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НОИ - ПАЗАРДЖИК уведомява, че на 20.09.2019 г. от 
10,00 ч. до 15,30 ч. в сградата на Младежки дом - Брациго-
во, ет. 2, експерт от ТП на НОИ - Пазарджик, ще консулти-
ра гражданите в община Брацигово за  избор на по-бла-
гоприятен индивидуален коефициент за изчисляване 
размера на пенсията. Консултации ще се извършват само 
срещу документ за самоличност (лична карта) и пред-
ставен оригинален документ за брутното трудово въз-
награждение или доход, върху който са внесени осигури-
телни вноски за 3 последователни години от последните 
15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. 

За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен 
доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисля-
ване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален 
коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните инди-
видуални коефициенти по старата и по новата методика, 
могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при 
поискване.

На 7 август Националният съвет за хората с уврежда-
ния разгледа и подкрепи Национална програма за дос-
тъпна жилищна среда и лична мобилност. Тя ще се при-
лага на проектен принцип. Програмата урежда условията 
и реда за кандидатстване, разглеждане, оценяване, кла-
сиране и одобряване на проектни предложения, механи-
змите за сключване на договори за изпълнение, финан-
сиране и отчитане, както и контрола върху разходването 
на бюджетни средства. Програмата ще се реализира в два 
компонента – „Достъпна жилищна среда“, за финансира-
не на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна  
среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащи 
пространства, и „Лична мобилност“, за приспособяване 
на  лично моторно превозно средство за нуждите на чо-
век с трайно увреждане.  Националната програма за дос-
тъпна жилищна среда и лична мобилност e утвърдена от 
министъра на труда и социалната политика и предстои да 
бъде обнародвана в Държавен вестник.

Заявления 
за получаване 
на всички видо-
ве семейни по-
мощи за деца 
вече може да 
се подават и по 
електронен път 
или чрез лицен-
зиран пощен-
ски оператор. Това предвиждат промените в Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, кои-
то бяха одобрени от правителството. 

Досега документи се подаваха само лично в Дирек-
ция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес 
на заявителя. С промяната се цели намаляване на адми-
нистративната тежест и улесняване на гражданите при 
кандидатстване за помощи.

Промените в правилника са свързани с направените 
изменения в Закона за семейни помощи за деца, които 
влизат в сила от 1 август 2019 г. В съответствие с него 
се регламентира редът за предоставяне на еднократната 
помощ за ученици, записани в първи клас, на два пъти. 
Урежда се и начинът за промяна на предоставянето на 
тази помощ от пари в натура и обратно, в съответствие с 
възникналите или отпадналите обстоятелства.

„Априлци“

В бюджета на общините да постъпва разликата в стой-
ността на таксата между електронен и хартиен документ, 
когато местната администрация подпомага службите по ге-
одезия, картография и кадастър при обслужването на граж-
даните.

Това се предвижда в предлаганите промени в Тарифа 
№ 14 за таксите, които се събират в системата на Министер-
ството на регионалното развитие и благоустройството и от 
областните управители.

За изпълнение на заявената от потребителя услуга об-
щините получават от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър електронен документ. Таксата за него постъпва в 
бюджета на МРРБ, а общините разпечатват и предоставят на 
потребителя съответния документ на хартиен носител. Очак-
ва се в резултат на изменението да се увеличи броят на об-
щините, които желаят да подпомагат службите по геодезия, 
картография и кадастър, като по този начин ще бъде подо-
брено обслужването на потребителите, тъй като те ще могат 
да заявяват и получават услуги от кадастралната карта на 
удобно за тях място – в общинските центрове. С измененията 
в Тарифата се регламентира държавната такса за официални-
те документи – скици, схеми и удостоверения, да постъпва в 
държавния бюджет чрез правоспособните лица по кадастър, 
които подпомагат службите по геодезия, картография и ка-
дастър при административното обслужване.

В новия документ се предвижда промяна и в опреде-
лянето на таксата за проект за изменение на кадастралната 
карта и кадастралните регистри. Досегашната отстъпка от 50 
%, която се отнасяше за всички обекти в проект, съдържащ 
повече от 50 обекта, ще се прилага само за горницата над 
50-ия имот. Това означава, че от 51-вия имот нагоре, след от-
стъпката в цената от 50 на сто, тя ще бъде 25 лв. за обект. Така 
се цели постигане на по-справедлив начин на заплащане, тъй 
като при досегашното определяне на отстъпката за проекти, 
които съдържат до 50 имота крайната цена на таксата беше 
по-висока, отколкото крайната цена на таксата за проект, съ-
държащ повече от 50 имота.

С цел подобряване обслужването на гражданите и регла-
ментиране работата на правоспособните лица по кадастъра 
се предлагат промени и в още две наредби – за предоставяне 
на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и 
за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспо-
собни да извършват дейности по кадастъра.

С измененията в първия документ се определят услови-
ята и редът за осъществяване и прекратяване на дейността 
по административно обслужване от лицата, придобили пра-
воспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния ре-
гистър. Регламентирани са изискванията, на които трябва да 
отговарят правоспособните лица по кадастър, както и начи-
нът и редът, по който се заявява пред АГКК желанието за 
административно обслужване и за отбелязване в регистъра 

на правоспособните лица, че ще извършват такава дейност.
В проектонаредбата са указани и правилата, които след-

ва да прилагат правоспособните лица при предоставянето на 
услуги, както и видовете услуги, които ще предоставят на по-
требителите чрез регламентиран достъп до административ-
ната информационна система – скица на поземлен имот, ски-
ца на сграда, схема на самостоятелен обект и удостоверение 
за наличие или липса на данни, както и приемане на заявле-
ния за изменение на кадастралния регистър на недвижимите 
имоти. Изброените услуги ще могат да бъдат предоставяни 
за цялата територия на страната, за която има кадастрални 
карти и кадастрални регистри.

С промените в Наредбата за изпълнението на всяка ус-
луга са посочени кои документи се получават по служебен 
път и какви данни и документи се предоставят от заявителя. 
Отпада и предоставянето на документ, който да удостовери, 
че новоизградените обекти са нанесени в кадастралната кар-
та и кадастралните регистри. Органите, въвеждащи обектите 
в експлоатация, извършват служебна проверка в кадастрал-
ната карта.

С измененията в Наредбата за водене и съхраняване на 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности 
по кадастъра, се конкретизира съдържанието на регистъра, 
партидите и партидните досиета на правоспособните лица, 
като се допълва с данни за датата, на която правоспособното 
лице започва и/ или прекратява дейността по административ-
но обслужване, номер и дата на документ за преминат курс 
за поддържане и повишаване на професионалната квалифи-
кация и номер и дата на застрахователна полица за сключе-
на застраховка „Професионална отговорност“.

