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М е ж д у  д в а  б р о я  

Променяме посоката 
на работа –  вместо  да 
правим анализи и работни 
групи, ще започнем да „от-
варяме“ регистрите един 
по един в зависимост от 
тяхната готовност.  

Водеща в този процес 
е ролята на ДА „Елек-
тронно управление“. По 
отношение на общините 
е подчертано, че преоб-
ладаващата част от тях са 
променили администра-
тивното си обслужване 
в положителна посока. 
Посочени са и конкретни 
примери за въведени 
електронни услуги, съз-
дадена е възможност за 
виртуално плащане и т.н. 

Посоките,  в  които 
са необходими повече 
усилия, са свързани с 
унифициране на услуги-
те във всички общини 
(еднакви срокове, цени, 
формуляри и изисквани 
от гражданите документи) 
и премахване на въведени 
с общински наредби неза-
коносъобразни режими. 
В отделни общини има 
случаи, в които не се 
признават предвидени 
в нормативната уредба 
електронни документи 
(напр. електронна кадас-
трална скица). 

Ръководството на 
НАП обърна внимание, че 
съществува възможност 
общините да получават 
по служебен път инфор-
мация за наличието или 
липсата на задължения на 
юридически и физически 
лица. Същевременно на 
много места продължава 
практиката подобни удо-
стоверения да се изискват 
от гражданите и бизнеса 
(основно в процедурите 

по ЗОП). В дискусията,  
бяха набелязани кон-
кретни промени, които 
отделните министри се 
ангажираха да реализират 
в следващите месеци: 

• отваряне на първите 
12 регистъра за достъп 
от други администрации 
(след осигуряване на тех-
ническите възможности, 
проверките ще се осъ-
ществяват само по служе-
бен път);

• въвеждане на елек-
тронен документооборот 
между администрациите;

• електронен обмен 
на данни при сделки за 
смяна собствеността 
върху употребявани МПС 
(гражданите ще се явяват 
само пред нотариус, който 
служебно ще придвижва 
документите за регистра-
ция в КАТ и в Общината);

• свързване на данните 
от Имотния регистър и ка-
дастъра. Един от основни-
те проблеми, дискутирани 
неведнъж през послед-
ните години, е служеб-
ният достъп до данни от 
регистрите на отделните 
публични институции. Ми-
нистър Томислав Дончев 
заяви: „След отварянето 
на регистрите, всички ад-
министрации ще бъдат за-
дължени да преустановят 
изискването на документи 
от гражданина и да си 
осигуряват информацията 
от другите администрации 
по служебен път.” 

НСОРБ пое ангажи-
мент за подпомагане на 
общините в процесите 
по електронизация, пре-
доставянето на услуги и 
служебния обмен на ин-
формация с държавните 
структури.  

„Априлци“

Предложение за оптими-
зиране на мрежата от детски 
градини на територията на 
град Брацигово и стриктно 
спазване на системата на 
делегиран бюджет, чрез 
тримесечна отчетност, прие 
Общинският ни съвет на 
последното си заседание в 
края на месец юни. 

За да се стигне до тази 
стъпка, бе създаден  екип, 
чиято задача бе да направи 
конкретни предложения за 
оптимизация на мрежата от 
детски градини на територи-
ята на общината.

Важна част от Страте-
гията за развитие на обра-
зователната система в об-
щина Брацигово, в отговор 
на целите и задачите на 
Националната програма за 
развитие на училищното об-
разование и предучилищно 
възпитание и подготовка, е 
оптимизиране на мрежата от 
детски градини и училища 
с цел да се осигури равен 
достъп и качествено обра-
зование на всички деца и 
ученици на територията на 
общината. Предучилищното 
образование полага осно-
вите за учене през целия 
живот, като осигурява фи-
зическото, познавателното, 
езиковото, духовно-нрав-
ственото, социалното, емо-
ционалното и творческото 
развитие на децата, отчи-
тайки значението на играта в 
процеса на педагогическото 
взаимодействие.

Предучилищното обра-
зование се осъществява 
от детските градини, а 
задължителното предучи-
лищно образование – и от 
училищата, които могат да 
осигурят условия за това, 
при условията и по реда на 
държавния образователен 
стандарт за предучилищ-
ното образование и на 
държавния образователен 
стандарт за физическата 
среда и информационното 

и библиотечното осигуря-
ване на детските градини и 
училищата.

В тази връзка, след на-
правен обстоен анализ на 
мрежата от общински дет-
ски градини, предлагам за 
сливане  ДГ „Божура Фурна-
джиева“ и ДГ „Здравец“ в ДГ 
„Здравец“– гр. Брацигово, 
община Брацигово, считано 
от 1 септември 2017 година.

Детските градини са 
институция в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование, в тях 
се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават 
деца от тригодишна възраст 
до постъпването им в I клас 
в съответствие с държавния 

образователен стандарт за 
предучилищното образова-
ние. Към детските градини 
има обособени и функцио-
ниращи яслени групи. Де-
цата  в яслени групи в дет-
ските градини се отглеждат, 
възпитават, социализират 
и обучават по стандарти за 
ранно детско развитие, при-
ети с наредба на министъра 
на здравеопазването и ми-
нистъра на образованието 
и науката.

Предложението произ-
тича от намаляване броя на 
децата, респективно броя на 
групите с нормативно уста-
новения минимум  брой деца 
от различните възрасти.

През последните години 
е налице трайна тенденция 
за намаляване броя на 
децата,  които се обучават 
и в двете детски градини, 
илюстрирано със следната 
таблица:

Както е видно, през по-
следните три учебни години 
децата в ДГ „Божура Фур-

наджиева“ намаляват драс-
тично по различни причини. 
Това води до финансов 
колапс и невъзможност на 
детската градина да покри-
ва издръжката си.

Значително по-малкият 
брой деца създава необхо-
димост от съществуването 
на смесени групи с въз-
питаници от различни въз-
расти, което не позволява 
провеждане на нормален 
възпитателен процес, не 
отговаря на интересите на 
децата и противоречи на 
основните приоритети за га-
рантиране на равен достъп 
до съизмеримо по качество 
отглеждане и обучение.

Броят на децата с постоя-
нен и настоящ адрес в града 
и общината през следващите 
няколко години не дава на-
дежди, че детската градина 
може да се върне към нормал-
на структура и организация.

