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Благодаря за експедитивната и отговорна 
работа на ГРАО – Брацигово

Спас Содев от столицата на Франция - Париж, желае 
да благодари на експерта от отдел „ГРАО и архив“ в Общи-
на Брацигово – Антоанета Манолчева, за експедитивната 
и ефикасна работа, в качеството й на високо компетентна 
общинска служителка.

Благодаря за бързата реакция на услуга, която тя из-
върши в много кратък срок и изключително адекватно.

Държавата подпомага с 250 лв. еднократно семейства 
с първокласници наесен. Това предвижда проект на поста-
новление, внесен за обсъждане в Министерския съвет от 
социалния министър Бисер Петков.

Помощта за учебната 2018/2019 г. е в същия размер, 
какъвто бе определен за 2017/2018 г. и се отнася за деца, 
записани в I клас в държавно или общинско училище, с 
цел покриване на част от разходите на родителите.

Изискванията за получаването й е детето да живее 
постоянно в страната и средномесечният доход на член 
от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или 
равен на дохода, определен със Закона за държавния 
бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната 
година. За 2018 г. той е 450 лв.

Помощта се предоставя без доходен тест за деца с 
трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, 
настанени в семейства на роднини и близки и приемни 
семейства.

Очаква се с еднократната помощ да бъдат подкрепени
46 000 деца.

Предвидените средства са 11 500 000 лв.

ВРЕМЕ Е ДА ПОМИСЛИМ ЗА ЗИМАТА
Oт 2 юли кандидатстващите за целева помощ лица и 

семейства подават своите документи в дирекциите „Соци-
ално подпомагане“.

Заявленията се подават по настоящ адрес на кандида-
тите, като кампанията ще продължи до 31 октомври 2018 г.

От АСП отбелязват, че предвиденото увеличение на 
пенсиите от 1 юли с 3,8% няма да се отрази на правото на 
достъп до този вид помощ. Доходът от пенсии по чл.2, ал.2 
от Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление 
ще бъде коригиран със съответния коефициент.

За да се гарантира устойчивост, предвидимост и про-
зрачност на действащия корекционен механизъм, проме-
ните в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на 
корекционния коефициент с регламентирания в Кодекса 
за социално осигуряване ред за ежегодно осъвременява-
не на пенсиите от първи юли.

По този начин се създава ясен и устойчив механизъм 
за компенсиране на нормативно регламентираното уве-
личение на доходите на пенсионерите, така че да бъде 
ограничен рискът от тяхното отпадане от програмата за 
целево подпомагане.

Размерът на целевата помощ за отопление за отопли-
телен сезон 2018/2019 г. ще бъде определен на по-късен 
етап със заповед на социалния министър на база на 
осреднената крайна продажна цена на електроенергията 
за битови потребители към 31 октомври тази година.

Предстои обнародване на променената Наредба за от-
пускане на целеви помощи за отопление на уязвими лица 
и семейства за предстоящия отоплителен сезон.

Лято 2018–то. Минералният извор в Брацигово бе 
временно затворен за жители и гости на общината. Това 
предизвика бурни дебати в социалните мрежи и озадачи 
населението. Изказаха се куп абсурдни и всякакви други 
предположения. Будната гражданска съвест веднага за-
подозря нечисти сделки и гешефти. А причината за това 
бе, че в резултат на проливните дъждове качеството на 
водата бе нарушено и имаше опасност от колиформи, 
каквито бяха открити и във водата на Атолука. За сведе-
ние на читателите, колиформите и техните производни 
предизвикват чревни инфекции и разстройство.

Много скоро след това сертификатът за минералния 
извор в Брацигово бе подновен, съставът на водата 
- приведен в нормалното си състояние, и бе възстано-
вено водоподаването за питейни нужди на гостите и 
жителите на града.

С Постановление на Министер-
ски съвет №125 от 29.06.2018 г. са 
отпуснати финансови средства на 
четири общини от област Пазар-
джик за непредвидени или не-
отложни разходи за предотвратя-
ване, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия. Общо 
1 071 217 лв. ще получат четирите 
селищини системи за предотвратя-
ване, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия.

Община Брацигово – за изграж-
дане на геозащитни съоръжения 
и водосток по ул. „Братя Попови“, 
гр. Брацигово, за отвеждане на 
поройните води в р. Умишка –
303 094 лв.;

община Панагюрище – за въз-
становително-ремонтни работи на 
мост на р. Луда Яна в центъра на
с. Попинци – 280 800 лв.;

община Пещера – за основен 
ремонт на мост над р. Пишманка в

с. Капитан Димитриево – 292 993 лв.;
община Сърница – в общ раз-

мер 194 330 лв., от които:
– за възстановяване на водо-

сток за укрепване на общински път 
преди вилно селище – гр. Сърница 
– 72 014 лв.;

– за възстановяване на водо-
сток за укрепване на пътя До-
спат – Сърница при разклона за 
местност Крушата – гр. Сърница
– 122 316 лв.

Седем общини от нашата област – Батак, Бело-
во, Брацигово, Лесичово, Панагюрище, Пещера и 
Стрелча, ще ремонтират улици, стана ясно след като 
приключи предварителното класиране на проектните 
предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедури чрез 
подбор. Ето какво ще правят с европарите спечели-
лите общини:

Батак – „Реконструкция и рехабилитация на въ-
трешна улична мрежа в община Батак“;

Белово – „Реконструкция и рехабилитация на ули-
ци в гр. Белово“;

Брацигово – „Строителство на улици от улична 
мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област 
Пазарджик“;

Лесичово – „Реконструкция и рехабилитация 
на улици и тротоари на територията на община 
Лесичово“; 

Панагюрище – „Реконструкция и рехабилитация 
на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци,
с. Левски и с. Баня, община Панагюрище“;

Пещера – „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеи-
ванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на
ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“;

Стрелча – „Благоустрояване на улична мрежа в 
гр. Стрелча, община Стрелча“.

Общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурите за подбор чрез ИСУН по под-
мярка 7.2 е 50 000 000 евро за улици и ще ги получат 
148 общини.

7 500 000 евро по подмярката са заделени за 
училища, а 5 000 000 евро са отредени за ремонти на 
детски градини, като в тази категория няма спечелил 
проект от нашата област.