Проектите на наредби и мотивите към тях са публикувани 
на интернет страниците на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър и на Портала за обществени консул-
тации.

„Априлци“

ЕКСПЕРТИ ОТ ТП НА НОИ - ПАЗАРДЖИК
ЩЕ КОНСУЛТИРАТ ГРАЖДАНИ 

НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ПРЕДСТОИ ОБНАРОДВАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА 
ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

От 1 август: заявленията 
за всички видове семейни 
помощи вече се пускат и 

по електронен път

ÊÀÄÀÑÒÐÀËÍÈ ÑÊÈÖÈ ÊÀÄÀÑÒÐÀËÍÈ ÑÊÈÖÈ 
ÍÀ ÈÌÎÒÈ ÂÅ×Å ÙÅ ÌÎÃÀÒÍÀ ÈÌÎÒÈ ÂÅ×Å ÙÅ ÌÎÃÀÒ
ÄÀ ÑÅ ÇÀßÂßÂÀÒ Â ÎÁÙÈÍÈÒÅÄÀ ÑÅ ÇÀßÂßÂÀÒ Â ÎÁÙÈÍÈÒÅ

Забраняват се дърво-
добивът, брането на гъби, 
туризмът, всички дейности, 
които биха довели до раз-
пространяването на зараза-
та“, съобщи областният уп-
равител Стефан Мирев след 
провелото се заседание на 
Областната епизоотична ко-
мисия. В област Пазарджик 

е констатирано вто-
ро огнище на аф-
риканска чума при 
диво прасе. Новата 
находка на болестта 
/АЧС/ е регистрира-
но в землището на 
община Велинград, 
на територията на 
Държавно ловно 
стопанство /ДГС/ 
„Алабак“.

На заседанието бе напра-
вен цялостен анализ, бяха 
обсъдени всички мерки, 
които са предприети от ком-
петентните институции. Те са 
същите като и при първото 
огнище. Ще бъде издаде-
на заповед от директора на 
РДГ-Пазарджик, с която ще 
се забрани достъпът до ин-

фектираната зона, в която е 
второто огнище. 

На заседанието на Об-
ластната епизоотична коми-
сия в Пазарджик бе взето 
решение да бъде изпратено 
мотивирано предложение 
до МЗХГ, компенсация да 
получат и хората, които са 
извън 20-километровите са-
нитарни зони, но добровол-
но са заколили прасетата от 
личните си стопанства.

До 5 септември трябва да 
се извози всичката склади-
рана дървесина, намираща 
се на територията на инфек-
тираните зони в ДЛС „Чепи-
но“ и ДГС „Алабак“. За да не 
се стигне до проблеми със 
снабдяване на хората с дър-
ва за огрев, тази дървесина 

ще бъде извозена при спаз-
ване на максимални мерки 
за сигурност.

На заседанието бе взето 
решение да бъде отменен 
и традиционният събор в 
местността Юндола, който е 
насрочен за 25 август. „Те-
риторията, на която трябва 
да се състои фолклорният 
събор, попада в инфектира-
ната зона. Струпването на 
голям брой хора и превоз-
ни средства създава голям 
риск от разпространение на 
заразата. Това е и основният 
ни мотив, за да вземем ре-
шение за отменянето на съ-
бора“, допълни областният 
управител Стефан Мирев.

„Априлци“

×ÓÌÀÒÀ ÏÎ ÑÂÈÍÅÒÅ ÑËÎÆÈ ÊÐÀÉ 
ÍÀ ÁÅÐÈÒÁÀÒÀ ÍÀ ÁÈËÊÈ, ÃÚÁÈ È

ÄÈÂÈ ÏËÎÄÎÂÅ È ÄÎÁÈÂ ÍÀ ÄÚÐÂÅÑÈÍÀ 
Â ÈÍÔÅÊÒÈÐÀÍÈÒÅ ÐÀÉÎÍÈ



Жителите на 
Община Брацигово

• да не изхвърлят хранител-
ни отпадъци на нерегламенти-
рани места за отдих, които се 
обитават от диви животни;

• при разходки сред приро-
дата и откриване на трупове на 
умрели животни да уведомя-
ват кмета на населеното място 
или най-близкия практикуващ 
ветеринарен лекар на терито-
рията на община Брацигово 
или подадат сигнал на тел. 
03552/20-65;

• при констатиране на еко-
логични замърсявания сигна-
лизират на РИОСВ на „Зелен 
телефон“ 034/441 875 в работ-
но време и 0885301066 в извън 
работно време и почивни дни.

Ние -  хор ат а

Общинската епизоотична ко-
мисия (ОЕК) проведе извънредно 
заседание в края на месец юли за 
набелязване на мерки за недопус-
кане на разпространение на болес-
тта „Африканска чума по свинете“ 
на територията на община Браци-
гово. Присъстващите бяха запоз-
нати със заповедта на министъра 
на земеделието, горите и храните и 
с писмото на областния управител, 
относно усложнената епизоотична 
обстановка в Република България 
по повод на констатирани огнища 
на болестта АЧС и опасността от 
разпространение на болестта. 

На заседанието бяха приети 
мерки за предпазване, огранича-
ване и недопускане на разпростра-
нение на болестта АЧС на терито-
рията на община Брацигово, които 
включват задължения на собстве-
ниците на животновъдни обекти за 
отглеждане на свине за лична кон-
сумация – т.нар. тип „заден двор“. 
Необходимо е те:

• да декларират отглежданите 
свине по вид и брой в съответното 
кметство и ги подадат за вписване 
в информационна система на БАБХ 
чрез обслужващия обекта ветери-
нарен лекар;

• да не разрешават контакт на 
външни лица с животните;

• съхраняват в закрити поме-
щения фуража, с който изхранват 
свинете;

• да не се хранят домашните 
свине с отпадъци, включително 
кухненски остатъци или различни 
местни продукти от свинско месо;

• домашните прасета да се от-
глеждат по начин, недопускащ 
контакт с диви свине;

• при констатиране на заболе-
ли свине с клинични признаци на 
заболяването да сигнализират, об-
служващия ветеринарен лекар.

Задължения на собствениците 
на животновъдни обекти:

• да осигурят добро ниво на 
мерките за био-сигурност на фер-
мите като: 

• засилят охраната на влизане и 
излизане от обекта;

• следят да не се внасят храни 
от животински произход в живот-
новъдни обекти;

• спазват плановете за дерати-
зация на помещенията;

• съхраня-
ват фуражите 
в закрити по-
мещения;

• при кон-
статиране на 
заболели сви-
не с клинични 
признаци на 
заболяването, 
да забранят 
влизане и из-
лизане на хора 

и животни от района на фермата 
или стопанството и сигнализират 
обслужващия ветеринарен лекар.