Крайно оптимизирани 
са структурата и съставът 
на педагогическите кадри в 
детската градина.

Тъй като функционира-
щите групи са само две, и 
то смесени, директорът на 
ДГ „Божура Фурнаджиева“ 
е учител в група. 

Оптимизацията включ-
ва няколко мерки, които ще 
влязат в сила след решени-
ето на Общинския съвет и 
заповед на кмета на община 
Брацигово и съдържа след-
ните етапи:

1. Преобразуване чрез 
сливане на ДГ „Божура 
Фурнаджиева“ и ДГ „Здра-
вец“ в ДГ „Здравец“.

2. Даване на статут на 
средищна детска градина 
на ДГ „Здравец“.

3. Обособяване на 
обекти за дейност в двете 
сгради, като в сградата на 
бившата ДГ „Божура Фур-
наджиева“ на ул. „Христо 
Смирненски“ №1 в Бра-
цигово ще се отглеждат 
децата от двете сформирани 
яслени групи, а в сградата 
на ДГ „Здравец“ на ул. 
„Христо Гьошев“ № 5 ще 
се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават 
децата от I до IV възрастова 
група съгласно ЗПУО.

В БРАЦИГОВО ОТНОВО ЩЕ ИМА 
САМО ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА

За продължаване пре-
доставянето на услугите 
личен асистент, социален 
асистент и домашен по-
мощник на хората, за 
които е извършена соци-
ална оценка по операция 
„Независим живот“ по из-
тичащите през тази годи-
на общински проекти, се 
очакваше одобряване на 
вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените 
разходи по бюджета на 
Министерството на труда 
и социалната политика 
за 2017 г. с ПМС. На по-
следното си заседание 
правителството одобри 
тази промяна. По този 
начин се увеличават 
утвърдените средства по 
програма „Интеграция на 
хората с увреждания“ с 
15 700 000 лв. Средствата 
ще се предоставят на об-

щините чрез Агенцията за 
социално подпомагане за 
предоставяне на услугите 
личен асистент, социа-
лен асистент и домашен 
помощник на хората, за 
които е извършена соци-
ална оценка по операция 
„Независим живот“, фи-
нансирана по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020 г. По този начин ще 
се осигури устойчивост на 
услугите от страна на дър-
жавата. С осигурените до-
пълнителни средства през 
2017 г. ще бъде оказана 
подкрепа на над 15 000 
хора с увреждания и хора 
над 65 г. в невъзможност 
за самообслужване чрез 
назначаването на близо 
6400 лични асистенти, 1000 
социални асистенти и 2500 
домашни помощници.

Подкрепа за асистенти Подкрепа за асистенти 
на хора с уврежданияна хора с увреждания

Държавата и общините 
за намаляване на 

административната тежест 

Когато има желание - 
винаги има и начин. Живо 
доказателство за това е 
основната детска пло-
щадка в Брацигово, която 
се намира в тихата улица 
между сградите на Култур-
ния дом и Младежкия дом. 
През април, когато старти-
раха срещите на кмета на 
общината с младите роди-
тели, някои от тях изразиха 
недоволството си от вида 
на съоръжението за деца, 
което за петте си години 
съществуване е износено, 
пък и не е направено по 
изисквания относно поло-
жената настилка.

Господин Петков обеща 
малчуганите да играят в об-
новен кът  и спази уговор-

ката. Детската площадка на 
ул. „Христо Смирненски” 
вече има нов облик. Пре-
боядисани и освежени са 
оградата и детските съоръ-
жения. Поставена е нова 
настилка от изкуствена тре-
ва и нови дезинфекцирани 
пясъчници, както и засиле-
но осветление през тъмната 
част на денонощието.

Каквото зависи от об-
щинското ръководство, 
ще бъде направено, но е 
необходимо отговорно и 
съвестно отношение към 
ползвателите на съоръже-
нието.

Всички ние сме свидете-
ли на безотговорната реак-
ция на тийнейджъри и хора 
в нетрезво състояние, които 

ползват люлките и катеруш-
ките, замърсяват площите 
и рушат и малкото, което 
успяваме да придобием.

Затова се обръщаме 
към тях, като разчитаме да 

бъдем разбрани:
- Умоляваме ви, пазете 

площадката, предназначе-
на за най-малките. Не им 
давайте лош пример за 
безстопанственост!

Когато има желание, има и начин!Когато има желание, има и начин!

ДГ „Божура Фурнаджиева“

Учебна година 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Брой ученици 65 56 42

ДГ „ Здравец“
Учебна година 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017
Брой ученици 103 101 96



Предания и легенди: 

2 Ние хората

С традиционния курбан за 
здраве днес брациговското 
село Бяга почете празника на 
Св. Атанасий Атонски. Това се 
случи в едноименния парак-
лис край селото, който бе въз-
становен с дарения на миряни 
и много усърдие от страна на 
учителката Велика Янакиева. 

Параклисът е украсен с ке-
рамично-мозаечно изображе-
ние на Свети Атанасий Летни, 
което пък е дело на художнич-
ката Елена Учкунова. Тя също 
бе упомената с благодарност 
от Таня Ставрева, организатор 
на събитието. С тържествена 
литургия отец Иван Каме-
наров от Пещера сложи на-
чалото на празника, в който 
взеха участие около петдесет 

човека от селото, сред тях бе 
и кметът на с. Бяга Боряна 
Кънева. Трапезната храна бе 
осигурена от дарения на жите-
лите на с. Бяга и Командерия 
Св.Св. Константин и Елена 
от Ордена на тамплиерите от 
Йерусалим.

Тъй като днес православ-
ните християни постят, защо-
то е сряда, и курбанът беше 
постен – фасул и риба, както и 
няколко постни погачи.

Всеки, стъпил на това свя-
то място, без да знае неговата 
история, твърди, че усеща 
силна положителна енергия 
и изцеление. Хора с неизлечи-
ми болести стоят с часове под 
беседката, вперили молитвен 
поглед в сияещата мозаечна 

икона на Св. Атанасий Атон-
ски, получават сили и утеха. 
Младо семейство от Велико 
Търново, незнайно как, се 
отклонява от пътя за Пеще-
ра и спира до параклиса. Те 
стоят цял ден пред погледа 
на светеца, а той отговаря на 
горещите им молби със свид-
на рожба, чакана отдавна. А 
колко ли още незаписани и 
искрени истории може да раз-
каже това свято място?