10 000 000 евро са средствата за енергийна ефек-
тивност на сгради и 10 000 000 евро за облагородява-
не на площи.

Проектите бяха оценени преди изтичане на едно-
месечния срок след приключване на приема в „ИСУН 
2020“ по цитираните по-горе процедури. Резултатите 
от работата на оценителната комисия за извършване 
на предварителната оценка от 27.07.2018 г. са публи-
кувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по подмярка 7.2 може да провери 
заявените и присъдени точки след предварителната 
оценка по критериите за подбор. При извършване 
на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се 
е придържала стриктно към утвърдените условия за 
кандидатстване и разяснения към тях на Министер-
ството на земеделието, храните и горите, в качеството 
на управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Áðàöèãîâî è îùå øåñò îáùèíè
îò îáëàñòòà ùå ðåìîíòèðàò óëèöè

Всеки град във и извън Европа е 
поканен да се включи в Европейска 
седмица на мобилността. Важно е да 
знаете, че само официалните местни 
власти могат да регистрират града за 
участие в инициативата. Като минимум, 
градът трябва да организира събитие, 
свързано с устойчивата градска мобил-
ност. За да участвате, вашият град тряб-
ва да се ангажира с един или повече от 
трите критерия, посочени по-долу.

• Седмица с дейности (16-22 септември)
Организиране на дейности, ко-

ито отбелязват разумното градско
придвижване.Могат да бъдат органи-
зирани информационни кабини, улич-

ни игри, публични лекции и други, като 
целта е насърчаване използването на 
обществения транспорт, колоезденето 
и ходенето. 

• Постоянни мерки:
Постоянните мерки мотивират хо-

рата да сменят личния си автомобил 
с екосъобразни начини на придвиж-
ване. Целта е да се акцентира върху 
ангажимента на града за устойчива 
градска мобилност.

• Ден без автомобили:
В деня без автомобили гра-

довете затварят една или повече 
улици за автомобилно движе-
ние и ги отварят за пешеходци, 

2018

велосипедисти и обществен транс-
порт. За предпочитане е това да се 
случи на 22 септември - Световния 
ден без автомобили.

Местните власти, които се ангажи-
рат да изпълнят и трите критерия, се 
считат за „Златни участници“ и могат 
да кандидатстват за наградата на Ев-
ропейска седмица на мобилността.

Повече информация за трите кри-
терия, включително предложения за 
тяхното прилагане, може да бъде на-
мерена в Ръководството за 2018 г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА
МОБИЛНОСТТА

Áðàöèãîâî, Ïàíàãþðèùå, Ïåùåðà è Ñúðíèöà 
óêðîòÿâàò ðåêèòå ñè ñ ïàðè îò äúðæàâàòà



Ние -  хората

ÂÅÒÅÐÀÍÈ

Ветеран от Втората све-
товна война празнува своя 
95-и рожден ден заедно със 
семейството си, роднини, 
съседи и гости в уютен рес-
торант в град Брацигово.

Никола Атанасов Костов 
е роден на 15.07.1923 г. в
гр. Брацигово. Завършва 
за инженер технолог във 
Висшия хранително-вкусов 
институт - гр. Пловдив, след 
което продължава образо-
ванието си в бившия СССР. 
Повече от 20 години е начал-
ник отдел на завод „Арсе-
нал“ в Казанлък. В разцвета 
на младежките си години, с 
риск за живота си, активно 
участва във II–та световна 
война, като защитава роди-
ната от хитлерофашизма по 
бойните полета в Унгария, 
Сърбия и Македония, като 
артилерист. От пет години 
ветеранът живее в гр. Ка-
занлък, в семейството на 
дъщеря си Маргарита. Рад-
ва се на две дъщери и две 
внучки. С много жар в очите 

дядо Кольо разказа за пре-
живяванията си на фронта 
и любовта си към родината. 
Той обеща 100-годишнината 
да отпразнува отново в 
Брацигово. Неговите съседи 

разказаха 
за дългого-
дишното им 
добро съ-
жителство, 
за изклю-
чителната 
му скромна 
личност и 
за готов-
ността му 
винаги да 
се притече 
на помощ. 

С огромно 
з а д о в о л -
ство от 
Централния 
съвет на Съ-
юза на ве-
тераните от 
войните на 
Б ъ л г а р и я 
бяха връче-
ни грамо-
та–вимпел и 
книга, под-
писана лич-
но от пред-
седателя на Централния съ-
вет на Съюза на ветераните 
от войните на България доц. 
д-р Иван Сечанов. 

Поздравителен адрес от 
Областния съвет на Съюза 
на ветераните - гр. Пазар-
джик, прочете областният 
председател Петко Генуров.

Поздравителен адрес и 
красив букет цветя бе под-
несен и от кмета на община 
Брацигово Петко Петков. В 
него се казва: „Общинското 
ръководство изказва при-
знателност пред вас, пред 
тези, които жертвахте жи-
вота си, сражавайки се по 
бойните полета с името на 
България и в името на идни-
те поколения. Горд съм, че 
сред нас има човек като Вас 
– с безрезервна преданост 
към родината, с неизчерпае-
ма енергия, с която раздава-
те своята мъдрост…“. 

Никола Костов е дъл-
гогодишен председател на 
Общинския съвет на Съюза 

на ветераните в Брацигово, 
а от три години е и почетен 
председател на Съюза на 
ветераните от войните.

Таня ЙОРГОВА
гл. експерт „Протокол и 

връзки с обществеността“

Участник във Втората
световна война от Брацигово

чества 95-годишен юбилей

Най-добрият гайдар на Петото юбилей-
но гайдарско надсвирване в Равногор е 
Николай Балабанов от Пещера. Младият 
изпълнител спечели напълно заслужено 
титлата си в остра конкуренция с още близо 
четиридесет души от цялата страна.

Награда си той посвети на всички свои 
почитатели, които с удоволствие слушат из-
пълненията на родопските мелодии.

История на
надсвирването в Равногор

2014 г. - надсвирването 
се провежда заедно с праз-
ника Илинден на параклиса 
„Св. Илия“ и е един ден.