Задължения на кметовете на 
кметства на Община Брацигово:

• да контролират и разрешават 
достъп до хранителни отпадъци от 
домашни, свободно отглеждани 
домашни и диви животни /свине на 
паркинги и сметища/; 

• да осигурят условия за актуа-
лизация на списъците на собстве-
ниците, отглеждащи свине по вид , 
брой и адресна регистрация;

• да организират и оказват съ-
действие на длъжностните вете-
ринарни специалисти /държавни 
и практикуващи/ при изпълнение 
ДПП по чл.118 от ЗВД;

• да осъществяват контрол по 
мерките, приети от ОЕК;

• да не се допуска нерегламен-
тирана търговия с животни и про-
дукти от животински и растителен 
произход на територията на Общи-
ната;

• да не допускат създаването 
на нерегламентирани сметища и 
изхвърлянето на отпадъци от жи-
вотински произход;

• да не допускат загробването 
на трупове на умрели животни;

• да запознаят по подходящ на-
чин стопаните, отглеждащи свине 
с приетите мерки.

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ, 
ОГРАНИЧАВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА АЧС

ЗАПОЧНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА 
ПОДГОТОВКА НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

В края на юли в София се проведе Четвъртата национална среща на секретарите на общини. Включиха 
се над 200 представители от 138 общини и райони – секретари, директори на дирекции „ГРАО“ и експерти, 
пряко ангажирани в организацията на избори и предлагането на административни услуги.

Темите, естествено, бяха насочени към предстоящите местни избори. Обсъдени бяха обстойно устано-
вените пропуски и изводи от изборите за членове на Европейки парламент през май; промените в Избор-
ния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това нови моменти в организацион-
но-техническата подготовка на предстоящите на 27 октомври избори за общински съветници и кметове. 
Общините поставиха проблеми и въпроси, свързани с ангажиментите и отговорностите им по организа-
ционно-техническата подготовка на предстоящите местни избори. Форумът е открит от изпълнителния ди-
ректор на НСОРБ Силвия Георгиева и председателя на Централната избирателна комисия Стефка Стоева. 

В началото на срещата Силвия Георгиева поставя два основни проблема–недостатъчното финанси-
ране на общините за подготовка на изборите и остарелите и амортизирани принтери, които се използ-
ват от 2013 година. Досега за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на членовете на 
секционни комисии са отивали повече от половината от отпуснатите пари за провеждане на избори. За 
предстоящия местен вот са заделени само 20%, или 44,5 млн.

За общинските проблеми Сдружението е сигнализирало Министерския съвет и Министерството на фи-
нансите. Поставен бе и проблемът с населените места с под 350 жители, които все още се водят кметства, 
но на изборите няма да избират пряко кмет. „Не е ясно какво ще ги правим. Това, че няма да избират кмет, 
не значи, че не са кметства. Процедурата по закриването на кметство е много дълга и няма как да се при-
ложи до изборите. Алармирали сме законодателя за този проблем“, разясни една от водещите форума. 
Председателят на ЦИК отчете доброто взаимодействие с НСОРБ и общините и предизвикателствата не 
само пред комисията, а и пред администрациите, като даде пример с честите промени в Изборния кодекс. 
Конкретни проблеми бяха обсъдени от общинските представители. Всички въпроси са „изстрадани“ от 
практиката, свързана с организацията и логистиката по проведени избори. Въпроси имаше и по приетата 
с Решение No560-МИ/22.07.2019 г. хронограма за изборите за общински съветници и за кметове, която е 
публикувана на сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/. Предложенията бяха свързани с изготвянето на по-под-
робни и ясни методически указания за произвеждането на изборите, да се раздели в две части решението 
за опаковане или да се прецизират текстовете и много точно и последователно да се опишат всички опе-
рации. Те изтъкнаха липсата на места в определени населени места за обявяване на списъците, както и 
недостатъчните средства за овъзмездяване труда на служителите от администрациите, заети пряко в под-
готовката на вота. Общинските представители отправиха препоръки да се намали съставът на СИК, където 
избирателите са малко,  да се определи конкретен срок, в който да се получават бюлетините от областните 
администрации, да се добавят и общинските избирателни комисии при комуникацията между общинските 
администрации, ЦИК и администрацията на Министерския съвет. Не бяха подминати и темите, свързани с 
организацията при машинното гласуване, за което Народното събрание прие решение то да отпадне само 
за местни избори. Общините дадоха препоръки и за обученията, които ЦИК провежда преди избори. А от 
комисията съобщиха за идеята да се стимулират членовете на комисиите и да участват в обучения, за да 
се намалят грешките и несъответствията в протоколите. Предложението на ЦИК е възнаграждението на 
член на СИК да бъде 100 лв. Ръководителите на срещата напомниха, че качеството на кадрите зависи от 
партиите, както и че се правят промени в съставите на комисиите в последния момент. 

Представителите на ЦИК обърнаха внимание, че следва да започнат проверки по подадените декла-
рации през 2015 година от граждани на друга държава, членка на Европейския съюз, отговарящи на ус-
ловията по чл. 396, ал. 2 от Избирателния кодекс и вече са били включени в избирателния списък, част 
II. В изпълнение на изискванията на кодекса, гражданин на друга държава-членка на ЕС, който веднъж 
е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за об-
щински съветници и кметове се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова 
декларация. Такава се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства (чл. 408 от 
ИК). От ЦИК коментираха и въпроса за статута на кметствата, които не отговарят на изискването в За-
кона за административно териториалното устройство на РБългария и са с население под 350 души и от 
това обстоятелство възниква противоречие, свързано с назначаването на кметски наместник (чл. 46, ал. 
1 от ЗМСМА). Тяхното становище е, че следва да се търси законодателно решение в най-кратки срокове. 
Всички присъстващи отбелязаха факта, че за първи път подготовката на избори започва толкова рано, 
вкл. с Указа на Президента и приемането на хронограмата, за да се облекчи работата на администрациите 
при организирането на изборите. ЦИК ще разчитат на общинските администрации при разясненията на 
гражданите, свързани с избирателните списъци, както и за подпомагане на гласуващите за пръв път. В 
края на форума се включи представител на Министерство на образованието, който постави на обсъждане 
предложението за обявяване на учебни на дните след двата тура. Целта е учениците да не изостават с 
учебния материал, както и да се спазят изискванията във връзка с учебния процес. Предложението е за 
по-късно започване на часовете за местата с едносменен режим, а за двусменен – освен късно започване, 
се предвиждат и намалени часове. Бяха представени практически проблеми, които биха могли да възник-
нат, както и предложения за преместване на учебния ден в събота или намаляване на дни от ваканциите. 
Темата ще продължи да се обсъжда, за да се намери оптимално решение. От ЦИК благодариха за констру-
ктивната работа, както и за отправените предложения. Увериха, че ще бъдат разгледани и тези, които са в 
компетенциите им, ще бъдат взети предвид при вземането на съответните решения.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
През втория ден бяха представени приетите промени в Наредбата за административното обслужване 