Неговият блестящ купол 
кани всеки преминазащ с нео-
бяснима сила и енергия.

Равногор! Като в замък стои, заобико-
лен от високите дворцови стени на Родо-
па планина, в признатата от НАСА еколо-
гично най-чиста точка на Европа!

Равногор е само едно парче от пре-
красните тайнствени земи около Браци-
гово, с антична история от времето на 
траките. По исторически сведения от 1777 
г., по време на турското робство селото е 
било административна единица от турска-
та империя и е носело името Кория (гора 
на български). Това село е едно от малко-
то в тази част на Родопите, в което турци-
те не са могли да наложат религията си и 
поради тази причина те нарекли местното 
население „аксии“ (твърдоглав), а селото 
Акси Кория (Твърдоглавата гора). В след-
ствие след Освобождението, с решение 
на Общински съвет, то получило името 
Ясъ Кория (Равна гора). През 1934 г. име-
то е сменено с българския еквивалент на 
наименованието - Равногор. 

На единствения си вход селището 
посреща жителите и гостите си с огро-
мен бял кръст с надпис „Бог да пази 
България”. И всичко в него и около него 
е самобитно и сякаш застинало. В северо-
западната част на селото има множество 

пещери, оформили се непосредствено 
зад връх Света Неделя, който е бил култо-
во място за траките. Тук все още не са ра-
ботили археолози и спелеолози,  което ги 
прави още по-впечатляващи. Неописуема 
гледка се разкрива, когато се изкачите на 
Неделените поляни и попаднете в Божи-
ето кино, от чийто екран ще се насладите 
на прелестни сцени не от филмите и раз-
казите, а от собствените си очи! На връх 
Света Елена пък се намира прекрасен 
параклис с името „Свети Илия“. Оттам 
се разкриват омагьосващи гледки към 
дълбокото родопско море и равната Тра-
кийска низина вече цели 240 години… 
Заповядайте да се убедите сами!

Всяко селище има своите 
приказки, предания и легенди. 
Сгушеното в подножието на 
Родопите село Бяга не прави 
изключение. От незапомне-
ни времена тук се разказва 
легендата за Бялата буля. Тя 
броди край темелите, останали 
от някогашния огромен манас-
тир Свети Атанасий Атонски, и 
пази всички пътници, които се 
нуждаят от закрилата Ӝ.

Преданието разказва, 
че манастирът имал мъжки 
и женски метох, той просъ-
ществувал до края на XV в. 
и когато турците навлезли 
дълбоко в тези земи, решили 
да го опожарят, за да може по 
този начин да бъде премахна-
та цялата книжнина и знание, 
които се криели зад стените 
на светата обител. Отдалеч 
манастирът приличал на бял 
каменен град.

Всичко се случило през 
зимата. От високата камбана-
рия монасите видели, че откъм 
Козарско идват големи орди с 
редовна войска. Те скрили в 
мазетата на манастира голяма 
част от книгите си и летописа 
за неговото създаване и раз-
витие, който бил изписан на 
заешка кожа.

Монасите били книжници 
и духовни хора, те очаквали, 
че поробителите ще се спрат 
пред стените на храма и сами 
отворили портите, за да мо-
гат турците да се убедят, че 
тук няма бунтовници и нищо 
страшно не се върши.

Монахините се изпокрили 
по килиите си, за да не бъдат 
похитени. Най-младата от тях 
била извикана от игумена на 
мъжкия метох. Той наредил 
тя да се облече в бяла роба, 
да се забради с бяла кърпа и 
през таен заден вход да изне-
се със себе си клепалото на 
манастира, златен кръст, икона 
на Свети Атанасий, Библията и 
хрониката, загърната в друга 
кожа. Трябвало да стои на-
вън, докато ордите отминат, и 
ако всичко се размине, да се 
върне заедно със свещените 
предмети. Монахинята изпъл-
нила заръката и се изкачила 
високо на хълма, за да може 
да наблюдава онова, което се 

случва в обителта.
Вместо с мир обаче, ор-

дите нахлули и започнали 
да убиват монасите, плячко-
сали позлатената църковна 
утвар, голямата камбана на 
камбанарията, изболи очите 
на иконите и стенописите, за-
почнали да събарят зидовете. 
Гъсти облаци дим се извили 
към небето. Женският метох 
бил запален и в него изгоре-
ли всички монахини. Бялата 
монахиня чувала писъците и 
стоновете им! Виждала как 
манастирът потъва в огнени-
те езици, а белите му стени 
стават черни... Разбрала, че 
никой и нищо там не е поща-
дено. Тогава открила голямо 
дърво, което имало хралупа, и 
прибрала вътре всички вещи, 
които носела. След това се 
спуснала по склона и сама 
влязла в манастира, за да 
бъде посечена от ятаганите.

Дълги години никой нищо 
не знаел за нея, докато една 
нощ местен мъж решил да 

превози стоката си от Бяга 
към Пазарджик. Хванал пътя, 
който минавал край манастира 
и докато минавал край него, от 
небето се спуснала мъгла. От 
мъглата изплувала чудно кра-
сива девойка, която му раз-
казала за манастира,  отдавна 
потънал в забвение. Показала 
му и мястото, където скрила 
клепалото.

Мъжът се изплашил до 
смърт и се върнал у дома. 
Страхувал се да сподели чу-
тото, но не след дълго го раз-
казал на местния свещеник. 
Никой не му повярвал.

Дошло Априлското въста-
ние. Синджир от участници в 
него били поведени по същия 
път към Пазарджик. На същото 
място мъглата се появила от-
ново. От нея изплувала Бялата 
буля и само при вида Ӝ заптие-
тата се разбягали, а окованите 
се откъснали от оковите си и 
станали хайдути.

В по-нови времена полу-
пияни младежи се връщали 
с кола от дискотека в Пазар-
джик. Тримата от общо чети-
рима пътници спели, а водачът 
се унасял, когато изведнъж 
и четиримата се сепнали от 
внезапното спиране на авто-
мобила. Ококорено гледали 
как бяла жена, сякаш изтъка-
на от мъгла, се била подпряла 
с двете ръце на предницата 
на колата и също ги гледала 
втренчено. После изчезнала.