2015 г. - надсвирването 
съвпада с Празника на 
набора в с. Равногор, като 
първият ден е на параклиса 
„Св. Илия“, а вторият ден, 
концертът на лауреатите, е на площада на 
селото и се провежда заедно с Международ-

ния фестивал на самодейността, организи-
ран от Нина Грънчарова.

2016 г. - надсвирването покрива мечтата 
на организаторите - самостоятелна дата -
9 и 10 юли - два дни под звуците на гайда, 
прекарани на параклиса „Св. Илия“, място с 
необикновен заряд и невероятна гледка.

2017 г. - датата на надсвирването се про-
меня отново - на 15 и 16 юли. 
Първият ден на надсвирва-
нето протича по познатия 
вече емоционален начин на 
поляната пред параклиса „Св. 
Илия“. Вторият ден обаче е 
дъждовен и събитието се за-
крива в хотел „Борика“.

2018 г. - надсвирването се 
провежда на 14 и 15 юли на 
поляната пред параклиса „Св. 
Илия“. За първи път по време 
на събитието имаше и предло-

жение за брак, направено от гайдаря Ангел 
Узунов на приятелката му Грета.

Надпяването в курорта 
„Атолука“ премина повече 
от успешно, а участие в 
него взеха пенсионерски 
клубове от цялата страна. 
Зеления рай на Родопа огла-
сиха гости от Димитровград, 
Хасково, Съединение, Сопот, 
Пазарджик, Пловдив, Гове-
даре, Ракитово и Цалапица. 
Първи пристигнаха участни-

ците от Панагюрище и бяха 
посрещнати от пушещи 
скари, студена бира и мно-
жество сергии.

Екстрата на тазгодиш-
ния празник бе сергия, 
където деца и внуци може-
ха да бъдат преобразени. 
С това се бе ангажирала 
млада дама, която предос-
тавяше каталог с лица 
на герои, които оживя-

ваха върху лицата на же-
лаещите срещу скромно 
заплащане. Така малчуга-
ните се превръщаха в лю-
бим анимацинен герой, 
фея или клоун.

Съборът надпяване бе 
открит от председателка-
та на пенсионерски клуб 
„Дълголетие“ – Брациго-

во, а домакините се изявиха 
първи на сцената, за да поз-
дравят гостите с три свои 
изпълнения.

По време на надпяване-
то звучаха каба гайди, както 
и изпълнения на фолкдиви-
те Петя Кенанска, Стефка 
Петкова, Калина и Невена от 
„Планета“.

Излезе от печат книгата на Димитър Дънеков за участието на брациговци в трите вой-
ни за национално обединение. На 400 страници в нея е събрана информация за повече от 200 
загинали жители на малкото градче и за още толкова завърнали се живи от фронтовете 
– невредими, инвалидизирани, от плен и т. н. Проследена е и съдбата на ветераните, загина-
ли след войните във вътрешните междуособици между 1923 и 1944 г. Цената на книгата е
15 лв. Разпространява се от автора чрез заявка на тел. 0888 007 440 или e-mai: dste@abv.bg

Когато паметта е непредубедена
Георги К. Спасов

Трудно е да се определи жанрът на този огромен по значението си труд на Димитър Дъ-
неков. Разбира се, „хроника“ и „летопис“ най-бързо, най-лесно, но и най-подвеждащо биха 
дефинирали книгата „И спят отдавна всички знамена…“. И това е така, защото „историо-
графът“ Дънеков е писател и има онова специфично, увличащо, а на места – определено 
вдъхновяващо (по вазовски) отношение към хора и събития, за които пише. Той обоснова-
ва интереса си към миналото по следния начин:

„… В недългата историография на града като че ли липсва изцяло един кратък, но не и 
незначителен период – този, заключен между годините 1912 и 1918 – времето на Войните 
за национално обединение. А защо, след като в Брацигово няма дом, който да не е бил 
почернен от тези събития – това е въпрос, на който едва ли може да се намери смислено 
обяснение…“

Разбира се, че има обяснение.
И Дънеков го намира в разноречивите прочити на родната ни история, диктувани не от 

обективната истина, а от политическата и идеологическа конюнктура на времето. Ето защо 
авторът спокойно, разумно и покоряващо добронамерено изяснява защо някои брацигов-
ци са „запомнени“ от историята, а други – дори по-заслужили, са пренебрегнати. Без да 
обвинява никого, Дънеков възстановява справедливостта по отношение на родната памет 

за хора и събития, разглеждайки историята на Брацигово като част от целокупната ни исто-
рия, като минимодел на случващото се в България през тези години.

Изследването му е плод на задълбочено изучаване на всички свидетелства за история-
та на България и Брацигово – документални, журналистически, историографски, мемоарни, 
обогатени с фотографии и факсимилета, които пресъздават автентичната атмосфера на оно-
ва време. Да се каже, че Дънеков пише за Брацигово и брациговци с любов и привърза-
ност е банално, но характеризира най-точно творческия му процес при създаването на този 
летопис. Както за Панагюрище, където живя и работи дълги години, така и за Жребичко, 
родното му село, и за хората в тях – предишни и настоящи, с носталгична симпатия, но и с 
вдъхновяващо съпричастие. Авторът отлично познава родната история. Неговите разсъж-
дения и обобщения са аргументирани с исторически документи.

Изследването е документирано с разказите на съвременници за техни близки, участ-
ници във войните. Текстът излиза извън представите за „историческо“ четиво със своя 
увличащ полемизъм. Дънеков демитологизира наши училищни познания и го прави толе-
рантно, изискано, по човешки убедително (присвоеният марш на Кирил Христов, непознати 
за широката публика стихове на Иван Вазов, документи за осъдени от военния трибунал 
войници…). Полемическите нотки дискредитират рутинната ни представа за „историческо“ 
четиво. Не сухо документиране, а живо, образно, със защитено лично мнение, с литератур-
ни нюанси, които одухотворяват текста, правят го жив, близък до съзнанието и чувствата 
ни, и така фактите и събитията се възприемат емоционално обогатени.

