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 ОТЧЕТ ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕЗ 

ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2019- ОКТОМВРИ 2020 г., СЪСТОЯНИЕ И 

ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

Спортните дейности в община Брацигово се развиват в няколко направления: 

 Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и 

осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на спортните 

клубове по отделните видове спорт; 

 Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения и 

общообразователните училища; 

 Физическо възпитание и спорт за всички; 

 

Тази година спортът бе изправен пред едно от големите си изпитания, защото е един 

от най-засегнатите сектори в следствие от пандемията от COVID - 19. 

Коронавирусът внесе истински хаос в света на състезанията. Милиони спортисти 

бяха лишени от възможността да се състезават, както и да тренират при нормални 

условия. А при тях поддържането на форма е решаващ фактор. От друга страна - 

милиарди фенове останаха без емоциите, която им дава спорта.А той - спортът е 

страст и развлечение за едни, но и начин на живот за други. С въвеждането на 

извънредното положение, почти всички стадиони и зали опустяха. Всички спортни 

събития бяха отменени за неопределено време. Но спортистите се опитваха да 

поддържат форма при новите нестандартни условия. Всеки по своему! 

Такава бе картината и в нашата община през отчетния период. Спортните клубове 

бяха преустановили за определено време дейността си, приемайки 

предизвикателствата на въведените в страната извънредно положение и извънредна 

епидемиологична обстановка. 

 

На територията на община Брацигово са регистрирани и развиват дейност следните 

спортни клубове: 

 

1.футболен клуб  „Брацигово“ 

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

3.футболен клуб „Родопи“  с.Козарско; 

4.клуб по тенис на маса – Брацигово; 

5.волейболен клуб Брацигово 

 

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

Брацигово са гласувани 40 000 лева. Същите тези средства са разпределени по 

отбори  на нарочно събрание на спортните деятели. 

Тези средства са предназначени само и единствено за нуждите на действащите 

отбори за покриване на потребностите им от съдийски контрол, охрана, медицинско 

обслужване, картотекиране и други. Освен това финансиране спортните тимове имат 

приходи и от членски внос, който е недостатъчен. Подробен отчет за разходваните 

средства до месец юни е входиран в Общинска администрация – Брацигово и ОбС – 

Брацигово от председателите на спортните тимове. 
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ФУТБОЛ 

 

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

групи. На територията на община Брацигово успешно функционират три футболни 

клуба: 

 

ФУТБОЛЕН КЛУБ  БРАЦИГОВО 

 

МЪЖЕ - През отчетния период отборът на ФК Брацигово  е изиграл над 20 мача за 

първенството на „А ОФГ“ – Пазарджик. Разходите са както следва: съдийски 

хонорари от контролни срещи и мачове – 3160 лв.;картотеки деца, юноши и мъже, 

правоучастие и депозит – 980 лв., закупуване на спортни екипи и топки за отборите 

на мъже и юноши 2 830 лв.;гориво за присъствие на футболни срещи – 2015 

лв.;охрана на футболни срещи – 240 лв. или общо разходи – 9225 лв.; 

Отборът на ФК Брацигово не се възползва от възможността да стане по служебен 

път член на Югозападната Трета лига. 

При положение, че няма как да се осигурим приличен бюджет за участие в Трета 

лига, няма смисъл да  се подава заявление. Базата, която ползва футболния тим на 

Брацигово е лицензирана дори за Втора лига и проблеми от това естество не може да 

има. Ръководството и спортистите обаче са сериозни хора  и се отнасят отговорно 

при разглеждане на поканата и всички произтичащи от това обязаности за ФК 

Брацигово. 

След като ФК Брацигово отказа участие БФС е изпратил веднага показа на Чепинец 

(Велинград). Ако и те откажат да участват, просто тази година нашата област няма 

да излъчи представител в Трета лига.  

ДЕЦА – От август месец 2020 година са възстановени тренировките на детския 

футболен отбор. На  22.09.2020 г. - денят, в който се чества Независимостта на 

България на стадиона в град Брацигово се проведе първият турнир   "Футболни 

звезди на БФС"  за деца родени 2007-2008 год. Слънчевото време допринесе още 

повече за оспорваната игра между отборите и за горещи емоции на терена. Отборът 

на нашите играчи се нареди на пето място в турнира 

 

ФУТБОЛЕН КЛУБ  „ЧИКО-БУНАРА” С. БЯГА 

 

През 2019-2020 година мъжете на ФК „Чико – Бунара“ Бяга завършиха 

безапелационно на 1–во място.През пролетния сезон са изиграни само 2 мача 

предвид обстановката създала се след обявяване на извънредно положение в 

страната. Със стартирането на сезон 2020-2021 година отборът на мъжете е изиграл 9 

мача като едноличен лидер в класирането до момента без загубена среща. 