Никой от тях не посмял 
да напусне возилото повече 
от половин час! Когато все 
пак се осмелили да отворят 
вратите, видели, че  предни-
цата на колата е само на метър 
разстояние от урва, в която 
несъмнено щели да намерят 
гибелта си.

Това е преданието. Ако 
искате вярвайте, ако искате – 
не. Но Бялата буля все още 
броди там.

Столетникът Никола 
Зънгаров от Равногор 
отново посреща гости. 
Поводът е 102-рата му 
годишнина. 

Дядо Никола е може 
би единственият човек 
в България, който педан-
тично си е водил дневник, 
където е отбелязвал най-
важните събития за селото 
и страната. Правил е това в 
продължение на осемдесет 
години.

В своеобразния алма-
нах ще откриете битовиз-
ми като кога е избягала 
котката му, кога се е „въз-
царил“ Тодор Живков, кога 
е паднал от власт, кога 
е катастрофирала Паша 
Христова и кога се е раз-
вела Лили Иванова... Ето 

такива неща си е запис-
вал 102-годишният дядо, 
а най-новото попълнение 
в дневника му е третото 
гайдарско надсвирване в 
Равногор, което се състоя 
навръх рождения му ден 
миналата година. От тази 
дата има снимка с Валя 
Балканска.

Животът не е бил ми-
лостив към Никола Зън-
гаров. Заради войните в 
началото на миналия век 
той губи баща си и неволно 
става мъжът в семейството, 

което трябва да отгледа 
по-малките му три сестри. 
Трудът и желанието да се 
справи с всяка трудност 
го крепят и днес, въпре-
ки че от години е сам 
– загубил съпругата си 
Йорданка, синовете си 

Стефан и Георги. 
Дядо Никола сега раз-

чита предимно на дъщеря 
си Запринка, която се гри-
жи за него.

Всеки ден можете да 
го срещнете по улиците 
на Равногор. Въпреки въз-
растта си, той прави редов-
ни разходки, пийва по мал-
ко, хапва домашно мляко, 
а също така винаги е готов 
да разказва за годините, 
които са се изтърколили 
пред очите му.

Никола Василев Илиев от село Розо-
во навърши достолепните 70 години.

Няма човек в селото, а и извън него 
в цялата община, който да не го познава. 
Занаятът му такъв - да е сред хората, а и 
характерът му благ – винаги го е правил 
предпочитан събеседник и раздумчик.

Кольо, както си го знаем ние, произ-
хожда от честно, скромно и пословично 
трудолюбиво семейство. Завършва сред-
ното си образование със специалност 
шлосер, а военната си служба отбива 
като шофьор. И започва трудовият му 
път – най-напред в Булгарплод – Пеще-
ра, а след цели 19 години там – и в РПК 
„Априлци“, клон Розово, като магазинер 
и отговорник и за изваряването на ракия, 
където се и пенсионира.

Навсякъде той проявява своята 
скромност, трудолюбие, дисциплинира-
ност и високо съзнание. Винаги е бил 
услужлив, внимателен и грижовен. Нико-
га и на никого не е отказал съдействие и 
помощ.

Сега Никола Илиев е един от най-ак-
тивните членове на пенсионерския клуб в 
селото, а като член на църковното настоя-
телство има неотменен дял в поддържане-
то на добрия вид на храма. Затова на рож-
дения му ден присъстваха много хора – 
негови близки, приятели сподвижници. 
Трапезата бе пребогато отрупана, а мест-
ни музиканти допринасяха за доброто и 
приповдигнато настроение на празника.

Честит юбилей! На многая лета!
Катя КОМИТОВА

Съборът на ягодата отново ще прика-
ни жителите и гостите на брациговското 
село Розово под прохладните сенки на 
планината – курорта Розовски вриз. Ма-
кар отдавна ягодата да не е основна кул-
тура в землището, съборът остава повод 
всички отдавна изселили се да се завър-
нат и цели родове да си дадат среща.

Тази година ежегодният форум има 
юбилей – навършва цели 50 години! 
Кметството и НЧ „Просвета-1911“ уси-
лено работят по организацията на съ-
битието. Предвижда се богата музикална 
програма да весели гостите.

Фолклорни групи от пенсионерските 
клубове и читалища от Пазарджик и 
околните села стягат репертоар за събора 
на Розовски вриз. 

Розовски вриз се намира на 7 км от 
село Розово. Нарича се така поради фак-
та, че там се събират много води, които с 
подземни тунели се отвеждат до язовир 
„Батак”. Това е предпочитано място за 
отдих от много туристи през зимата и 
лятото, поради кристално чистите въздух 
и вода и девствената природа. Температу-
рата на водата в района целогодишно е 
10 градуса.

Името на селото пък идва от розите, 
които жителите му засаждат в средата на 
четиридесетте години на миналия век и 
които и до днес посрещат жителите и гос-
тите с прекрасния си чувствен аромат.

Бяга почете Свети Атанасий Атонски Бяга почете Свети Атанасий Атонски 
с курбан за здравес курбан за здраве
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За подобряване състоя-
нието на инфраструктурата 
общината ни използва 
както целеви средства от 
държавния бюджет, така и  
собствени приходи, но най-
голям принос са средствата 
от съответните европейски 
структурни фондове.

Настоящата информация 
включва дейности по по-
добряване на общинската 
инфраструктура за периода 
от м. май 2016 г. до 30.04. 2017 
година.

I. Информация за кому-
никационното развитие в 
община Брацигово

На територията на общи-
на Брацигово в сферата на 
комуникациите извършват 
дейност следните фирми:

• „Български пощи“ ЕАД 
с основна дейност предос-
тавяне на пощенски услуги в 
гр. Брацигово, с. Равногор, с. 
Розово, с. Козарско, с. Бяга 
и с. Исперихово. Община 
Брацигово всяка година 
сключва договор с тях за 
разнасяне на съобщенията 
за дължимите данъци и такси 
на населението. 

• „Булсат” ООД гр. Пе-
щера с основна дейност на 
фирмата предоставянето 
на интернет достъп и теле-
визионно кабелно разпро-
странение. „Булсат” ООД има 
изградена кабелна мрежа на 
територията на град Брациго-
во и селата Бяга, Исперихово 
и Козарско, както и частично 
изградена безжична мрежа – 
тип WiFi. Осигуряването на 
интернет за нуждите на  об-
щина  Брацигово се предос-
тавя и поддържа от „Булсат” 
ООД  гр. Пещера.