Неутралното „ние повествование“ на места се измества от „аз повествование“ – така 
обективно-документалното се „стопля“ от лично-интимното, текстът започва „да диша“, а 
ние – да съизживяваме разказаното в него. Ако по този начин се пишеха учебниците по 
история, тя би станала определено по-интересна и увлекателна за учениците ни. И в заклю-
чение – бих се върнал към първоначалната си съпоставка: историята на Брацигово става 
по-ясна, по-разбираема, по-съизживяна, след като е „прочетена“ от Димитър Дънеков. 
„Така е в живота – историята съществува само там, където има памет и признателност към 
сътвореното от предците“– казва авторът. Ще добавя: „И където историята е в съгласие с 
истината.“! За да има справедливост – и за мъртвите, и за живите.

Сигурно на много, много българи им 
прави впечатление, че в последните години 

българският фол-
клор се развива 
с бързи темпове. 
И това е така, за-
щото българинът 
започва да се 
връща към ко-
рените си. Беше 
време (особено 
на село), когато 
специална стая в 
домовете се под-
реждаше в духа 
на народната 
традиция и в нея 
се провеждаха 

тържества, свързани с на-
родния календар - годежи, 
кръщенета, именни дни и 
т.н. Сега това време бав-
но, но сигурно, отново се 
връща. Може би малцина 
от Козарско знаят за би-
товата сбирка от предмети, 
земеделски сечива, об-
лекла, които е подредил в 
дома си председателят на 
НЧ „Съгласие - 1902 г.“ -
с. Козарско, Асен Симе-
онов. Сбирката е допълвана дълги години, 
но днес всеки може да я разгледа. В под-
редбата й стопанинът е вложил душата си 
на българин и на човек, който от юношеска 
възраст е свързан с читалищната дейност.

Асен Симеонов е роден през 1939 г. в
с. Козарско. Завършил е средното си обра-
зование в гр. Стара Загора, като ветеринарен 
техник, и до пенсионирането си упражнява 
тази професия.

Има двама синове, много добри и възпи-
тани млади хора. Своята дейност в читали-
щето започва в самодейния театър. Изграж-
да много силни образи в пиесите „Одисей 
пътува за Итака“ и „Сборен пункт“. Участва 
години наред в смесения хор, а след про-
мените е един от най-постоянните участници 
в певческата група за стари градски песни. 

Асен Симеонов има подчертана певческа 
дарба и тя е забелязвана на всички изяви на 
групата. Два пъти 
е лауреат на фес-
тивала за стари 
градски песни 
„Нежни чувства“ 
в Пловдив.

От 2010 г. е 
председател на 
читалището .

През 2017 г.
п о д р е ж д а 
своята битова 
колекция в 
дома си. Доста 
хора вече са я 

разгледали. С тази пуб-
ликация се надяваме да 
предизвикаме интереса 
на всички жители на Ко-
зарско и околните села. 
Малката музейна сбирка 
може да бъде попълвана 
и с помощта на хората от 
селото, които в домовете 
си съхраняват битови ста-
рини. И кой знае, може би 
след години колекцията 
ще се промени и ще стане 

една наистина забележителна етнографска 
сбирка.

Пожелаваме 
на г-н Асен Симе-
онов добро здра-
ве и още дълги 
години живот, за 
да остави след 
себе си нещо 
значимо, на ко-
ето да се радват 
не само местните 
жители, но и гос-
тите на красиво-
то ни село.

Мима ГЬОШЕВА 

Да опознаем миналото

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТА НА ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ ЗА БРАЦИГОВЦИ,ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТА НА ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ ЗА БРАЦИГОВЦИ,
УЧАСТВАЛИ В ТРИТЕ ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕУЧАСТВАЛИ В ТРИТЕ ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Николай Балабанов от Пещера спечели
Националното гайдарско надсвирване в Равногор

Пенсионери от цялата страна се събраха на „Атолука“Пенсионери от цялата страна се събраха на „Атолука“

Ангел Узунов и щастливата Грета
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О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет - Брацигово

за периода
месец декември 2017 г. - месец юни 2018 г.

включително

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет 
- Брацигово и на неговите комисии е изготвен и се внася 
за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 98, ал. 1 от Правилника за дейността на Общински съ-
вет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Бра-
цигово, се определя и осъществява в съответствие със 
Закона за местното самоуправление и местната админис-
трация.

През отчетния период Общинският съвет и неговите 
постоянни комисии работиха отговорно за решаване на 
общинските проблеми, спазвайки законите на Република 
България и съгласно своя Правилник за организацията 
и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с 
Общинската администрация.

От месец декември 2017 г. до месец юни 2018 г. 
включително, Общински съвет - Брацигово проведе 7 за-
седания, редовно проведени, и 1 извънредно, съгласно 
изискванията на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и свикани по реда на нашия пра-
вилник. През периода няма промяна в броя и поименния 
състав на Общински съвет - Брацигово. Броят на посто-
янните комисии, техните членове и председатели също 
не е променян. От 23.02.2018 г. е в сила нов Закон за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, което наложи промяна в името 
на една от постоянните комисии към Общински съвет - 
Брацигово. Постоянната комисия по предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси бе преименувана в 
Постоянна комисия за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В дневния ред на заседанията за този период бяха 
включени за обсъждане 131 предложения, описани както 
следва:

- от кмета на общината - 106;
- от председателя на Общинския съвет - 10;
- от общински съветници - председател на Постоянна-

та комисия по оперативен контрол - инж. Веселина Дамо-
ва - 8, и председател на ПК по законност и обществен ред 
- Дима Пашкулева - 1;

- оттеглени предложения - 6.
За отчетния период декември 2017 г. до - юни 2018 г. 

включително Общински съвет е провел осем заседания, 
на които е приел 125 решения, от № 381 до № 505.

Всички заседания на Общински съвет - Брацигово 
са проведени открито, като на тях бе осигурена възмож-
ност за участие на граждани. Няма отложено заседание 
поради липса на кворум или други организационни при-
чини. За датите на заседанията и проекта на дневен ред 
гражданите се уведомяват чрез интернет страницата на 
Община Брацигово.

Присъствието на общинските съветници на заседани-
ята е редовно, като отсъствия от заседания са правени 
само по уважителни причини и за това е бил уведомяван 
председателят на Общински съвет - Брацигово.

Трите постоянни комисии са провели по 8 заседания.
Оттеглени след дебат са 6 докладни записки, както 

следва:
- предложение с наш вх.№001-00-8/11.01.2018 г. от-

носно съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПР за 
част от кв.14, кв.15 и улица с о.т. 19-26 а, по действащия 
регулационен план на с. Жребичко, община Брацигово.

