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              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Решение 613/30.09.2014 год. 
ОТЧЕТ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2013/2014 Г. В ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО 
През 2013/14 година Община Брацигово реализира дейности, заложени в програмата за развитие на 
физическото възпитание и спорта с ефективност на вложените ресурси, публичност и информираност. 
Във връзка с планирани мерки и дейности за 2013/2014 година в Спортен календар – приет с Решение 
№303/28.02.2013г. и  на ОбС - Брацигово, бяха финансирани спортни и младежки дейности – насоки и 
правила за работа. Реализирани  са всички заложени дейности общо -   над 25 спортни събития за 
предходната година и до момента. Оказано е съдействие – организационно, технически, методически при 
провеждане на спортните събития и форуми. Въведени са нови добри практики в организацията на 
мероприятия със такава насоченост – спортен календар на образователни институции, спортен календар 
на външни структури, програма „Ваканция”, публичност и достъпност на информация за  детски 
площадки и достъп до обекти за спорт и релаксация. През отчетния период е поставен акцент върху по-
добра организация и взаимодействие с образователните институции.  Въведени са по-добри практики и 
инициативи  по посока обхващане на деца и ученици от образователните институции в спортни дейности 
и устойчиво участие в извънкласни форми. 
Спортната дейност в Община Брацигово обхваща предимно развитието на футбола като най-масова 
проява на физическа активност сред подрастващите и хората в активна и зряла възраст и други 
алтернативни спортове застъпени по-ограничено.  
 
ФУТБОЛ 
На територията на общината продължават да  функционират 4 футболни отбора – мъже.Такива са 
сформирани в Брацигово, в Бяга, в Исперихово и в Козарско. Отборите на Брацигово и Бяга се състезават 
в  А”ОФГ”Пазарджик, а тези на Козарско и Исперихово в Б”ОФГ” -Юг – Пазарджик. От 2014 година и 
отборът на Козарско премина в А”ОФГ”Пазарджик. 
По-долу в синтезиран вид ви предоставяме статистическата информация за отминалия вече сезон 2013-
2014 на първенствата в аматьорския футбол: 
Мачове и групи 
Общо 653 футболни мача са били изиграни през отминалия сезон в регионалните аматьорски групи по 
футбол. Tова показва справка в статистическия отчет на БФС за миналогодишния шампионат. 419 
футболни срещи са проведени при мъжете в "А" и "Б" ОФГ Север и Юг. 90 са срещите в юношеския 
футбол, а 144 при децата. При мъжете има 1 прекратена среща и 41 непроведени. Служебните резултати 
са 8. При юношите няма непроведени срещи. Регистрираните служебни резултати са 4. Различна е 
ситуацията при децата, където има само 1 служебен резултат и са налице 12 непроведени мачове. 
Регистрираните отбори в общо 5-те футболни групи са 61, а картотекираните в тях футболисти - 1 680. 
От тях 962 футболисти са във възрастовата до 23 години, а 718 са над 23 години. От стартиралите в 
началото на сезона общо 61 отбора 57 са завършили първенствата. 4 са напусналите.  
Длъжностни и служебни лица 
21 футболни делегати и 45 съдии са обслужвали срещите от регионалните футболни първенства през 
отминалия сезон. 15 главни и 30 асистент-рефери са раздавали правосъдие през състезателната 2013-2014 
година. През отминалия шампионат са наказани 6-ма футболни делегати. В същото време 
санкционираните съдии са 12. От другата страна на бариерата санкции са получили общо 12 
ръководители и треньори. По време на сезона ОС на БФС е провел 9 заседания, спортно-техническата 
комисия е имала 30 сбирки, дисциплинарна комисия 34, а съдийската е със 30. 1641 наказателни картона 
са вдигнали съдиите по време на мачовете от сезон 2013-2014. От тях 152 са червените, а 1489 жълтите. 
При мъжете картоните са общо 1 222. Официалните предупреждения от тях са 1116. Изгонените играчи 
са 106. При юношите са вдигнати 182 жълти картона и 26 червени. При децата жълтите картони са 191, а 
червените са 20. С лишаване от състезателни права за повече от 5 мача са наказани 14-сет футболисти от 
мъжките формации. При децата и юношите няма наказани за повече от 5 срещи.  
Треньорски кадри 
Лицензирането на треньорските кадри и лошата спортна база са основните проблеми пред регионалния 
аматьорски футбол. Този извод се налага от анализа на завършилите наскоро регионални футболни 
първенства при децата, юношите и мъжете. Само 16 треньори в регионалния футбол притежават поне 
минималния лиценз "C" или по-висок. 15 са с така наречения "сертификат". Останалите 30 са без 
всякакъв лиценз.  
Стадионите с тревно покритие за провеждане на мачове в областния аматьорски футбол са 38. 
Нормалните игрища с тревно покритие са 28, а 10 са маломерните. Има две зали за футбол и още 11 
игрища на открито за минифутбол. 
 