• ЕТ „Таня – 76” – Йордан 
Ламбов – „B-net” с основна 
дейност предоставянето на 
интернет достъп и интернет 
услуги /електронна поща, 
хостинг и др./. Фирмата има 
изградена кабелна безжична 
/WiFi/ мрежа на територията 
на град Брацигово и WiFi 
мрежа на територията на се-
лата Козарско, Исперихово, 
Бяга, Розово и Жребичко. 
Перспективи пред фирмата 
са изграждането на оптична 
мрежа и предоставяне на 
по-широк спектър от услуги, 
като цифрова телевизия и 
телефонна услуга. Също така 
е в процес на проучване въз-
можността за осигуряване 
на интернет достъп в с. Рав-
ногор.

Комуникацията между 
служителите в Общинската 
администрация се осъщест-
вява чрез изградената още 
през 2000 година локална 
мрежа. През 2008 г. беше 
организирано полагане на 
кабелите на компютърната 

мрежа в защитни канали и  
подменено част от мрежово-
то оборудване. 

През периода, който 
отчитаме продължава под-
държането и обновяването 
на локалната мрежа, както 
и компютрите към нея. Чрез 
IT-специалиста в Общинска 
администрация и фирма 
„Сити Компютърс Алекс” 
ЕООД гр. Пловдив, с която 
имаме сключен договор, се 
осигурява много добра кому-
никация между служителите 
в Общинска администрация.

Извършва се постоянна 
актуализация на софтуера за 
местни данъци и такси в об-
щината и по кметствата, във 
връзка с настъпващите про-
мени в нормативната уредба. 

Продължава използване-
то на програмата „Архимед“ 
/деловоден софтуер/, която 
позволява периодично да 
се осъществява превантивен 
контрол по движението на 
преписките с цел недопус-
кане на забавяне. Софтуерът 
позволява цялата докумен-
тация да се сканира и съот-
ветно е налична в електро-
нен вариант.

Община Брацигово про-
дължава да поддържа и акту-
ализира интернет страницата 
си, като важен източник на 
информация за гражданите 
и бизнеса. Периодично там 
се публикуват материали, 
предоставяни от съответни-
те специалисти в Общината, 
за търгове, обществени по-
ръчки, съобщения по АПК и 
други.

Чрез рубриката „Е-Пор-
тал” гражданите продължа-
ват да  ползват Е-услуги без 
подпис, Е-услуги с подпис, Е-
услуги местни данъци и так-
си и да попълват определени 
формуляри, като ги изпращат 
по електронен път.

Всички служители на Об-
щинска администрация са 
снабдени с мобилни телефо-
ни, а общинските  съветници – 
с мобилни телефони и таб-
лети. От месец юни 2016 г. те 
вече получават дневния ред 
и депозираните докладни 
записки по електронен път. 
Средствата  за новите при-
добивки са дарение от ком-
панията „Теленор”, с която 
Община Брацигово успешно 
партнира през годините в 

областта на телекомуника-
циите.

На територията на общи-
на Брацигово работят три мо-
билни оператора: „Виваком”, 
„Теленор” и „М-тел“. Община 
Брацигово има сключен 
договор за обслужване на 
Общинската администра-
ция с мобилния оператор 
„Теленор“. Поддържа се и 
телефонна централа към 
Общината, която осигурява  
комуникация на граждани и 
институции с Общинска ад-
министрация. Поддръжката 
на телефонната централа  се 
осъществява от фирма „Ел-
катон - Георги Георгиев“ гр. 
Пещера.

II. Информация за ра-
ботата по подобряване на 
ВиК-мрежите в община Бра-
цигово.

Водопроводната и ка-
нализационната мрежи на 
община Брацигово са изгра-
дени на 100 процента, но са 
много стари и непрекъснато 
създават проблеми. Ръко-
водството на общината не 
престава да работи в тази 
насока, но това изисква 
много парични средства. 
През програмния период 
2009-2013 г. бяха спечелени 
и реализирани доста проекти 
както за гр. Брацигово, така 
и за селата Равногор, Бяга, 
Исперихово, Розово, които 
значително подобриха съ-
стоянието на ВиК-мрежите, 
както и условията на живот 
на хората. Като по-важни от 
тях можем да си припомним 
канализацията в с. Козарско, 
реконструкция на селищна 
водопроводна мрежа на с. 
Равногор, рехабилитация на 
съпътстваща водопроводна 
мрежа в гр. Брацигово на ул. 
„Борис Чулков”, ул. „Данаил 
Юруков”, ул. „Антон Ашкерц” 
и ул. „Борис Томчев”. Но има 
още много да се работи по 
подобряване на водопро-
водната и канализационната 
мрежа в община Брацигово. 
За съжаление, остана нео-
добрен важен за Брацигово 
проект, внесен още през 
2009 г. в Министерството на 
околната среда и водите  по 
ОП „Околна среда“ на стой-
ност 11 217 730 лв. за „Рекон-
струкция на съществуваща и 
изграждане на нови канали-
зационни мрежи и съоръже-

ния, съпътстващ водопровод 
и ПСОВ град Брацигово“. 
В последствие през 2012 г. 
той бе преработен и отново 
внесен за финансиране, този 
път в ДФ „Земеделие”, на 
стойност 25 585 334 лв. по 
Мярка 321-Основни услуги 
за икономиката и населе-
нието на селските райони“ 
с обект „Канализация гр. 
Брацигово“.

През периода, за който 
се внася настоящата инфор-
мация, а именно м. май  2016 
година  до 30.04.2017 г., ръко-
водството на община Браци-
гово осигури средства и из-
върши следните дейности:

1. Изградена бе под-
порна стена по коритото на 
река Луда на ул. „1-ва“ в с. 
Козарско, като за обекта са  
усвоени средства в размер 
на 8 000 лв.