Оттеглянето на предложението се наложи, защото е 
необходимо допълнително проучване на собствеността 
и площите.

- Предложение с наш вх.№001-00-20/07.02.2018 г. от-
носно съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ 
за ПИ с номер 453001 и ПИ с номер 453002, м. Исака по 
КВС на с. Исперихово, община Брацигово, по искане на 
Стоян Димитров Вълков.

 Оттеглянето на предложението се наложи, защото 
възниква необходимостта от провеждане на предхожда-
ща процедура за разделяне на имот с номер 453002.

- Предложение с наш вх.№001-00-30/14.03.2018 г. от-
носно отпускане на тридесет кубически метра дървен 
материал от общинската гора за подмяна на подовата 
настилка в Спортна зала „Олимп“, намираща се в град 
Брацигово.

Оттеглянето на предложението се наложи, защото 
ремонтът на подовата настилка на Спортна зала „Олимп“ 
ще бъде извършен от Община Брацигово.

- Предложение с наш вх.№001-00-51/12.04.2018 г. от-
носно съгласуване на схема за поставяне на рекламно-
информационен елемент: билборд - 1 брой 4/3 метра, 
и конструкция за поставяне на рекламни пана в имот 
номер 000640 /Стадион/ по КВС на с. Бяга.

Оттеглянето на предложението се наложи, защото иска-
нето се отнася към Наредбата за рекламната дейност на фи-
зически и юридически лица в община Брацигово по чл.57 
от ЗУТ и не се изисква съгласуване с Общински съвет.

- Предложение с наш вх.№015-00-8/12.04.2018 г. относ-
но допълнение на щатното разписание на „Инфрастрой” 

ЕООД, град Брацигово.
Оттеглянето на предложението се наложи, защото съ-

щото ще бъде разглеждано на следващо заседание.
- Предложение с наш вх.№001-00-78/12.06.2018 г. от-

носно съгласуване на искане за изработване на ПУП-ПРЗ 
за ПИ с номер 453001 и ПИ с номер 453004, м. Исака по 
КВС на с. Исперихово, община Брацигово, по искане на 
Стоян Димитров Вълков. 

Оттеглянето на предложението се наложи, защото 
възниква необходимостта от промяна на собствеността 
от публична общинска в частна общинска собственост на 
имот с номер 453004.

Относно законосъобразността и целесъобразността 
на решенията, взети от Общинския съвет Брацигово, 
няма постъпили заповеди за оспорване от Областен 
управител на област Пазарджик и Районна прокуратура 
Пещера.

С решение №40/07.02.2018 г. на Административен съд 
Пазарджик е отменен Правилникът за организацията и 
дейността на Общински съвет Брацигово, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинска администрация 
за мандат 2015-2019 г. С решение №423/23.02.2018 г. е 
приет нов Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет Брацигово, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинска администрация за мандат 
2015-2019 г.

С решение №123/02.03.2018 г. на Административен съд 
Пазарджик е отменена Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущество. 
Нова Наредба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество е приета с решение 
№436/23.02.2018 г. на Общински съвет Брацигово.

С решение №382/18.06.2018 г. на Административен 
съд Пазарджик е отменена Наредбата за реда за упраж-
няване правата на собственик на Община Брацигово в 
търговските дружества с общинско участие в капитала. 
Нова Наредба за реда за осъществяване на стопанска 
дейност от Община Брацигово по Закона за общинската 
собственост е приета с решение №492/29.06.2018 г. на Об-
щински съвет Брацигово.

За отчетния период няма постъпили писмени питания 
към кмета на общината, а по време на редовните заседа-
ния са зададени 6 устни от общински съветници, на които 
е отговарял кметът на община Брацигово. На заседания-
та на Общински съвет присъстват и граждани. На 3 има 
поставени въпроси от тях.

В деловодството на Общински съвет Брацигово от 
01 декември 2017 г. до 30 юни 2018 г. са постъпили две 
жалби от граждани, на които е отговорено в срок, две 
подписки - от Инициативен комитет от жители на село 
Козарско и от живущите на ул. „Васил Петлешков“ град 
Брацигово, както и изложение от Гавраил Пашалиев от 
село Козарско за предложение за промяна на Наредбата 
за отглеждане на животни в община Брацигово и писмо 
от омбудсмана на Република България Мая Манолова 
във връзка с жалба от Денка Янева, жител на град Бра-
цигово.

На основание чл. 42, ал. 1 от Правилника за организа-
ция и дейност на Общински съвет Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинска админис-
трация председателят на Общинския съвет свиква на 
заседания постоянните комисии. Те разглеждат проек-
тите за решения и други актове, приемат доклади, пред-
ложения и препоръки, изискват документи и изготвят 
становища по тях.

На базата на предложените от Общинската админис-
трация 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 об-
щината и самостоятелност при вземане на решенията, 
организира работата на постоянните комисии и прие 
следните решения:

• Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от 
ЗМСМА и чл. 97 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет Брацигово, неговите комисии 
и взаимодействието му с Общинска администрация, 
актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на 
общината, на областния управител и Районна прокурату-
ра Пещера в 7-дневен срок от приемането им. Приетите 
решения и наредби се разгласяват на населението чрез 
средствата за масово осведомяване, чрез интернет стра-
ницата на Община Брацигово http://www.lb ratsigovo.net/ 
и на информационно табло в сградата на Общинска ад-
министрация в 7-дневен срок от приемането им.

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет 
Брацигово и неговите комисии се основава както на ста-
тистическите данни, така и на анализа на съдържанието 
на взетите решения. Изминалият период дава основание 
на всеки един от нас за реална преценка на извършеното 
досега и приноса му в общия обем от работата за подоб-
ряване на местното самоуправление и развитие на общи-
ната, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия 
на всички ни за още по-добри резултати в цялостната 
работа на Общинския съвет.

Представям настоящия отчет за информация и се 
надявам с диалог и самокритичност да работим и в оста-
ващата част от мандата, да вървим напред в изпълнение 
на задълженията си на общински съветници пред своите 
избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за 
да отговорим на очакванията на жителите на община 
Брацигово за благоденствието на всички.