и на приложенията към нея, свързани със стандартизирането на 16 общински услуги. Специално място 
бе отредено за работата на общините с платформата за достъп до обществена информация и осигуря-
ването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебния обмен на информация между 
администрациите. Във връзка с проекта на Постановление за изменение на нормативни актове, свързани 
с държавната служба, постъпиха допълнителни предложения, касаещи различия в законодателството, 
уреждащо трудовите и служебни правоотношения. Ваня Новакова, експерт в дирекция „Модернизация 
на администрацията“ на АМС, призова секретарите да изпращат становища и предложения, свързани с 
човешките ресурси, за да се имат предвид и да се предприемат съответните действия. Интерес предизви-
каха представените резултати по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури 
на общините“, свързани с изготвените и обобщени седем групи общини, за които ще бъдат изработени та-
кива модели. В няколко поредни издания на електронния ни бюлетин ще получите подробна информация 
както за самите групи, така и за резултатите от следващата дейност по проекта, свързани с разработване 
на примерни модели за административни структури. Ще ви информираме и за предхождащите ги дейности 
за изследване и изготвяне на информационна таблица с нормативно възложените права и задължения 
на кмета на общината и Общинския съвет за периода от 1991 до момента и аналитичен доклад по групи 
общини за обезпечаване на правомощията на кмета и дейността на общинския съвет.

ЗАДАЧИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Традиционно, на годишните срещи на секретарите на общини важно място заема темата за изпъл-

нението на текущите задачи по реализиране на задачите в областта на електронното управление. Тази 
тема присъстваше в работната програма и тази година. От Държавна агенция „Електронно управление“ 
в дискусията взе участие Николай Минев, директор на Дирекция „Информационни системи и оперативна 
съвместимост“ , с екип от специалисти. В центъра на изнесената от тях информация и последвалата дис-
кусия с участниците във форума беше изпълнението на текущи задачи. Предоставянето на електронни 
административни услуги от общините през единния портал, поддържан от агенцията, е новото предизви-
кателство за общините. Към момента в него са качени процедурите за 31 електронни общински услуги и 
са разработени необходимите електронни формуляри за тяхното заявяване. 

До края на юли този списък ще бъде попълнен с още 10 услуги. Изготвена е процедурата и заявле-
нието за включване на общините за предоставяне на публикуваните на портала услуги. Вече има регис-
трирани общини за изпълнение на Е-услугите. Разглеждат се заявленията на още 30 общини. Дискусията 
по отношение на реализирането на тази задача беше свързана с електронното плащане, което става през 
виртуален ПОС терминал, като банковите такси са за сметка на общините, което товари техните бюджети.
Вторият важен въпрос е свързването на информационните системи на общините към Системата за си-
гурно Е-връчване. Тази платформа се използва при предоставянето на Е-услуги през единния портал и 
за комуникация към други административни органи и организации, предоставящи обществени услуги 
(например нотариусите). Към настоящия момент в нея са свързани 208 общини. Съгласно чл. 18а на Ад-
министративнопроцесуалния кодекс, до 10 октомври т.г. всички администрации следва да са изпълнили 
това изискване. На срещата беше обсъдено и продължаващото включване на общините към платформата 
за регистрови удостоверителни услуги RegiX и нейното активно ползване. Акцентът на дискусията беше 
насочен към разширяването на броя на регистрите, достъпен през платформата.

„Информация: НСОРБ“

ЗАПОВЕД
№ РД - 361 /13.08.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с ограничен 
дебит на питейната вода на територията на

Община Брацигово

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ ползването на питейна вода на територията на 
община Брацигово за:

1.1. Поливане и миене на пътните подстъпи, дворовете, превозните сред-
ства, балкони, тераси, изпирането на килими, пътеки и други 

с течаща питейна вода. 
За тази цел съответните собственици и ползватели могат да ползват 

местни водоизточници.
1.2. За поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, 

включително и в дворовете на гражданите.
Забраната важи за всички населени места на територията на 

община Брацигово.

На нарушителите да бъдат налагани санкции съгласно разпоредбите на 
Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Брацигово.
Заповедта да се сведе до знанието на гражданите за сведение и изпълне-

ние чрез публикуване на официалната интернет страница на Общината и раз-
лепване на подходящи места във всички населени места от общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства и 

кметския наместник за територията на съответното населено място и на Дими-
тър Димитров — младши експерт „ОМЦЗН“за територията на гр. Брацигово.

Йордан ПАВЛОВ,
зам.-кмет на община Брацигово 



Настоящият отчет за дейността на 
Общински съвет – Брацигово и на не-
говите комисии е изготвен и се внася 
за разглеждане на основание чл. 27, 
ал. 6 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 
98, ал. 1 от Правилника за дейността на 
Общински съвет – Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация.

Организацията и дейността на Об-
щински съвет - Брацигово, се опреде-
ля и осъществява в съответствие със 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация.

През отчетния период Общински-
ят съвет и неговите постоянни коми-
сии работиха отговорно за решаване 
на общинските проблеми, спазвайки 
законите на Република България и съ-
гласно своя Правилник за организа-
цията и дейността на Общински съвет 
– Брацигово, неговите комисии и вза-
имодействието му с общинската адми-
нистрация.

От месец декември 2018 г. до месец 
юни 2019 г. включително Общински съ-
вет – Брацигово, проведе 7 заседания, 
редовно проведени, и 1 извънредно 
заседание, съгласно изискванията на 
Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и свикани 
по реда на нашия правилник, като са 
взети 119 решения. През периода няма 
промяна в броя и поименния състав на 
Общински съвет – Брацигово. Броят на 
постоянните комисии, техните членове 
и председатели също не е променян.

В дневния ред на заседанията за 
този период бяха включени за обсъж-
дане 120 предложения, описани както 
следва и представени в диаграма: от 
кмета на общината – 108; от председа-
теля на Общинския съвет – 8; от общин-
ски съветници – председател на Посто-
янната комисия по Оперативен контрол 
– 5; оттеглени предложения – 2.

Проведените заседания са общо 8, 
на които са приети 119 решения. 

Всички заседания на Общински съ-
вет – Брацигово, са проведени открито, 
като на тях бе осигурена възможност 
за участие на граждани. Няма отложе-
но заседание поради липса на кворум 
или други организационни причини. 
За датите на заседанията и проекта на 
дневен ред гражданите се уведомяват 
чрез интернет страницата на Община 
Брацигово.

Присъствието на общинските съ-
ветници на заседанията е редовно, 
като отсъствия от заседания са праве-
ни само по уважителни причини и за 
това е бил уведомяван председателят 
на Общински съвет – Брацигово. 

Комисиите по икономика, финанси, 
образование и култура и териториално 
развитие, комуникации и околна среда 
са провели десет заседания за отчет-
ния период, а комисията по законност 
и обществен ред – девет.