2. Извършено бе „Укреп-
ване и изграждане на под-
порна стена по коритото на 
р. Умишка от имот № 9577 
до имот № 06207.5.287 и от 
имот № 06207.5.308 до имот 
№ 06207.5.276 – II етап“. За 
обекта до момента са из-
платени средства в размер 
на 164 015 лв. Окончател-
ното  разплащане предстои 
да се извърши в най-скоро 
време, след получаване на 
втория транш на средствата 
от  прието ПМС на Министер-
ски съвет.

3. Извършено е и укреп-
ване на свлачище на път PAZ 
2045 /III-375/ - с. Исперихово-
Козарско-Жребичко, общ. 
Брацигово, като са усвоени 
средства в размер на 2 280 лв.

4. Извършено е укрепва-
не на срутище в с. Розово, 
общ. Брацигово, за 2 280 лв.

Реализираните дейности  
не са пряко свързани с по-
добряване на ВиК-мрежите, 
но допринасят за отвеждане 
на водите при проливни дъж-
дове в съответните речни ко-
рита, с което се ликвидират 
последствията от аварии и 
бедствия при препълване на 
водопроводните и канализа-
ционните мрежи.

III. Информация за състо-
янието на общинската пътна 
мрежа

Във връзка с подобря-
ване на общинските пътища, 
Община Брацигово разрабо-
ти и внесе за финансиране по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 
7: „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските 
райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. про-
ект: „Ремонт, рехабилитация 
и реконструкция на общин-
ски пътища: „ПЪТ /с. Бяга – 
с. Исперихово/ – с. Козарско – 
граница област Пловдив от 
км 0+000 до км 4+300“ и ПЪТ 
„Път III-377 Пещера – Браци-
гово – Равногор – Вълча По-
ляна – Нова махала – Път II-37 
от км 22+165.00 до км 26+500 – 
ЕТАП I“. Материалите бяха 
внесени в ДФ „Земеделие“ 
на 03.10.2016 г.

Ремонтните дейности по 
пътищата и улиците се из-
вършват с целеви средства 
от капиталовите разходи по 
бюджета на община Браци-
гово и от собствени приходи. 
Те обаче не решават карди-
нално проблема с аморти-
зацията на основните пътни 
артерии на общината, но по-
добряват в известна степен 
нейното състояние.

През 2016 г. средствата 
бяха  насочени към ремонт 
и благоустрояване  на улич-
ната  мрежа   на територията 
на община Брацигово както 
следва:

1. Изграждане на ул. с 
о.т.138-о.т.132а, летовище 
„Васил Петлешков“, общ. 
Брацигово - усвоени сред-
ства 14 761 лв.;

2. Ремонт на ул. „2-ра” с. 
Равногор - усвоени средства  
7 000 лв.

3. Ремонт на ул. „5-а” с. 
Розово - усвоени средства  
6 000 лв.

4. Ремонт на ул. „24-та” 
с. Бяга - усвоени средства  
5 000 лв.

5. Ремонт на улица „№ 24” 
с. Бяга - усвоени средства 
5 000 лв.

5. Ремонт на ул. „2-ра” с. 
Исперихово - усвоени сред-
ства 3 500 лв.

6. Ремонт на ул. „28-ма” с. 
Исперихово - усвоени сред-
ства - 2 796 лв.

7. Ремонт на ул. „26-а” с. 
Исперихово - усвоени сред-
ства 2 207 лв.

8. Ремонт на ул. „37-ма” с. 

Исперихово - усвоени сред-
ства 2 497 лв.

9. Ремонт на ул. „24-та” с. 
Исперихово - усвоени сред-
ства 11 948 лв.

10. Ремонт на ул. „4-та” с. 
Козарско - усвоени средства 
3 086 лв.

Общо за ремонт на улици 
са усвоени средства в раз-
мер на 63 795 лв.

През 2016 година от 
капиталните разходи бе 
извършено и окончателно 
плащане в размер на 33 998 
лв. за обект „Реконструкция 
на път гр. Брацигово - с. Ка-
питан Димитриево“, който 
бе завършен  в края на  2015 
година.

От началото на 2017 до 
момента не са усвоени сред-
ства за  ремонт на пътища и 
улици, така че общо усвое-
ните средства за нуждите на 
внасяната информация са в 
размер на 97 793 лв.

Във връзка с благоустро-
яването на  гр. Брацигово, 
Община Брацигово разрабо-
ти и внесе втори проект за 
финансиране по  подмярка 
7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 
7: „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските 
райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г.  про-
ект: „Реконструкция и реха-
билитация на улична мрежа 
и тротоари в град Брацигово, 
общ. Брацигово, обл. Пазар-
джик“. Материалите бяха 
внесени в ДФ „Земеделие“ 
на 03.10.2016 г. 

Във връзка с подобря-
ване на общинските пътища, 
Община Брацигово разрабо-
ти и внесе  за финансиране по  
подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 
7: „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските 
райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. про-
ект: „Ремонт, рехабилитация 
и реконструкция на общин-
ски пътища: „ПЪТ /с. Бяга – 
с. Исперихово/ - с. Козарско – 
Граница Област Пловдив от 
км 0+000 до км 4+300“ и ПЪТ 
„Път III-377 Пещера – Браци-
гово – Равногор – Вълча по-
ляна – Нова махала – Път II-37 
от км 22+165.00 до км 26+500 – 
ЕТАП I“. 

Материалите бяха вне-
сени в ДФ „Земеделие“ на 
03.10.2016 г.

Петко Петков
кмет на община Брацигово

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

КОМУНИКАЦИИ, ВиК-МРЕЖИ, УЛИЦИ, ПЪТИЩА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 и 

ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съ-
общава на заинтересованите лица,че е изработен 
помощен план и приета контактна зона на земите 
на ползвателите и на бившите собственици, на-
миращи се в местността Сини дол, с. Бяга, за ПИ 
с №000650, №000646, №000649, №000647, №000648, 
№000645 и №000643.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едно-
месечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да на-
правят писмени искания и възражения по плана 
и придружаващата го документация, изложени в 
сградите на кметство с. Бяга и Община Брациго-
во, Дирекция СА, до кмета на община Брацигово. 

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба-

та за условията и реда за извършване на оценка на въз-
действие върху околната среда за инвестиционно пред-
ложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен 
имот № 06207.3.576 в землище на гр. Брацигово, община 
Брацигово, обл. Пазарджик“, от „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД, 
гр. Пазарджик, ул. „Михо Стефанов“ № 19, ет. 2.