Из работата на Общински съвет - Брацигово

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  -  Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и в изпълнение на Решения
№ 493, 494, 495 / 29.06.2018 г. на Общински съвет - град Брацигово

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАД БРАЦИГОВО, УЛИЦА „ОБОРИЩЕ„

КАКТО СЛЕДВА:

1. ПИ с идентификатор 06207.501.770 по КККР на град Брацигово. 
Площ на имота – 25.00 кв.м. Трайно предназначение на територията 
– урбанизирана, начин на трайно ползване – за автогараж, номер по 
предходен план – квартал 117, парцел XXXV. Граници - 06207.501.583, 
06207.501.1794, 06207.501.9592, 06207.501.769. Имотът е актуван
с акт № 353 / 09.11.2017 г. за частна общинска собственост. Начална 
тръжна продажна цена - в размер на 625.00 лева без ДДС.

2. ПИ с идентификатор 06207.501.768 по КККР на град Брацигово. 
Площ на имота – 24.00 кв.м. Трайно предназначение на територията 
– урбанизирана, начин на трайно ползване – за автогараж, номер по 
предходен план – квартал 117, парцел XXXIII. Граници - 06207.501.584, 
06207.501.583, 06207.501.769, 06207.501.9592, 06207.501.767. Имотът е 
актуван с акт № 352 / 09.11.2017 г. за частна общинска собственост. 
Начална тръжна продажна цена - в размер на 600.00 лева без ДДС.

3. ПИ с идентификатор 06207.501.765 по КККР на град Брацигово. 
Площ на имота – 49.00 кв.м. Трайно предназначение на територията 
– урбанизирана, начин на трайно ползване – за автогараж, номер по 
предходен план – квартал 117, парцел XXVIII. Граници - 06207.501.585, 
06207.501.584, 06207.501.766, 06207.501.9592, 06207.501.1792. Имотът
е актуван с акт № 351 / 09.11.2017 г. за частна общинска собственост. 
Начална тръжна продажна цена - в размер на 1225.00 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 30.08.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на 
Младежки дом в град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на 
Общинска администрация - град Брацигово, до 16.00 ч. на 29.08.2018 г.
срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръж-
на продажна цена за всеки един от имотите се внася по сметка
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Общинска 
банка АД Пещера, или в брой в касата на Община Брацигово до 
16.30 ч. на  29.08.2018 г. 

Заявление за участие в търга за съответния имот с необходи-
мите документи, описани в тръжната документация, се подават на 
фронтофиса при Общинска администрация - град Брацигово, до 
16.45 ч. на 29.08.2018 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното 
време на Общинска администрация - град Брацигово, след пред-
варителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.00 ч. на 29.08.2018 г.

В случай,че няма подадени заявления за някой от описаните 
имоти, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 
14.09.2018 г. от 10.00 ч. Заявления за участие в повторния търг да 
се подават в Общинска администрация – Брацигово, до 16.45 ч. на 
13.09.2018 г.

Допълнителна информация:
Общинска администрация – Брацигово, 
тел. 3552 / 20-65, вътр. 116, 106
Петко Петков - кмет на община Брацигово 

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  -  Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 
и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Брацигово
и в изпълнение на Решение № 497 и № 498 от 29.06.2018 г.

на Общински съвет град Брацигово

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ПИ с идентификатор 06207.502.222 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Поп Сокол“ №16, 
одобрени със заповед № РД-18-43 / 19.10.2012 г. на изпълнителния 
директор на АГКК. Площ на имота – 377.00 /триста седемдесет и 
седем/ кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана; 
начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, 
стар идентификатор – 06207.502.9577, 06207.502.2521; номер по 
предходен план – 06207.502.9577, 06207.502.2521, квартал 64а, 
парцел X-2521, 9577; съседи - 06207.502.1880; 06207.502.1883; 
06207.502.1884; 06207.502.1885; 06207.502.231; 06207.503.9638. Имотът 
е актуван с акт № 391 / 25.06.2018 г. за частна общинска собственост. 
Начална тръжна продажна цена в размер на 9425.00 /девет хиляди 
четиристотин двадесет и пет/ лева без ДДС .

2. ПИ с идентификатор 06207.502.229 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на град Брацигово, ул. „Поп Сокол“ №14, 
одобрени със заповед № РД-18-43 /19.10.2012 г. на изпълнителния 
директор на АГКК. Площ на имота – 475.00 /четиристотин 
седемдесет и пет/ кв.м. Трайно предназначение на територията 
– урбанизирана; начин на трайно ползване – незастроен имот за 
жилищни нужди, стар идентификатор – 06207.502.34; номер по 
предходен план – квартал 64, парцел XI-34; съседи - 06207.502.230; 
06207.502.231; 06207.502.232; 06207.503.9638. Имотът е актуван с акт
№ 392 / 25.06.2018 г. за частна общинска собственост. Начална 
тръжна продажна цена в размер на 11875.00 /единадесет хиляди 
осемстотин седемдесет и пет/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 31.08.2018 г. от 10.00 ч. за първия имот 
и от 10.30 ч. за втория имот в сградата на Младежки дом в град 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1 .

Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на 
Общинска администрация - град Брацигово, до 16.00 ч. на 30.08.2018 г.
срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна 
продажна цена се внася по сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, 
BIC SOMB BG SF, при Общинска банка АД Пещера, или в брой в 
касата на Община Брацигово до 16.30 ч. на 30.08.2018 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, описани 
в тръжната документация се подават на фронтофиса при Общинска 
администрация - град Брацигово, до 16.45 ч. на 30.08.2018 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното 
време на Общинска администрация - град Брацигово, след 
предварителна заявка и представяне на документ за закупена 
тръжна документация до  15.00 ч. на 30.08.2018 г.

В случай, че обявеният търг за някой от описаните имоти не се 
проведе, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе 
на 18.09.2018 г. от 10.00 ч. Заявления за участие в повторния търг да 
се подават в Общинска администрация – Брацигово, до 16.45 ч. на 
17.09.2018 г.