Проведени са десет заседания на 
Постоянната комисия към Общински 
съвет – Брацигово, по економика, фи-
нанси, образование и култура, на които 
са взети общо 108 становища.

Проведени са десет заседания на 
Постоянната комисия към Общински 
съвет – Брацигово, по териториално 
развитие, комуникации и околна среда, 
на които са взети общо 119 становища.

Проведени са девет заседания на 
Постоянната комисия към Общински 
съвет – Брацигово, по законност и об-
ществен ред, на които са взети общо 
119 становища.

Оттеглени след дебат са 2 предло-
жения, както следва:

• предложение с наш вх. № 001-00-
90/21.06.2019 г. относно предоставя-
не на проектен земеделски имот с № 
004456, с площ 0,500 дка, в землището 
на с. Равногор, община Брацигово, 
местност Падината, на Янко Тодоров 
Тодоров, след съдебно решение на 
Районен съд – Пещера. Оттеглянето на 
предложението се наложи поради ис-
кане на Общинска служба „Земеделие“ 
– Пещера, да оттегли внесеното моти-
вирано искане на основание параграф 
27 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ;

• предложение с наш вх. № 001-
00-91/25.06.2019 г. относно искане за 
съгласуване на схема-трасе за ава-
рийно захранване на санитарни възли 
и градска чешма с водопровод, пре-
минаващ през ПИ 06207.503.1062, ПИ 
06207.503.9649 и ПИ 06207.503.1208 за 
захранване на ПИ 06207.503.1062 и ПИ 
06207.503.1208 – публична общинска 
собственост.

Съгласно изискванията на чл. 22, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, актовете на Об-
щинския съвет се изпращат на кмета 

на общината, на областния управител 
и на Районна прокуратура – Пещера, в 
7-дневен срок от приемането им. При-
етите решения и наредби се разглася-
ват на населението чрез средствата за 
масово осведомяване и чрез интернет 
страницата на Община Брацигово. 

Относно законосъобразността и це-
лесъобразността на решенията, взети 
от Общинския съвет – Брацигово, няма 
постъпили заповеди за оспорване от 
областния управител на област Пазар-
джик и Районна прокуратура – Пещера.

С решение № 221/ 15.04.2019 г. на 
Административен съд – Пазарджик, е 
отменен чл. 36, ал. 1 от Наредба за упра-
вление на отпадъците на територията 
на община Брацигово (приета с Реше-
ние № 531 от 24.04.2014 г. на Общински 
съвет – Брацигово), в частта относно 
текста „…събиране…“. 

С решение № 383/12.06.2019 г. на 
Административен съд – Пазарджик, е 
отменен чл. 6, ал. 2 от Наредба за реда 
за опазване на обществения ред, под-
държане на чистотата, тревната и деко-
ративната растителност, полските имо-
ти, горите и общинското имущество, 
специализираната закрила на деца на 
обществени места на територията на 
община Брацигово, опазване и въз-
производство на околната среда и об-
ществения ред на летовищата „Васил 
Петлешков“ и „Розовски вриз“. 

С Решение № 670/ 26.06.2019 г. на 
Общински съвет  – Брацигово, е приета 
Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за опазване на обществения 
ред, поддържане на чистотата, трев-
ната и декоративната растителност, 
полските имоти, горите и общинското 
имущество, специализираната закрила 
на деца на обществени места на терито-
рията на община Брацигово, опазване 
и възпроизводство на околната среда 
и обществения ред на летовищата „Ва-
сил Петлешков“ и „Розовски вриз“.

За отчетния период няма постъпи-
ли писмени питания към кмета на общи-
на Брацигово. На заседанията на Об-
щинския съвет присъстват и граждани. 
На три от тях има поставени въпроси.

На заседанието на 22.02.2019 г. 
въпрос бе зададен от гражданин, при-
състващ на заседанието на Общински 
съвет – Брацигово, д-р Соня Мишева. 
Отговор на въпроса беше даден от кме-
та на община Брацигово Петко Петков 
и инж. Румяна Григорова – директор 
на Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“. В дебата се включиха и 
общинските съветници Стоян Вълков и 
Дима Пашкулева.

На заседанието на 29.03.2019 г. 
въпрос бе зададен от гражданин, при-
състващ на заседанието на Общински 
съвет – Брацигово, г-н Вълчо Шопов. 
На въпроса отговори кметът на общи-
на Брацигово Петко Петков. В дебата 
взеха участие и общинските съветници 
Стоян Вълков и Надежда Казакова – 
председател на Общински съвет.

На заседанието на 31.05.2019 г. из-
казване постъпи от Димитрия Ламбре-
ва – секретар на читалище „Никола Ва-
пцаров“ в с. Бяга. Отговор беше даден 
от кмета на община Брацигово Петко 
Петков. В дебата се включи  инж. Петър 
Георгиев – кмет на село Исперихово, 
общинските съветници Стоян Вълков, 
Йордан Михайлов, Анета Рашайкова 
и Надежда Казакова – председател на 
Общински съвет, както и служителите 
от общинската администрация София 
Тачева и Иванка Стефанова.

На заседанието на 26.06.2019 г. въ-
прос към изпълнителната власт зададе 
общинският съветник Георги Кабов. 
Отговори му кметът на община Браци-
гово Петко Петков.

Въпрос към Общински съвет – Бра-
цигово, беше зададен  от гражданин, 
присъстващ на заседанието – г-н Ди-
митър Попов. На въпроса отговори На-
дежда Казакова – председател на Об-
щински съвет. В дебата взеха участие  
общинските съветници Стоян Вълков и 
Дима Пашкулева.

В деловодството на Общински съ-
вет – Брацигово, от 1 декември 2018 
г. до 30 юни 2019 г. са постъпили три 
жалби от граждани, две молби и един 
сигнал, като на всички е отговорено 
в срок. Постъпила е и една подписка 
възражение от граждани на община 
Брацигово против „Изграждане на пло-
щадка за рециклиране на пластмасови 
отпадъци“.

Внесените предложения са сорти-
рани по основни групи решения на Об-
щински съвет – Брацигово. Най-много 
предложения са свързани с бюджет и 
прехвърляне заемообразно на сред-
ства от бюджетната в извънбюджетна-

та сметка на общината, във връзка с 
работата по различни проекти. Винаги 
при постъпване на средства по опера-
тивната програма дадените средства се 
възстановяват незабавно в бюджетна-
та сметка на община Брацигово. 

На основание чл. 42, ал. 1 от Пра-
вилника за организация и дейност на 
Общински съвет – Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация, председате-
лят на Общинския съвет свиква на за-
седания постоянните комисии. Те раз-
глеждат проектите за решения и други 
актове, приемат доклади, предложения 
и препоръки, изискват документи и из-
готвят становища по тях. 