Информацията се намира в Общинска администра-
ция гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А, ет.3, ст. №18, 
тел. 03552/20-65, в.120, и може да се прегледа от заинте-
ресованите лица. 

Възражения, предложения и искания по обявлението 
от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дне-
вен срок в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 
4579, ул. „Атанас Кабов“ № 6а, е-mail kmet@bratsigovo.bg 
или в РИОСВ – Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 3, ет. 4. 
е-mail riewpz@riewpz.org. 

На основание чл. 14 и чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал.4 от 
Закона за публичните финанси, в качеството си на председател на Общински 
съвет Брацигово, каня всички жители на общината да участват в публичното 
обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Брацигово за 2016 
година, отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз 
за 2016 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г.,
което ще се проведе на 17.07.2017 г. /понеделник/ от 14.00 часа 

в залата на Младежки дом гр. Брацигово.
Материалите по отчета на бюджета за 2016 г. ще бъдат на разположе-

ние в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет 
сайта на Община Брацигово на 05.07.2017 г.

Становища и предложения по отчета на общинския бюджет за 2016 
г. могат да се представят в деловодството на Община Брацигово или на 
електронен адрес kmet@bratsigovo.bg в 7-дневен срок от датата на обяв-
лението до 14.07.2017 г.

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
председател на Общински съвет Брацигово

Из работата на Общински съвет – Брацигово

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2016 ГОДИНА
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С ъ в р е м е н н о с т

ВАЖНО! СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ДОМАКИНСТВА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОРГАНИЗАЦИЯ
Предвид ползите от разделното събиране на отпадъ-

ците, конкретните ни очаквания са за масово участие в 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
във всяко домакинство.

- Поетапно служители на Общинска администрация ще 
обходят всяко домакинство, ще предоставят специални 
чували и ще правят допълнителни разяснения.

- Ще се води статистика за броя на включилите се до-
макинства, както и за количествата събрани и предадени 
отпадъци от съответния район.

 
- Разделно събраните отпадъци от опаковки в домакин-

ствата ще бъдат събирани и извозвани един път месечно 
от специализиран транспорт на Общинска администрация 
Брацигово, по график, различен от този за събирането на 
общия отпадък.

Ако към датата на извозване сте напълнили съответния 
чувал или чувалите, е необходимо да ги изнесете и над-
лежно завързани да ги поставите от вътрешната страна на 
входната врата към дворното място. При предаването на 
пълните чували получавате нови за следващия период.

Домоуправителите на блокове и жилищни кооперации 
ще трябва да обособят подходящо помещение, където 
временно да бъдат съхранявани разделно събраните от-
падъци до момента на извозване, съгласно графика. За 
местоположението на помещението и достъпа до него до-
моуправителите имат ангажимента да уведомят специали-
зирания екип в Общинска администрация. При невъзмож-
ност за обособяване на помещение, чувалите се изнасят 
на подходящо място пред входа на сградата и се предават 
от домоуправителя или упълномощено лице от живущите. 
Същият получава новите чували за всяко домакинство в 
жилищната сграда.

За графика на събиране и извозване ще ви информи-
раме на място, при предоставянето на чувалите. В случай, 
че чувалите се напълнят преди обявения график, ще ви 
бъдат предоставени нови чували, при заявяване от ваша 
страна.

Уважаеми съграждани,

Отпадъците са част от нашето ежедневие! Да бъдем 
отговорни и взаимно да си помагаме в процеса на управ-
ление на отпадъците, означава да спазваме изискванията 
на националното законодателство и местната нормативна 
уредба по отношение на управление на отпадъците!

Най-лесно е да започнеш, като събираш отпадъците 
разделно. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя 
принос за опазване на природата. Постепенно ще се увле-
чеш и ще ти стане навик.

Опитай, ще видиш, че изобщо не е трудно!

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

„ОТ ВРАТА НА ВРАТА”

ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО!ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО!

ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!

ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА!ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА!

Ние сме неразделна част от природата и всеки може да 
осъзнае какво трябва да направи за нейното съхраняване 
и опазване!

Да се включим в създадената организация за раздел-
но събиране на хартия, пластмаса и стъкло!

Да събираме разделно, означава да изпълним своя 
дълг към природата и да я запазим чиста за идните по-
коления!

Да си подадем ръка за една по-чиста околна среда!
Можем да бъдем добри икономисти – прозорливи и ра-

зумни, ако събираме разделно. 

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?
• Пестим ценни суровини и природни ресурси - съ-

браните разделно отпадъци се рециклират и превръщат 
в нови продукти.

• Пестим енергия - за производството на нови продук-
ти от рециклирани материали е необходимо значително 
по-малко енергия.

• Спасяваме природата - колкото по-малко суровини 
извличаме от околната среда, толкова по-дълго запазваме 
чисти почвата, водата и въздуха.

• Намаляваме разходите за събиране, транспортиране 
и депониране на отпадъците - по-малко разходи – запазва-
не  размера на такса битови отпадъци.

• Намаляваме обема на депото за битови отпадъци - 
разделно събраните отпадъци се преработват, а не отиват 
в депото.

ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМО:
1. Събирай в предоставения СИН чувал само хартиени 

и картонени отпадъци, като например: 
•  вестници и списания;
• празни кутии от сокове и мляко;
• кашони и други хартиени и картонени опаковки;
• картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
• хартиени торбички и чували. 
Не събирай в чувалите:
• силно замърсени или омаслени хартиени и картоне-

ни отпадъци (например: мазна кутия от пица, салфетка);
• хартии с нанесени специални покрития (например: 

метални и пластмасови фолиа);
• всякакви други отпадъци, които не са хартиени (на-

пример санитарни материали). 
Не поставяй в чувалите големи опаковки от велпапе и 

картон. След като ги сгънеш до максимално редуциране на 
обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги пре-
давай на екипа, ангажиран с разделното събиране.

2. Събирай в предоставения ЖЪЛТ чувал само пласт-
масови и метални отпадъци от опаковки, като например:

• пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и 
бира;

• кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от 
прясно мляко;

• туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
• пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъци-

те от храна/, палета и каси;
• метални кенчета от напитки и почистени консервени 

кутии;
• капачки от буркани и бутилки;
• стречфолио и опаковъчно фолио.