Допълнителна информация:
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 3552 / 20-65, вътр. 116, 106
Петко Петков - кмет на община Брацигово
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„A“ ОГ
започва
на 26 август 

Първенството в Пазарджиш-
ката „А“ ОГ потегля на 26 август 
с дерби. Още в първия кръг един 
срещу друг ще се изправят два от 
тимовете с амбиции за призовата 
тройка – „Балкан“ (Варвара) и 
„Левски“ (Паталеница). Домакин 
на срещата ще бъде тимът на 
„Балкан“. Другият по-завързан 
мач на старта противопоставя 
коравия „Вихър“ (Ветрен) на гос-
туващия ФК „Брацигово“, който 
има мераци за първото място. Друг 
тим, считан априори за фаворит 
– „Чико Бунара“, ще стартира се-
зона срещу комфортен гост – ФК 
„Сарая“. Новаците в групата - „Бо-
тев“ (Момина клисура) и „Марица“ 
(Белово), започват кампанията си 
с домакински мачове. Клисурци 
ще имат неприятен гост в лицето 
на ФК „Величково“. По-лесна на 
пръв поглед ще бъде задачата на 
беловци у дома срещу „Тракия“ 
(Пазарджик). „Родопи“ (Козарско) 
ще бъде домакин на „Локомотив“ 
(Септември), а „Чепинец“ (Ве-
линград), както и преди година, 
отново ще посрещне на своя 
стадион „Тракиец“ (Главиница). В 
последната среща от първия кръг 
в Панагюрище ще се срещнат 
местният „Оборище II“ и „Спартак“ 
(Калугерово).

ПРОГРАМА НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ

„А“ ОФГ - ЕСЕН  2018      26 август 2018, събота, 17.00 ч.

I кръг VI кръг XI кръг

„Вихър“ (Ветрен) – „Брацигово“ „Брацигово“ – „Спартак“ (Калугерово) „Брацигово“ – „Левски“ (Паталеница)

„Чико Бунара“ – „Сарая“ (Сарая) „Локомотив 2011 (Септември) - „Чико Бунара“ „Чико Бунара“ – „Марица“ (Белово)

„Родопи 1921 – „Локомотив 2011“ (Септември) „Родопи 1921“ – „Марица“ (Белово) „Сарая“ (Сарая) - „Родопи 1921“

II кръг VII кръг XII кръг

„Брацигово“ – „Чепинец“ (Велинград) „Тракиец 2005“ (Главиница) - „Брацигово“ „Ботев“ (Момина клисура) - „Брацигово“

„Спартак“ (Калугерово) - „Чико Бунара“ „Чико Бунара“ - Левски (Паталеница) „Вихър“ (Ветрен) - „Чико Бунара“

„Левски“ (Паталеница) - „Родопи 1921“ „Вихър“ (Ветрен) - „Родопи 1921“ „Родопи 1921“ – „Спартак“ (Калугерово)

III кръг VIII кръг XIII кръг

„Оборище II“ (Панагюрище) - „Брацигово“ „Величково“ (Величково) - „Брацигово“ „Брацигово“ – „Балкан“ (Варвара)

„Чико Бунара“ – „Тракиец 2005“ (Главиница) Ботев (Момина клисура) - „Чико Бунара“ „Чико Бунара“ – „Чепинец“ (Велинград)

„Родопи 1921“ (Козарско) - „Ботев“ (Момина клисура) „Родопи 1921“ – „Чепинец“ (Велинград) „Тракиец 2005“ (Главиница) - „Родопи 1921“

IV кръг IX кръг XIV кръг

„Брацигово“ - „Чико Бунара“ „Брацигово“ - „Тракия“ (Пазарджик) „Родопи 1921“ - „Брацигово“

„Балкан“ (Варвара) - „Родопи 1921“ „Чико Бунара“ – „Балкан“ (Варвара) „Оборище II“ (Панагюрище) - „Чико Бунара“

V кръг Оборище II (Панагюрище) - „Родопи 1921“ XV кръг

„Сарая (Сарая) - „Брацигово“ X кръг „Брацигово“ - „Марица“ (Белово)

„Чико Бунара“ – „Тракия“ (Пазарджик) „Локомотив 2011“ (Септември) - „Брацигово“ „Чико Бунара“ – „Величково“ (Величково)

„Родопи 1921“ – „Величково“ (Величково) „Родопи 1921“ - „Чико Бунара“ „Тракия“ (Пазарджик) - „Родопи 1921“

Брацигово е малък град, сгушен в 
полите на Родопите, с дълга история и 
богата култура. С Меглена Антонова, 
която е координатор на кампанията 
„Климат и енергия“, пътуваме към гра-
да в мрачен и проливно дъждовен… 
летен ден. Излизаме от Пазарджик и 
продължаваме на юг по спокоен път, 
обграден от зеленина. Неусетно дъж-
дът намалява и спира.

На влизане в Брацигово се ре-
дуват постройки от различни епохи 
– както относително съвременни къщи 
и жилищни блокове, така и такива 
на предприятия или на културни ин-
ституции от времето на социализма. 
На метри от центъра на града пък 
усещането е като от завръщане във 
възрожденския период точно преди 
Освобождението – запазени като 
нови и превърнати в музеи къщи на 
революционери и майстори-строители 
от Брациговската архитектурна школа.
Но в града има и нещо друго, което 
ни кара да гледаме към бъдещето, а 
не към миналото. То е причината да 
посетим Брацигово, а общината да е 
отличена със сертификат за ефек-
тивно управление на енергията. А 
именно – иновациите по отношение 
на енергийната ефективност и въвеж-
дането на енергия от възобновяеми 
източници в общинските сгради.

Посрещат ни кметът Петко Петков 
и инженер Румяна Григорова, ръко-
водител на дирекция „Специализирана 
администрация“. Тя разказва, че рабо-
тата в тази насока започнала преди 
около 10 години, когато било необходи-
мо да се изгради енергийна стратегия 
на общината. Първоначалният план 
бил за газифициране, но анализите 
показали, че инвестициите във въз-
обновяема енергия ще бъдат далеч 
по-изгодни. Тогавашният кмет Васил 
Гюлеметов подема идеята за интег-
риране на ВЕИ в общинските сгради 
и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност. Неговият наследник Пет-
ко Петков възприема и продължава 
политиката.

Обновяването на общинските 
сгради започва от детските градини и 
училищата - саниране с цел енергийна 
ефективност и ремонт на покривите, 
нови отоплителни системи с котли 
на биомаса и слънчеви колектори 
за битово горещо водоснабдяване. 