На базата на предложените от об-
щинската администрация материали 
и според проблемите и потребностите 
на населението в общината, Общински 
съвет – Брацигово, ръководейки се от 
основните принципи в дейността си – 
законност, гарантиране интересите на 
жителите на общината и самостоятел-
ност при вземане на решенията, орга-
низира работата на постоянните коми-
сии и приема решения.

Тъй като това е последният отчет, 
който представям пред вас, в качест-
вото си на председател на Общински 
съвет – Брацигово, бих искала да на-
правя една равносметка на изминалия 
мандат. 

Ето, че изминаха неусетно 4 годи-
ни. Лично за мен това беше едно ог-
ромно предизвикателство. Предходни-
ят  мандат 2011 – 2015 г. бях общински 
съветник и вече бях запозната с този 
вид работа. Във всяка една сфера на 
дейност непрекъснато има нови неща и 
всеки един, мислещ се за професиона-
лист, е необходимо да надгражда зна-
нията и уменията си. Да си председател 
на Общински съвет е изключително 
отговорно и задължаващо. Да съумееш 
да организираш работата на различни 
личности и интересите да вървят в една 
посока е доста сложно. Смея да кажа, 
че през тези четири годни работихме 
добре, без конфликти, и независимо 
от партийната принадлежност целта на 
всички ни бе да подобрим условията и 
начина на живот в общината ни, да за-
държим младите тук. 

Заради демографския срив от този 
мандат общинските съветници вече 
сме 13. Разпределението по партии е 
7 общински съветници от ПП ГЕРБ, 2 
общински съветници от ПП БСП, 2 об-
щински съветници от местна коалиция 
„Бъдеще за община Брацигово“ и 2 
общински съветници от ПП БДЦ. Мога 
смело да кажа, че през цялото време 
всички сме работили за доброто на 
гражданите на общината. Всеки един 
съветник е бил изключително отгово-
рен към работата на Общински съвет 
– Брацигово. Нямаме провалено или 
непроведено заседание. Много рядко 
се е налагало да отсъстват колеги от 
комисии и заседания на Общински съ-
вет, като винаги съм била уведомявана 
за това. Заседанията на комисиите ви-
наги са били много ползотворни и са 
продължавали по няколко часа. Спор-
ните въпроси сме решавали градивно, 
неточности или пропуски са отстраня-
вани своевременно и затова на засе-
данията на Общински съвет не е имало 
толкова дебати. 

Благодаря на всеки един съветник 
за показания професионализъм, за до-
брото отношение към колегите и за ви-
соката отговорност.

Наследството, което получихме 
бе доста тежко – с много задължения 
и неразплатени сметки. Най-големият 
товар за нас се оказа финансовата ко-
рекция, наложена от ДФЗ на Община 
Брацигово, което ни попречи, въпреки 
спечелените проекти по ПРСР, да склю-
чим договори. Изключително голямо 
изпитание бе да се постигне финансо-
ва дисциплина, за да може общината 
да продължи да съществува. За 2017 
г. увеличихме таксата за физически 
и юридически лица за дейностите по 
събиране, извозване, обезвреждане 
в депа на битови отпадъци и за под-
държане чистотата на териториите за 
обществено ползване на община Бра-
цигово и определяне на размер „Такса 
битови отпадъци“ с 1,5 промила, а за  
2018 г. се наложи да увеличим с 50 про-
цента – от 6 на 9 промила.

Ние държим да стане ясно на на-
селението на община Брацигово кое 
налага това увеличение. Средства-
та, необходими за изпълнението на 
план–сметката за 2016 г., са 424 879 лв., 
за 2017 г. – 439 800 лв., за 2018 г. – са 
883 064 лв., и за 2019 г. – 907 326 лв. Как-
то виждате, това са суми, непосилни за 

нашата община. Тези суми се получа-
ват от няколко компонента.

От 01.01.2018 г. започна работа 
регионалното депо в с. Капитан Дими-
триево, като от тази дата сметосъбира-
щите машини извозват събрания битов 
отпадък до депото. От същата дата със 
Заповед на директора на РИОСВ – Па-
зарджик, се спира експлоатацията на 
депото в местността Клисурата. Таксата 
за обработка на предаден тон отпадък 
от оператора, обслужващ регионално-
то депо е 30 лв. на тон. Прогнозно са 
заложени 1800 тона годишно.

Поради неплащане на отчисления 
от Община Брацигово, изискващи се 
при депониране на отпадъци, съгласно 
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. и чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за управление на от-
падъците, с Акт за установяване на 
публично държавно вземане № 3 от 
27.07.2015 г. на директора на РИОСВ 
– Пазарджик, е установено задълже-
ние общо в размер на 293 577, 58 лв., 
от които 252 551, 60 лв. непреведени 
месечни отчисления по чл. 64 от ЗУО 
за 2012, 2013, 2014 г. и общ размер на 
законната лихва за забавяне на пре-
водите, начислени към 30.06.2015 г. в 
размер на 41 025, 98 лв. Актът не е бил 
оспорен по реда на Административ-
но-процесуалния кодекс в 14-дневен 
срок от съобщаването му пред минис-
търа на околната среда и водите или в 
14-дневен срок пред Административен 
съд – гр. Пазарджик, и е влязъл в за-
конна сила. Предаден е на НАП за съ-
биране, заедно със законната лихва за 
просрочие, с което допълнително се 
санкционира Общината с лихви. С цел 
да не се запорират банковите сметки 
на Община Брацигово, обезпечаването 
на задълженията е направено с имоти 
публична общинска собственост, по да-
нъчна оценка, съгласно ДОПК. 

Повишиха се отчисленията на Об-
щина Брацигово, изискващи се при 
депонирането на отпадъци по Наредба 
№7 и чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. През 2018 г. 
отчисленията са увеличени съответно 
от 2,00 лв. на 9,68 лв. по чл. 60 и от 40 лв. 
на 45 лв. по чл. 64 от ЗУО. За 2019 г. от-
численията за депониране на отпадъци 
ще бъдат същите по чл. 60 – съответно 
9,68 лв./тон и увеличени с 12 лв./тон по 
чл. 64 от ЗУО – съответно 57 лв./тон. Във 
връзка с това бяхме предприели стъпки 
за изработване на площадка за времен-
но съхранение на отпадъци. Идеята ни 
бе всеки, който е правил ремонт в дома 
си и има строителни отпадъци, да може 
да ги депонира там. От една страна това 
няма да утежнява допълнително отпа-
дъците, които се изхвърлят в сметосъ-
бирачните машини, от друга страна, ще 
осигурим на населението място, къде-
то да могат законово да го правят. На 
тази площадка би могло да се сортират 
строителни отпадъци и да се преработ-
ват, за да се използват отново. По този 
начин бихме опитали да спрем безраз-
борното изхвърляне на такива отпадъ-
ци и незаконните сметища. 