ПОСЕЩАЕМОСТ 



Общо 50 900 зрители са наблюдавали срещите през сезон 2013-2014 в областния аматьорски футбол. 
Това прави средно по 78 човека на мач. Най-висока е посещаемостта в "А" и "Б" ОФГ - 41 500 зрители. 
Мачовете на юношите са гледали на живо 3 700 човека, а на децата 5 700 души. 
В град Брацигово са сформирани три отбора – детски, юношески и мъжки. В детския отбор са 
картотекирани 23 състезателя, в юношеския – 19, а в мъжкия – 39. От есента на 2013 година е 
сформирани детски отбор към ФК „Чико” – Бяга, който стартира добре с високи залози за в бъдеще. 
През състезателния сезон отборите са изиграли 93 официални срещи. Треньор на детския отбор е Паница 
Хаджийски. Той завърши 8 от общо 11 отбора със спечелени 16 точки от изиграните общо 20 мача, но 
като се има предвид, че възрастовата разлика с играещите в тази група е доста голяма това не е 
разочароващо. От тях ще се очаква по- добро представяне за в бъдеще. Тренировките са по два три пъти 
седмично като винаги в почивните дни имат официална среща. 
„Отбор на надеждата” откри тържествената програма по случай празника на град Брацигово със 
селекционен турнир, проведен на 10 май.Той се състоя на стадиона в съседното село Бяга по покана на 
кмета на общината Васил Гюлеметов. В състезанието се включиха отбори от младежи, настанени в 
социални институции в градовете София, Стара Загора и Брацигово, както и от село Доганово. Турнирът 
беше част от селекцията на националния отбор, който ще представя страната ни на Световното 
първенство по футбол за бездомни хора в Чили от 19 до 26 октомври тази  година. Рефер на състезанието 
в село Бяга беше тазгодишният национален треньор Младен Христов, който остана доволен от 
качествата, демонстрирани от играчите. За съжаление на участниците, събитието приключи с проливен 
дъжд, който не позволи да се изиграят последните два мача, заложени по програма. След края на турнира 
всеки от състезателите получи за спомен медал, предоставен от заместник кмета на община Брацигово 
Тодор Кръстев. 
След края на селекционния турнир започна надпреварата по мини футбол с участието на три 
корпоративни тима на „УниКредит Булбанк” и пет състава от населени места в община Брацигово. 
Организаторите на събитието изненадаха приятно младежите от „Отбор на надеждата”, подарявайки им 
две торти, връчени лично от Андрея Казини, заместник-председател на Управителния съвет на банката и 
главен оперативен директор. 
Юношите завършиха 7 от общо 10 отбора, което е добро представяне, предвид факта че състезаващите се 
момчета са с 2-3 години по-малки от съперниците си. Нашите момчета набраха 21 точки, само точка ги 