В чувалите за разделно събиране на пластмаса и   ме-
тал не събирай:

• блистери от лекарства, туби от масла и други вредни 
вещества;

• домакински електроуреди и авточасти 
• отпадъци, които не са пластмасови и метални.

Преди да предадеш пластмасовите опаковки:
-  изпразни ги от съдържанието им и ги почисти; 
- смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш 

въздуха и да намалиш обема им, след това ги затвори с 
капачката.

3. Събирай в предоставения ЗЕЛЕН чувал само стъкле-
ни отпадъци от опаковки:

• бутилки от всякакъв вид и цвят;
• стъклени бурканчета и шишета от козметични про-

дукти;
• буркани от всякакви храни.
В чувала за разделно събиране на стъкло не събирай:
• порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
• крушки и луминисцентни лампи;
• стъкло от прозорци и огледала;
• автомобилни стъкла.
Преди да предадеш стъклените опаковки:
- махни капачките и тапите;
- изпразни ги от съдържанието им и по възможност ги 

изплакни.

Промяната в на-
чина, по който общи-
ните определят такса 
„Смет“, ще влезе в сила 
още от 2019 г., което 
най-вероятно ще до-
веде до драстичното й 
поскъпване.

Министерският съ-
вет се е отказал да въ-
вежда 3-годишен пре-
ходен период за влиза-
не в сила на промените. 
Освен това е отпаднал 
и 5-годишният период, 
в който общините тряб-
ваше да увеличават 
поетапно таксата с до 
20% на година. Така че 
още на 1 януари 2019 
г. такса „Смет“ ще ско-
чи драстично в някои 
градове.

Това се разбра при 
обсъждането на проме-
ните в Закона за мест-
ните данъци и такси от 
Тристранния съвет за 
национално сътрудни-

чество. Промените за 
по-справедливо опре-
деляне на такса „Смет“ 
според количеството 
изхвърлен боклук и на 
принципа “замърсите-
лят плаща“ се приемат 
и от синдикатите, и от 
работодателите. Този 
принцип и в момента 
съществува в закона, 
но общините масово се 
възползват от възмож-
ността да изберат друга 
основа за смятането на 
налога и най-често това 
е данъчната оценка на 
имота.

За новите правила 
се заговори още през 
април. 

Такса „Смет“ ще 
има три компонента. За 
услугите по събиране 
и транспортиране на 
битови отпадъци до съ-
оръжения за третиране-
то им, както и за самото 
третиране, ще има три 

варианта за определя-
не на таксата. Единият е 
да се мери индивидуал-
ното количество битови 
отпадъци за имотите, 
включително чрез 
торби с определена 
вместимост и товаро-
носимост. Вторият е да 
се мери количеството 
отпадъци на базата на 
броя и вместимостта 
на необходимите кон-
тейнери и честотата на 
транспортирането им. 
Третият предвижда 
таксата да се смята на 
базата на броя на живе-
ещите в жилището.

Този вариант, при-
знават от ведомството, 
ще е възможен само в 
малки населени места, 
където има къщи, за да 
се знае кой изхвърля 
боклука. Именно за 
тези населени места 
обаче таксата може да 
скочи най-драстично 

– до 100%, защото сега 
там хората плащат 
ниски налози заради 
ниската данъчна оценка 
на имота си. Това беше 
и целта на предвиде-
ното първоначално 
ограничение за не по-
вече от 20% годишно 
увеличение в рамките 
на 5 последователни 
години. Работодателите 
бяха против това, за-
щото така според тях се 
ограничават общините 
да направят бърза и 
ефективна реформа.

Поскъпване ще има 
и в големите градове. 
За столицата например 
това означава да от-
падне районирането. В 
момента жителите на 
„Надежда“ плащат по-
ниска такса „Смет“ от 
тези в центъра, но след 
промените таксата ще 
се изравни.

ГОТВЯТ ДРАСТИЧНА ПРОМЯНА В ТАКСА „СМЕТ”ГОТВЯТ ДРАСТИЧНА ПРОМЯНА В ТАКСА „СМЕТ”

Федераци-
ята на научно-
техническите 
съюзи (ФНСТ) 
и Съюзът на 
геодезистите 
и земеус-
т р о и т е л и т е 

в България (СГЗБ) проведоха 
национално съвещание на тема 
„Фотограметрията и дистанци-
онните изследвания в услуга на 
общините“. 

Форумът се проведе на 7 юли 
2017 година в сградата на НЧ „Ва-
сил Петлешков-1874“ и предложи 
дебати по следните теми:

1. Фотограметрията и дистан-
ционните изследвания в Европа 
и у нас.

2. Особености при заснемане-
то на архитектурни обекти с БЛА 
(безпилотни летателни апарати)

1. Интернет за нещата – управ-
ление на градска среда

2. LIDAR  технологията – едно 
съвременно решение

3. Използване на фотограмет-
рията, базирана на безпилотни 
летателни апарати за повишава-
не на събираемостта на местните 

данъци и такси върху недвижими 
имоти

4. Фотограметрията и дис-
танционните изследвания – съ-
временни методи за осигуряване 
на информация за населените 
места.

В националното съвещание 
участие взеха инж. Иван Белчев, 
инж. Цветелина Атанасова, инж. 
Милена Данаилова, представител 
на „Кондера“ ЕООД,, инж. Петър 
Тодоров „IOES-Ltd“, доц.Димитър 
Петров, доц. Нели Здравчева и 
др. 

Съюзът на геодезистите и 
земеустроителите в България е 
обществена, съсловна, непартий-
на организация. В него членуват 
от учащи се до пенсионери, от 
техници до професори, обеди-
нява служители на държавни и 
частни фирми, на предприятия, 
на университети, на работодатели 
и изпълнители на геодезически 
дейности.

Той е създаден през 1922 го-
дина и е член на Федерацията на 
научно-техническите съюзи. Има 
регионални структури в почти 
всички 28 области на страната. 

Общините ще избират начина за определянето й

ФОТОГРАМЕТРИЯТА И ДИСТАНЦИОННИТЕ ФОТОГРАМЕТРИЯТА И ДИСТАНЦИОННИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ - В УСЛУГА НА ОБЩИНИТЕИЗСЛЕДВАНИЯ - В УСЛУГА НА ОБЩИНИТЕ 