С Решение №404, взето от Общин-
ски съвет – Брацигово, на 20.12.2017 г. 
с Протокол № 27 ние разрешихме из-
работването на ПУП-ПРЗ и одобрихме 
задание за същия за част от ПИ с иден-
тификатор 06207.3.306, м. Грамадите в 
землището на Брацигово, с което се 
сменя предназначението на част от 
34 870 кв.м от имота и за него се обосо-
бява УПИ I-306, Площадка за временно 
съхранение на отпадъци. На 28.02.2019 
г. излезе Решение на МЗХГ №К33-03 за 
промяна на предназначението на земе-
делски земи за неземеделски нужди и 
утвърждаване на площадки и трасета 
за проектиране на обекти в земедел-
ски земи, с което бе утвърдена тази 
площадка. Това решение е обжалвано 
и на този етап нещата спират дотук. 
Нали всички искаме да живеем в чис-
та и приятна среда? Как да постигнем 
това с непрекъснатите нерегламентира-
ни сметища навсякъде?! Най-близките 
места за изхвърляне на строителни 
отпадъци са в Цалапица и Първенец, 
а пътните дотам и заплащането на тон 
отпадък са доста солидна сума. Мога 
да кажа с огромно съжаление, че това 
също остана неразбрано от население-
то на общината.

Вноските по заема от ПУДООС за 
закупуване на нова сметосъбирачна 
машина и съдове за отпадъци са в раз-
мер на 5 614 лв. месечно, като заемът 
е петгодишен. Освен това закупената 
нова сметосъбирачна машина е с мно-
го малък капацитет на товар, което 
рефлектира върху увеличаване на кур-
совете до регионалното депо. За тази 
година платените падежи са в размер 
на 67 368 лв.

Още в началото на мандата една 
от смелите крачки, които направихме 
в Общински съвет, бе въвеждането на 
електронен обмен на документи с об-
щинските съветници. От месец май 2016 
г. всички общински съветници получи-
ха и работят с таблети. Въвеждането на 
този начин на предоставяне на доклад-
ните и материалите за заседанията на 
Общински съвет от една страна бе за да 
се направят икономии на консумативи, 
а от друга страна, това е изключително 
бърз и лесен достъп до материалите. 
Където и да се намира съветникът, той 
веднага може да се запознае с тях. 

Друга важна крачка, която пред-
приехме, е отказът на Общински съвет 
– Брацигово община Брацигово да се 
включи в Асоциацията по водоснаб-
дяване и канализация. Във връзка с 
произтичащата на национално ниво ре-
форма в сектора на ВиК, изискванията 
на Европейската комисия по отноше-
ние на водния отрасъл и в частност 
окрупняване на ВиК дружествата, като 
едно от условията за кандидатства-
не по ОП „Околна среда 2014–2020“ и 
ПРСР 2014-2020, ни бе изпратено писмо 
от областния управител за вземане на 
решение на Общински съвет – Браци-
гово, за присъединяване на община 
Брацигово към Асоциация по ВиК. 
Това предизвика голям дебат сред 
всички и на заседанието на Общинския 
съвет единодушно гласувахме „Про-
тив“. Ясно си дадохме сметка, че едно 
такова присъединяване означава при-
равняване автоматично на цената на 
водата в цялата асоциация, което озна-
чава цената на водата в гр. Пазарджик 
и в с. Равногор например да е еднаква. 
Всеки един от нас живее в тази общи-
на и знае това до какво би довело. Как 
ще обясниш на хората, че това е евро-
пейска политика? Те повечето мислят, 
че водата е национално богатство и е 
тяхна собственост. От друга страна, 
пред нас стоеше нелеката задача КЕВР 
да утвърди бизнес-плана на „Инфра-
строй“ ЕООД – Брацигово, за да може 
да повишим малко цената на водата, 
така, че дружеството да продължи да 
съществува и да изпълнява задълже-
нията си към гражданите. И това успях-
ме да постигнем. На 28.03.2018 г. КЕВР 
утвърди бизнес-плана на „Инфрастрой“ 
ЕООД – Брацигово, и от 01.04.2018 г. 
цената на водата в община Брацигово 
бе повишена с 0.37 лв. – от 0.76 лв. на 
кубичен метър тя стана 1.13 лв. Това 
не бе малко повишение, но цената на 
водата не бе променяна от 27.02.2007 
г. до 28.03.2018 г. На всички ни е ясно, 
че за да може дружеството да същест-
вува, то трябва да има приходи. „Ин-
фрастрой“ ЕООД – Брацигово е 100% 
общинско дружество и Община Браци-
гово винаги е помагала на дружество-
то, но ако не бяхме повишили цената 
на водата, то няма как  да съществува 
нормално. Това, че сме единствената 
община в България с ВиК оператор е 
може би най-голямото постижение за 
този мандат. Мисля че хората от общи-
на Брацигово не си дават ясна сметка 
какво означава това. Фактът,  че има-
ме утвърден бизнес-план до 2021 г. ни 
дава спокойствието, че цената на во-
дата няма да се променя драстично. 
Община Брацигово поетапно ще прави 
подмяна на водопроводната система 
в града и селата, с което ще помага на 
„Инфрастрой“ ЕООД –Брацигово.

Не искам това да прозвучи като 
оправдание или оплакване. Това са 
факти, с които се сблъскахме още в 
първите месеци и които за много от хо-
рата на общината останаха неразбрани. 

Когато преди 4 години застанах-
ме пред вас, ние ви обещахме, че ще 
направим града по-добър за всички 
нас. Ясно си давахме сметка колко ще 
е трудно, но бяхме сигурни, че имаме 
потенциала и силите да направим про-
мени. Благодарим на всички ви, че ни 
гласувахте доверие и се надяваме, че 
сме го оправдали!

Това в най-общи линии е работата, 
която свършихме през този мандат. 
Знаем, че винаги може повече, но и 
това, което сме направили, се надявам 
да е оценено от хората. 

Пожелавам си в тези сложни вре-
мена, в които живеем, времена, в които 
светът е раздиран от противоречия и 
общочовешките ценности губят свое-
то значение, да останем верни на себе 
си, да поддържаме вярата, че общест-
вената работа е призвание, че работа-
та в името на добруването на хората е 
нещо, което си заслужава усилията.

НАДЕЖДА КАЗАКОВА,
председател на 

Общински съвет –Брацигово
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АТОЛУКА – ПОРТАЛ КЪМ ДРУГА РЕАЛНОСТ ...

Изтъкана от легенди -

сгряваща с мистична светлина,

пази тайни съкровени

гордата Родопа планина.

Пее слънчева Родопа

песни за любов и красота.

И, докосната от Бога,

сякаш мери ръст със вечността...