делеше от третия отбор в групата Някои от юношите подпомогнаха и мъжкия отбор и играха наравно с 
батковците, което се очертава като положителна тенденция.Треньор на отбора е Васил Грънчаров. 
Потребителите от социалната услуга „Наблюдавано жилище” към КСУДС – Брацигово, Николай Сергеев 
Ангелов и Кирил Борисов Александров са поканени от „Спортс Мениджмънт България” ЕООД с 
управител Виктор Кирков да се включат в разширения състав на националния тим, който ще представя 
България на Световното първенство за бездомни хора в Чили през месец октомври тази година. 
Националният треньор Младен Христов е направил селекция от общо 11 състезатели, които ще проведат 
подготовката за Мондиала в продължение на 58 дни - от 18 юли до 14 септември 2014 година. Двамата 
наши младежи - Николай Ангелов (18 г.) и Кирил Александров (19 г.), ще бъдат настанени в базата на 
„SOS детски селища” в село Дрен за периода на лятната подготовка. Разходите за посочения период се 
поемат изцяло от организацията, инициираща мероприятието. Ще бъдат извършени медицински 
прегледи, които ще дадат представа за физическото състояние на нашите представители преди да 
започнат спортните натоварвания. Спортът изпълнява важна социална функция по отношение на 
образованието, интеграцията и общественото здраве. Неговите ценности се мултиплицират в тези на 
обществото като цяло. Спортът може да помогне на 
българските деца да бъдат здрави, дисциплинирани, целенасочени, да изградят отборен дух, приятелства, 
жертвоготовност, самоконтрол и уважение към другите, се казва в официалната страница на „Спортс 
Мениджмънт България” ЕООД 
Треньор на детския отбор към ФК „Чико” – Бяга е Стефчо Маджаров. Той завърши 8 от общо 11 отбора 
със спечелени 16 точки от изиграните общо 20 мача, но като се има предвид, че възрастовата разлика с 
играещите в тази група е доста голяма това не е разочароващо. От тях ще се очаква по- добро 
представяне за в бъдеще. Тренировките са по два три пъти седмично като винаги в почивните дни имат 
официална среща. 
 Представителният ни отбор по футбол завърши на 11 място от 16 отбора , като изигра 30 официални 
срещи.Класирането е крайно незадоволително за името на града ни, но като се имат предвид многото 
кадрови проблеми и 10-те поредни загуби, бихме казали че футболистите се стегнаха поне за финалната 
права. Мъжкият отбор изпитва сериозни затруднения, тъй като през годината има много отсъстващи 
състезатели, поради служебни и лични ангажименти, контузии и други причини. За да не се повтори 
лошия стар сезон, сега отборът на мъжете се събира редовно, води стабилен тренировъчен процес и за 
сега реализира три поредни победи от три изиграни срещи срещу Пазарджик и Бяга от „А” ОФГ -2013. 
 