Следват няколко домове за социални 
грижи, сградата на Общинската адми-
нистрация, няколко читалища. Всички 
тези нововъведения в общинските 
сгради довеждат до големи икономии 
(до 60% на годишна база по данни на 
общината), които след това се реин-
вестират в нови проекти. Сградата на 
общинската поликлиника, където се по-
мещават още „Бърза помощ“ и Дневен 
център за възрастни хора с увреждания, 
пък е снабдена с изцяло нов покрив и
28-киловатова слънчева електричес-
ка централа.

Община Брацигово е и първата, 
която се възползва от възможности-
те за саниране на жилищни сгради 

по Национална програма „Енергийна 
ефективност“ и успява да подобри 
три блока в града.

Същевременно на територията 
на общината се работи и по оптими-
зирането на водопреносната мрежа. 
Това не само намалява загубите на 
питейна вода, но и разходите за елек-
троенергия за някои помпени станции 
също спадат.

Как се финансират всички тези 
нововъведения? - Благодарение на 
оперативни програми и национални 
фондове. Общинарите обаче споде-
лят, че конкуренцията за финансиране 
е голяма и че не всяка програма дава 
възможност за реализиране на пълно 
обновяване на сграда или друга град-
ска инфраструктура от – до. Затова е 
необходимо внимателно планиране на 
кандидатстването, за да може ремон-
тите и надграждането да се случват в 
правилен ред и поетапно, а след това 
да продължава поддръжката.

Тръгваме на разходка в града с 
други служители на Общината, които 
ще ни покажат нововъведенията. 
Първата дестинация е КСУДС - база I
„Васил Петлешков“. Сграда с ре-

монтиран покрив, поставена външна 
изолация, сменена дограма, както 
и монтирани слънчеви колектори 
(60m2) за битово горещо водоснабдя-
ване и котли на биомаса (0,46 MW и 
0,12 MW). Данните показват десетки 

хиляди левове икономия по време на 
три отоплителни сезона в сравнение 
с дизеловото гориво, което се е из-
ползвало преди. Служителите на дома 
разказват, че е по-уютно и приятно и 
за тях, и за децата.

След това се отправяме към
детска градина „Здравец“. И тук 
ситуацията е сходна – мерки за енер-
гийна ефективност, колектори (40m2), 
котел (0,38 mW) и големи икономии. 
Децата вече са свикнали с нововъве-
денията и ги възприемат като нещо 
напълно нормално. Възпитателите ни 
разказват, че отговорниците за ко-
телните помещения и инсталации са 
преминали през обучение за новата 
технология.

Качваме се на последния етаж, 
откъдето се виждат и частни домове 
със слънчеви колектори по покривите.

Тук разбираме от единия от общински-
те ни спътници, Милош, че всъщност и 
той има такава инсталация.

От детската градина се вижда и 
поликлиниката, която е следващата 
ни спирка. Там все още не са изпъл-

нени всички подобрения напълно, но
електрическата централа на покри-
ва изцяло задоволява енергийните 
нужди на сградата.

За финал отиваме в читалището 
в центъра на града - неочаквано 
огромна сграда, наречена на Васил 
Петлешков – местен революционер от 
освободителното движение по време 
на османското владичество. Сграда, 
построена със замах, с няколко етажа, 
големи зали, богата програма и богата 
библиотека и невероятна гледка към 
града. Макар и да е едва на няколко 
десетки години, от нея някак лъха 
история… Но и тук има нещо съвсем 
модерно. След като сме разгледали 
някои от залите, слизаме в „недрата“ 
на читалището, където дреме котелът 
за биомаса (0,65 MW). От читалището 
ни разказват, че той работи на костил-
ки и всички се шегуваме, че може да 
направят овощна градина и фирма за 
сладко от череши в задния двор, за да 
затворят цикъла.

Докато се разхождаме и попивам 
от историята и атмосферата на внуши-
телното читалище, се замислям какво 
ни сподели инж. Григорова в края на 

разговора ни. Питахме я дали Община-
та има планове да насърчава частните 
домове да инсталират ВЕИ-мощности 
и да формират независими енергийно 
общности и какъв е шансът някой ден 
Брацигово да се превърне именно в 
такава община.

Тя ни даде пример с обединения на 
общности по границата на Германия и 
Швейцария между различни хора, от 
различни градове и дори държави, 
които въпреки различията успяват 
да се съберат за общата изгода – не 
само енергийната независимост, но и 
ползата за природата от намалените 
въглеродни емисии.

И въпреки че Брацигово е част от 
инициативата на Европейската коми-
сия „Споразумение на кметовете“ 
на европейските градове в борбата с 
климатичните промени, инж. Григоро-
ва смята, че в България това тепърва 
предстои. Тя посочи недоверието и 
липсата на средства като някои от 
причините по-масовото развитие в 
тази посока да се бави. Независимо от 
това, тя беше напълно уверена, че на-
предък ще има и отново даде пример 
от чужбина –  община Лил във Фран-
ция, където има специален информа-
ционен център по темата за ВЕИ и 
енергийна ефективност с цели зали 
за демонстрации. Ако собственици на 
сграда или дори отделни собственици 
на апартаменти в жилищен блок имат 
желание за подобрения на сградата, 
специалистите в центъра им оказват 
пълна помощ при подбора на мате-
риали и изготвят специални проекти. 
Според инж. Григорова, това е бъде-
ще, към което трябва да се стремим и 
би могло да се случи и тук.

Преди да се върнем в сградата на 
Общината, минаваме през дома на 
Милош, който ни показва слънчевия 
си колектор. Неговата история обаче 
ще ви разкажем отделно. 

След гостуването благодарим 
на екипа на Общината и отиваме да 
хапнeм в автентична възрожденска 
механа, в революционна атмосфера 
от преди Априлското въстание и под 
съпровода на евъргрийни от 80-те. 
Обнадеждени от инициативността на 
Общината, се отправяме към следва-
щата слънчева история.

Божидар НИКОЛОВ

Ñîëàðíà èñòîðèÿ îò Ðîäîïèòå

Или как община Брацигово се превърна в първенец
по саниране и инсталиране на системи за ВЕИ
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