарим на Борислав
Донов и Ангел Нанов за музикалната поддръжка, както
и на брациговската и пазарджишката кабелни телевизии за излъчените срещи и
репортажи. Изключителни
благодарности изказваме
на
спомоществователите
Йордан Паунов, Васил Гюлеметов, Йордан Дечев,
Асен Драгнев, Костадинка
Найденова, Иван Дамянов,
Атанас Милиев и др. Огромни благодарности на Ангел Дамянов, който втора
година работи по два дни в
седмицата, десет месеца в
годината с децата на клуба
абсолютно безвъзмездно.
Благодарим му и за положения труд за ремонт и освежаване на зала „Олимп“
през есента, когато тя бе затворена от РЗИ и сезонът бе
под въпрос. Благодарение
на майсторските му умения
успяхме да пуснем водата
и електричеството, за да
можем да отговарим на минимума за провеждане на
тренировки и състезания.
Най-големи
благодарности за нашата вярна и все
по-многобройна
публика,
която запълва залата дори
когато температурите са ниски и подкрепя всеки наш
мач и спортна изява!
През април 2016 година
ние проведохме станалия
традиционен турнир по случай 140 години Априлска
епопея. Тук участници бяха
мъжките отбори на „Бенковски“ Пазарджик, „Проволей“ Пловдив и нашият
тим. Ние се класирахме на
2 място след състезаващия
се в по-горна група отбор на
Пазарджик.
Всички отбори получиха
плакети и тениски от Община Брацигово. Залата отново
бе препълнена. Но най-значимото признание и успех
за клуба дойде в самия край
на годината. Благодарение
на дадената ни добра оценка
за спортно-техническата и
методическата работа, през
последните три години, особено в работата с деца, на
21.12.2016 ние бяхме приети
за членове на Българската
федерация по волейбол и на
27.12.2016 получихме сертификат от Министерството на
спорта.
Сбъдна се една наша
дългогодишна мечта – град
Брацигово, чрез ВК „Брацигово“, вече официално е поставен на професионалната
волейболна карта на страната, като център за подготовка на деца и възрастни във
волейболния спорт. Това е
безспорен връх в 65-годишната история на волейбола в
Брацигово. Дълбок поклон
към паметта на всички покойни състезатели, преминали през клуба, и огромни
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благодарностти на всички
живи ветерани на този спорт
за вашия пример и за наученото от вас!
Изключителни благодарности на г-жа Видка Дончева, член на УС на БФВ и
ръководител на волейбола в
Южна България, за цялостната й подкрепа на всички
наши мероприятия и за методическите наставления.
Изказваме благодарности
и към нашия съгражданин, майстора на спорта по
волейбол и треньор Илия
Калънов за пълното съдействие и методическите съвети, а също и на всички деятели на волейбола в града и
страната, помагали на клуба
през годините.
В края на октомври ВК
„Брацигово“
предостави
отчет за разходването на
средства, отпуснати от общинския бюджет за 2016 г. в
размер на 2000 лв. на председателя на Общинския съвет
г-жа Казакова и на кмета на
общината г-н Петков. Представен бе и проекто- бюджет
за 2017 година, плюс стратегия и план за развитие
на дейносттите на клуба за
периода 2016-2020 година.
След проведените разговори с общинското ръководство, в които дейно участие
взе зам.-кметът г-н Павлов,
ние стигнахме до единното
мнение, че за да продължи
дейността на клуба и неговото възходящо развитие,
през първата половина на
2017 г. ще се опитаме да
направим поне частичен ремонт на залата, да подменим
разпадащия се под и да го
боядисаме, да ремонтираме
разкъртените врати на помещения и съблекални, да
намерим решение за затопляне на помещението, което
ще доведе до нормалното
провеждане на тренировките както за децата, така и за
мъжете.
Г-жа Казакова, г-н Петков и г-н Павлов изразиха
положително становище и
обещаха, че Общината ще
продължи да ни подкрепя и
ще намери решение на поставените въпроси.
На събрание на УС на ВК
„Брацигово“ в края на годината с почетен плакет за
заслуги и всеотдайна подкрепа за развитието на волейбола
в града и
общината
бе награден
г-н
Васил Гюлеметов.
Всички
членове
на УС пожелахме
м н о г о
здраве и
дълги години наслада от
любимия
спорт.
В началото на
януа ри

2017 УС на ВК „Брацигово“
проведе заседание, на което
обсъдихме и препотвърдихме още веднъж целите на
клуба за 2017, като ги разделихме на два периода.
Период януари – юни
2017: завършване на шампионата с мъжете сезон 20162017 през май; завършване
на подготовката и участие на
3-те отбори деца 10-12 години в турнири и шампионата
на област Пазарждик през
април – май 2017; завършване на подготовката и участие на отбор момчета 13-15
години в турнири и шампионата на област Пазарждик
през март – май 2017; купуване на екипи за трите детски и един кадетски отбор
– общо 46 екипа - март 2017;
провеждане на традиционния тернир по случай 141-