Треньор на отбора е Любомир Георгиев, През зимата бе предоставена залата на ПГСА за подготовка и 
поддържане на формата на футболистите два пъти седмично.Това допринесе за стабилизирането на 
отбора и относително доброто представяне през втория полусезон. 
Футболните тимове за мъже  от селата успяха да се представят достойно  и да се класират както следва 
„Чико” –Бяга на първо място в „А”ОФГ, а Исперихово и Козарско  съответно на 3 и 4 място от 11 отбора 
в „Б” ОФГ. 
За доброто функциониране на изброените по-горе  отбори бяха определени управителни съвети по места 
-Управителния съвет се състои от  5 – ма членове. Те се избират  през месец февруари, съгласно устава 
на  футболния клуб и към момента не са променяни. Може би за по-добрата работа на тима е необходимо 
съставът му да се увеличи с още един двама работещи съмишленици. 
За реализиране на упоменатите по-горе събития от Общински съвет - Брацигово бяха гласувани 25 000 
лева. Същите тези средства бяха разпределени по отбори  на нарочно събрание на спортните деятели, 
както следва: 
населено място сума 
Брацигово 10 500 
Бяга 6 500 
Козарско 4000 
Исперихово 4000 
 
Тези средства са използвани само и единствено по предназначение за нуждите на действащите отбори за 
покриване на нуждите им от съдийски контрол, охрана, медицинско обслужване, картотекиране и други. 
Освен това финансиране спортните тимове имат приходи и от членски внос, който е недостатъчен. 
Членският внос конкретно на  ФК – Брацигово е 5 лева. Определен  е с решение на Управителния 
съвет.Събираемостта на същия е ниска -  около 60%. Съществуват доста членове, които се отнасят 
небрежно към това си задължение и не искат да плащат. В тази насока трябва по – упорито да се работи и 
до края на годината да се изяснят нещата. Онези, които не желаят да плаща да бъдат отстранени от клуба 
и същевременно да се приемат нови членове с по- активна гражданска позиция. 
Към момента започва участието на отборите в сезон 2014/2015 година на „А” и „В” ОФГ Пазарджик при 
следните състави: 
ФК Брацигово - сезон 2014/2015 
Клубът - имена и история 
В Брацигово футбол се е играл още в началото на 20-те години на 20-ти век, когато името на отбора е бил 
Ботев. След политическите промени през 1945 година в града е създадено физкултурно дружество с 
името Атанас Ненов. Това име клубът е носил до 1949 година, когато в български футбол по съветски 
модел се създават ДСО (Доброволни спортни организации) и той попада под шапката на Строител, чието 
име носи до 1954, когато това ДСО престава да съществува и от 1954 до 1957 се казва Урожай. През 1957 
при нова реформа той приема името Жданов, което носи едва две години. През 1959 година клубът 
избира за свой патрон съгражданина си Христо Гюлеметов - Бонбона и приема името му до 1980 г. 
Тогава централната власт забранява на спортни отбори да носят имена на личности заради обидите по 
стадионите и брациговският тим става Спортист. Под това име от дружеството за физкултура и спорт 
през 1985 г. се отделя футболният клуб Спортист и започва да се развива самостоятелно. След промените 
през 1989 година клубът се сдобива с осмото си име Преврен, на старо име на града. То трае само 4 
години и от 1993 година до днес клубът ползва името на града си и е регистриран като ФК Брацигово и 
заради това и емблемата му повтаря щита и лъва от герба на родопския град. 
Стадионът 
Стадион: "Христо Гюлеметов - Бонбона" е открит през 1951 година с мача Строител (Брацигово) - 
Урожай (Капитан Димитриево) 1:0. Намира се в североизточната част на града, а в момента след 
спечелен проект по него тече голям ремонт, което ще го превърне в едно истинско бижу сред стадионите 
в областта. Очаква се до края на годината ремонтът да приключи и съперниците на ФК Брацигово да 
изпитат радостта да играят на страхотен терен и да ползват новите екстри на съблекалните и стадиона. 
Шефът 
Любомир Тодоров Димитров е роден на 8 януари 1984 г. в Брацигово. Играл е във всички юношески 
формации на клуба и е бил и капитан на тези формации. Играл е и при мъжете на различни постове, но 
най-често като нападател (дясно крило). В момента има собствен бизнес в София. От 2012 година е в 
управителния съвет на ФК Брацигово, а сега заема поста изпълнителен директор и се занимава с всички 
дейности в клуба като движи организацията и следи всичко да е на ниво. 
Ръководството 
Председател на клуба по документи е Тодор Кръстев, който е и заместник кмет на Брацигово. Вече 
представихме вицепрезидента, а ето и кои влизат в управителния съвет: Драгомир Драгнев, Георги 
Георгиев и Йордан Паунов. 