Направените разходи са както следва: - за такси – 1225 лв.; за съдийски охрана и 

доктор мъже – 3010 лв.; за съдийски и  доктор на  юноши – 720 лв.; за пътни за 

гостувания и контролни срещи -1200 лв. ; за поддръжка  на стадион  - 2 850 лв. 

Отборът на юношите към ФК „Чико-Бунара“ – Бяга нямат играни срещи да месец 

май. Те завършват първенството за 2019/2020 година на 4-то място. През новия сезон 

2020/2021 година имат изиграни общи 4 срещи с една загуба, една победа и два 

равни резултата.Този резултата осигурява второ място на юношите във временното 

класиране. От август месец 2020 година има създадена и група за деца  родени в 

периода 2007-2010 г., които към момента тренират 2 пъти в седмицата и играят 

приятелски срещи с други групи от региона. 
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Материалната база се намира в относително добро състояние, отговаря на 

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

но има огромен проблем с поливането му. Надяваме се в близко бъдеще да се 

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

водоизточник, който вече не е надежден. 

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

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

било невъзможно. 

 

ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПИ“  С.КОЗАРСКО; 

 

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

срещи. 

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

на предстоящия 100 годишен юбилей на футболния клуб.. 

От отпуснатите средства в размер на 3 000,00 лв. са направени разходи както следва:  

- За съдийство и медицинско обслужване – 1 420,00 лв. 

- За охрана на футболните срещи – 320,00 лв. 

- За картотекиране на играчи – 220,00 лв. 

- За такси обслужване на сметки – 150,00 лв. 

- За транспортни разходи и косене на стадиона – 400,00 лв. 

- За такси правоучастие – 100,00 лв. 

- За депозити за участия – 240,00 лв. 

- За банкови такси – 150,00 лв. 

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

задната част на покрива на постройката.През отчетния период не е получило 

субсидия за ремонтни дейности на сградния фонд. 

 

*** Областен аматьорски футбол вече няма. Нарича се пак Регионален. 

От състезателната 2020/2021 г. местната четвърта лига ще се казва отново “А” РФГ 

(Регионална футболна група). По същия начин ще се процедира и с Пета лига – “Б” 

РФГ. Промяната е вече юридически факт и е отразена в Информационната система 

на БФС. За последно БФС ползваше тази абревиатура в нормативните си документи 

преди около 15 години, когато Регионалните групи станаха изведнъж Областни. 

Този път причината за поредното преименуване на групите в най-долното ниво на 

аматьорския футбол е свързана с тежкото, тромаво и изключителни бюрократично 

прелицензиране на клубовете в спортното министерство и Агенцията по 

вписванията. 

Касае се за юридически трик, с който законно се елиминират някои препятствия, 

затруднения и ограничения за легитимирането на клубовете по отношение на 

Търговския регистър и този на спортното министерство, коментира източник от 

БФС. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
В отчетния период няма реализирана дейност, а от 15.07.2020 г. Управителният 

съвет на Българската федерация по волейбол прекрати членството на клубове – 

членове на БФ Волейбол, поради несъответствие на дейността на същите с 
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разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта. Сред клубовете, които 

вече на са членове на федерация е ВК Брацигово. 

 

 

ТЕНИС НА МАСА 

 

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

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

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

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

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

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

възрастни – мъже и жени). Турнирите се организират сезонно най-малко два пъти в 

годината, през месеците април-май, октомври или декември. Изиграни са доста 

успешни срещи в града и региона. Единственото пряко финансиране, което клубът 

получава е в закупуването на необходимите купи и медали домакинските турнири. 

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

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

състезатели от Брацигово, Пещера, Гоце Делчев, Карлово, Калофер.Брациговската 

чест защити Желязко Урумов, който се класира  на трето място.До обявяване на 

извънредното положение брациговските състезатели по тенис на маса са участвали в 

първенства организирани от спортните клубове по тенис на маса в Пещера, Карлово 

и Гоце Делчев. 

По решение на Българската федерация по тенис на маса заради  COVID-19,  сезон 

2019-2020 г., няма да се доиграват срещите от лигата и ще се вземе предвид 

временното класиране на отборите, като то ще бъде и крайно класиране за сезона. 