годишнината на Априлската
епопея – април 2017; частичен ремонт на зала „Олимп“
март – май 2017, разделен на
два етапа – между отделните състезания и след края на
шампионата за децата. Първит етап ще бъде ремонт на
помещения и врати, а вторият, през май – подмяна на подова настилка и боядисване
плюс ремонт (включване на
съществуващо парно към
котела на гимназията).
Период август – декември 2017: обновяване на
мъжкия отбор и подготовка
за участие в по-горна група
на непрофесионалния волейбол или участие в най-ниското ниво на професионалния волейбол – август 2017;
начало на тренировъчния
процес с всички формации
– краят на август, началото
на септември 2017; участие
в съответните шампионати
на всички 4 детски и 1 мъжки отбора – септември-декеври 2017 г.
УС на ВК „Брацигово“
кани всички читатели на
вестника на вълнуващите мачове през пролетта
и есента на 2017 г. в зала
„Олимп“, за да подкрепим
любимия спорт и най-вече
децата на Брацигово в техните предстоящи изяви.
С уважение
Никола МЕГЕНОВ

ФУТБОЛИСТИТЕ НА БРАЦИГОВО
С НОВА ШАМПИОНСКА КУПА!
Феновете на местния футболен клуб получиха
емоционален коледен подарък – техните любимци се
завърнаха като шампиони от 17-ия турнир по футзал,
изигран в спортната зала „Васил Левски“ – Пазарджик.
Скептиците вероятно ще посрещнат тази новина със
снизходителна усмивка – минифутбол на малки игрища!
Какво толкова се е случило! Те обаче няма да бъдат
прави. Макар и минимализирани, футболните битки в
залата не отстъпваха по нищо на по-големите си събратя
от стадионите. Спортните страсти и хъсът към победата
и тук бяха нажежени до бяло. Меракът за купата – още
повече. В желанието си да я прегърнат, противниковите
отбори бяха призовали в редиците си плеяда от елитни
сред футболните среди имена – Георги Какалов и
Росен Андонов, доскоро играчи на „Ботев“ – Пловдив,
националът по футзал Мартин Марков, Тодор Тимонов
от отбора на Евроколежа, Николай Манчев от „Марица“
– Пловдив, Спас Милушев, Спас Гигов-Фокера, Стоил
Фърцов, познати ни от селекциите на „Хебър“, и доста
други, играещи в по-горните групи. А нашите си бяха
нашите – тоест момчетата, на които се радваме само на
градския ни стадион. Вероятно тази е и причината отборът
на Брацигово изобщо да не влезе в ничии предварителни
сметки за прогнозното разпределение на призовите места.
Но, както се видя накрая, всички тези сметки се оказаха
доста криви.
По брой на участници тазгодишният турнир отбеляза
рекорд – към шампионската купа стартираха цели 39
отбора, разпределени по тройки в 13 елиминационни
групи. А нашият жребий съвсем не бе благосклонен
– още в първия мач трябваше да срещнем най-сериозния
претендент за първото място – „Хулиганите“ от Пловдив.
В аналите на турнира този тим е записан като първия
шампион, а впоследствие и като многократен финалист.
Мачът завърши наравно (1:1) и това бе достатъчно, за
да се класираме напред. След последвалите три победи,
достигнахме и до оспорван полуфинал срещу основния
ни конкурент в „А“ ОФГ – тимът от Паталеница. Редовното
време завърши с равенство (1:1) и победата бе изкована
едва след емоционалното изпълнение на дузпи. И сякаш
по ирония на съдбата, на финала отново ни очакваха найдобрите – пловдивските „хулигани“. Тук място за равенство
вече нямаше. И макар че резултатът се очертаваше като
нулев, само три минути преди края му играещият треньор
на „Барса“ Борис Благоев-Фиго, успя да открадне топката
от противниковия вратар Росен Андонов и да я отправи
ловко в опразнената му врата. Златен гол! А с него - и
голямата изненада на турнира! Купата отпътува за първи
път към Брацигово!
В общия си актив брациговци записаха 5 победи и 1
равенство, при голова разлика 17:7. С 6-те си попадения
Благоев се изяви като най-добрия реализатор на нашия
отбор, а вратарят Валери Шуманов грабна приза за найдобър вратар на турнира.
Браво, брациговски момчета! Очакваме от вас да
подклаждате по същия начин емоциите ни и през новата
година!
Димитър СТЕФАНОВ
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