Атолука … Има на земята та-
кива места – портали към друга 
реалност. Гмуркаш се в странно 
трептящия въздух, стъпваш на 
особен, но с нищо не отличаващ се от другите камък, 
вдъхваш глътка кристално чист въздух и се оказваш на 
чудно място:

- където хората са пуснали на воля конете си конете си;
- където неотменна част от пейзажа са блажените 

овце;
- където от едно място заедно с хляба и салама 

купуваш и мая за сирене, сапун, вестник и още куп неща;
- където пастирът насреща те поздравява като скъп 

роднина;
- където местните се зоват „майстори“;
- където водата не се купува, а си я наливаш от 

чешмите;
- където звездите в мастиленото небе набъбват и 

примигват като в планетариум;
- където, ако настъпиш мащерка, избухва неземен 

аромат;

- където в жегата почти чуваш дишането на горещите 
камъни и парещия пясък.

За разлика от повечето планински курорти, Атолука 
все още може да се нарече приблизително диво кътче,  
почти незасегнато от модернизацията. На територията му 
се разполагат почивни станции, около 450 вили, магазин, 
ресторант, параклис. В близкото минало е имало и  биб-
лиотека, която вече не съществува, но днес инициативата 
„Прочети и върни“ започва да набира сила и да задоволя-
ва потребностите на четящите. Местността е изключително 
красива, малко известна, богата на билки, горски плодове 
и множество видове гъби. Вилите на летовището са сгу-
шени в планината, а иглолистните дървета ги обгръщат и 

създават много уют. Тук ще намерите неве-
роятно спокойствие и ще се насладите на 
истинска и ползотворна почивка Един наис-
тина позитивен малък свят!

И тази година, както всяка предишна, в началото на ме-
сец август, под дебелите сенки на вековните борове, сред 
свежия мирис на хиляди лечебни  треви, под небесноси-
ния простор на Атолука, в летовище „Васил Петлешков“ 
над Брацигово се проведе традиционният фолклорен фес-
тивал. За първи път участието на групите бе разпределено 
в два дни на 3 и 4 август /събота и неделя/. Освен изяви 
на самодейни състави, имаше концерти и на изявени наши 
изпълнители, като Румен Родопски и младите таланти Ка-
лина и Невена.

Екатерина ТОДОРОВА

НА АТОЛУКА СЕ РАЗРАСТВА БИБЛИОТЕКАТА
„ВЗЕМИ, ПРОЧЕТИ И ВЪРНИ“

НОВ РЕЗЕРВОАР ЩЕ 
ЗАХРАНВА АТОЛУКА С ВОДА

ПРЕПОДАВАЛ В ЩАТИТЕ ПЯ 
НА СЪБОРА – НАДПЯВАНЕ В АТОЛУКА

За трета поредна година почиващите в курортно селище 
„Атолука“ над Брацигово имат възможност за свободен обмен 
на книги. Мобилната библиотека, която бе създадена през 2017 
г. и тогава наброяваше двадесетина томчета, се разраства и в 
момента остъклените шкафове с книги вече са три. Над хиляда 
пък са заглавията, които може да бъдат разгледани от всеки 
посетител. Единственото условие е след прочитането книгата да 
бъде върната. Създателите на инициативата ще бъдат благодарни 
и на всеки, който добави нови романи и стихосбирки в книжния 
фонд.

Преди години летовището имаше собствена библиотека, 
разположена в една от Кацаровите вили, с фонд от над пет 
хиляди тома, и всеки отмарящ можеше да се сдобие с лятно 
четиво, разказват дългогодишни посетители на родопското 
вилно селище. Днес всеки сам си носи книги, ако е решил да им 
посвети време и внимание. Няма как да приучим децата да четат 
и да съхраняват книги, без да им дадем пример как става това, 
поясняват хората.

Витрината се намира в центъра, непосредствено до магазина 
за хранителни стоки. Идеята за библиотека на открито, където 
книгите са на свободен достъп, е възникнала през 2009 година в 
САЩ и оттогава обикаля света.

Стефка ВЕНЧЕВА

Нов резервоар за захранване на курорта „Атолука“ 
с вода се изгражда в момента над летовището. Той е 
разположен непосредствено до стария, но ще има много 
по-сериозна вместимост. По този начин мястото за отдих 
ще бъде захранено и през жежкия август.

До момента, заради липсата на подобен каптаж, през 
най-топлия летен месец досега се налага въвеждане на 
режим за ползване на водата. С новото съоръжение това 
ще бъде избегнато, а всички жители на вилната зона ще 
имат нормален дебит в чешмите си през цялата година. 
Кметът на община Брацигово Петко Петков поясни, че 
средствата за изграждането на резервоара са заделени 
от капиталовите разходи на бюджета.

Очаква се до края на сезона резервоарът да бъде 
готов за експлоатация. За да достигат до мястото на 
строежа огромните камиони, които доставят бетон и 
арматура, бяха направени и подобрения на горския път. 
Според летовниците обаче има проблем с най-новия 
асфалтов път, който извежда към гората. Тежката техника 
изцяло е разбила бетоновите бордюри и това неминуемо 
ще доведе до разпадането на асфалтовото покритие, 
което през зимата ще бъде разрушено от топящите се 
снегове.

Известният музикант Румен Родопски пя на 
традиционния събор – надпяване, който се проведе 
през първия уикенд на август в курорта Атолука над 
Брацигово. Участници от цялата страна пристигнаха, 
за да вземат участие в събитието, което се 
организира от Община Брацигово и пенсионерския 
клуб „Дълголетие“. Заради лошото време тази 
година участниците бяха по-малко на брой, но пък 
качеството ясно си личеше, разказаха посетители на 
надпяването.

С голямо нетърпение хората чакаха изпълненията 
на Румен Родопски и неговите партньори от триото 
му.

Румен Родопски е роден през 1943 г. в село 
Баните. Научава много автентични родопски песни 
от 18 век от баба си. Навремето мъжете изпълнявали 
тези песни, когато се завръщали в селото си след 
приключване на сезонната лятна работа, като по 
този начин известявали на своите жени, че се 
прибират у дома.

Едва на 16 години, при масово изселване 
от района на Баните, певецът се преселва със 
семейството си в карловското село Христо Даново. 
През целия си живот обаче Румен Родопски винаги 
определя себе си като родопчанин. Раздялата 
с родния край е трудна и мъчителна и по-късно 
певецът приема фамилията Родопски.

През 2006 г. името на Румен Родопски се 
нарежда до тези на Валя Балканска и Стефка 
Съботинова при допитването на БНТ за великите 
българи. За известно време той преподава фолклор 
на студенти от цял свят в университета на Сиатъл. 
Уроците му по родопски фолклор са практически, с 
преводач. При заминаването си от града е изпратен 
с голям заключителен концерт и обявен за почетен 
гражданин на Сиатъл, а 17 януари е обявен за 
празник на българския фолклор.

„Априлци“