 

СПОРТ В УЧИЛИЩЕ 

 

Физическото възпитание, спортът и туризмът в детските градини и 

общообразователните училища са неразделна част от образователния и възпитателен 

процес.Училищата осигуряват и необходимите условия за провеждане на спортни 

занимания след завършване на задължително обучение по физическо възпитание. 

Организирана е извънкласна  спортна дейност под формата на  допълнителен час по 

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

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

група Общинските учебни заведения всяка учебна година участват в организирането 

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

ДАМС. Разработват и реализират проекти за предоставяне на средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта,  по реда  на ПМС 129/ 2000 г. 

 
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА: 

 

Създаването на условия за практикуване и развитие на физическо възпитание и 

спорт от населението е неразделна част от социалната политика на община 

Брацигово. В тази връзка  е определен ред и са създадени подходящи условия за 

ползване на общинската спортна база от граждани, развиващи физическо възпитание 

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

инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм. 

 Спортен комплекс – СТАДИОН “ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ-БОНБОНА”  

гр. Брацигово е публична общинска собственост. На него целогодишно 

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

отбор деца. През отчетния период са изиграни  много срещи като 65 от тях са на 

футболните отбори на Хебър – Пазарджик – мъже и юноши.Нашият стадион бе 

домакин на пазарджишките отбори поради ремонт на техния стадион. 

Съоръжението има добра поливна система, благодарение на която поддържаме 

терена в добро състояние.Тази година обаче възникна проблем с 

помпата.Поради неполиването на терена тревата изсъхна и на места пожълтя и 

олися.Благодарение на спешната намеса на общинското ръководство и срещу 

сумата от 7000 лева трудностите се преодоляха и зелените площи отново са в 

добро състояние. 

Освен това през 2020 година е направен основен ремонт на двете малки 

помощни игрища – едно футболно и едно баскетболно. 

Закупуват се качествени торове за възстановяване на тревната растителност. 

Купуват се и специални препарати за унищожаване на широколистните плевели, 

които задушават тревните чимове. 

За разнообразяване и облагородяване на района са посадени розови храсти и 

многогодишни цветя. 

 Същото може да се каже и за реновираната спортна зала в село Бяга, както и 

за   стадион „Георги Михайлов – Бунара“.Спортните деятели и кметството 

полагат добри грижи за поддържането на съоръженията. Нещо повече тази 

година започна реализирането на проект за спортна площадка, на която ще 

бъде изградено игрище за минифутбол. Теренът за благоустрояване е с площ 

3960 м2, а размерът на самото игрище 40/20 м. По периметъра се предвижда 

изграждане на зона за сигурност, като ще бъде издигната ограда с височина 2 

метра. Зоната на игралното поле ще е с тревна настилка, ограничена с 

градински бордюри. За цялото поле ще бъде осигурен достъп на линейка за 

спешна медицинска помощ. 

 Зала „Олимп“ – общинска собственост, част от имота на бивша ПГСА - 

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

тренировки и спортни мероприятия  и от други съседни общини. 

 Актова зала на бивша ПГСА – нуждаеща се от ремонт, отопление и 

осветление; 

 Писта за радиоуправляеми автомобилчета бе изградена това лято в 

Брацигово. Тя е арена на съревнования за местния клуб RC Track, чиято цел е 

да  се даде възможност на подрастващите да развиват това свое хоби, вместо 

да прекарват цялото си време пред компютрите.Очаква се от инициативата да 

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

състезания ще отсядат в местните хотели, ще пазаруват, а така ще се 

стимулира и туризмът в община Брацигово по думите на един от 

инициаторите – Георги Влахов. Автомоделните  състезания се организират  с  

почти  всякакви  видове  автомодели. Те варират от конкурси за най-добра  

изработка  при  стендовите  модели,  до  ходови  състезания  при  радио 

управляваните модели. В България най-популярни  са  последният  вид  

състезания. Повечето такива състезания са на ниво хоби или просто за 

забавление, но често те се превръщат в професионално занимание за някои 

хора. За отчитане на времената на моделите се използва специална система от 
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антена, разположена на едно място на пистата, и транспондери (мини 

предаватели), поставени в моделите. Точността е до хилядни от секундата.В 

България обикновено състезанията се организират от клубове,  членове  на  

Българската  федерация  по  автомоделни  спортове,  или  от  други  клубове.  

Европейските  състезания  се  организират  от  ЕFRA (Европейската 

федерация за радиоуправляеми автомобили), а световните – от IFMAR.  
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