Треньорът 
Иван Михайлов Иванов е роден през 1960 г. в Асеновград и е юноша на Ботев (Пловдив) и младежки 
национал. Състезавал се е за различни отбори. В "А" група има 76 мача и 9 гола като един сезон е играл 
за Дунав (Русе) - 1984/1985 и два за Академик (Свищов) - 1985/1986 и 1986/1987. Като треньор е работил 
в Ботев (Пловдив) - 2002/2003, Родопа (Смолян) - 1996-1998, Асеновец (Асеновград) - 1998 - 2001, 
Спартак (Пловдив), Марица (Пловдив) - 2013/2014 и други. 
Треньорите в ДЮШ 
Брациговският клуб винаги е поддържал поне по две юношески формации в първенствата през годините. 
Треньор на децата този сезон е Георги Шопов, а на юношите Васил Грънчаров - Шумата. 
Напуснали играчи: Кирил Шакаданов и Георги Петров 
Нови: няма 
Играни контроли в пред сезонната подготовка: 17.07. Цалапица - Брацигово 4:0 10.08  Брацигово – 
Исперихово – 4:3 , 13.08  Пещера – Брацигово – 1 : 6 , 19.08- Кричим – Брацигово - 0 : 4  
Настоящ състав сезон 2014/2015 
Вратари:  
Станислав Шеров - 17.09.1989 г. - Цалапица 
Петър Спасов - 19.08.1991 г. - Брацигово 
Защитници:  
Владимир Котев – централен защитник, роден на 28.05.1986 г. - Брацигово 
Георги Иванов – централен защитник, роден на 13.04.1996 г. - Брацигово 
Драгомир Драгнев  - централен защитник, роден на 09.08.1984 г. - Брацигово 
Дончо Ангелов – ляв бек, роден на 26.09.1989 г. - Брацигово 
Пантелей Малинов – ляв бек, роден на 10.10.1984 г. - Брацигово 
Кирил Асенов- десен бек,  роден на 29.09.1987 г. - Брацигово 
Халфове:   
Георги Дойчинов – ляв халф, роден на 09.04.1987 г. - Брацигово 
Димитър Грънчаров – ляв халф,  
Димитър Ангелов –ляв халф,  роден на 26.09.1989 г. - Брацигово 
Йордан Батаклиев - десен халф , роден на 21.12.1995 г. - Брацигово 
Пейо Малинов – вътрeшен халф , роден на 27.01.1983 г. - Брацигово 
Христо Мишев – вътрeшен халф , роден на 01.07.1985 г. - Брацигово 
Марин Ангелов - ляв халф , роден на 04.04.1984 г. - Брацигово 
Недялко Асенов – десен халф, 21.08.1986 г. - Брацигово 
Нападатели:  
Георги Георгиев - роден на 04.08.1984 г. - Брацигово 
Симон Ангелов - роден на 08.05.1992 г. - Брацигово 
Дончо Асенов (Мечо) - роден на 02.05.1979 г. - Брацигово 
Любомир Димитров - роден на 08.01.1984 г. - Брацигово 
Иван Бекриев - роден на 04.08.1984 г. - Брацигово 
 
Представителен отбор на ФК „ЧИКО” – Бяга през сезон 2014/2015 година ще играе в следният 
състав: 
Петър Стоичков – нов вратар, Веселин Банчев, Йордан Михайлов, Георги Михайлов, Борис Апостолов 
Благоев – Фичо,(нов), Борис Кацаров, Борис Георгиев, Йордан Чолов, Кирил Шакаданов (нов), Деян 
Бекяров, Живко Готев, Дилян Лазаров, Васко Цоклинов (нов), Георги Петров (нов), Радослав Бекяров 
(нов) Николай Дойчев, Атанас Андреев, Валентин Илинов, Славейко Чолаков. 
Треньори: Любомир Георгиев  и Стефчо Маджаров 
Администратор: Димитър Попов 
Изиграха се няколко контролни срещи на 19 юли, на 2, 10, 15,17 август 2014. 
Първият мач за първенството бе на 23 август 2014  в с.Братаница с резултат Братаница – ЧИКО –Бяга 0:0 
На 27 август 2014 се състоя срещата на ФК”ЧИКО” – Бяга с „Оборище” – Панагюрище за купата на 
България. 
 
ВОЛЕЙБОЛ 
 
След промяната на обществения строй настъпила през 1989г. започва трудно време за всички спортове 
развивани в Брацигово и страна.Без държавната и общинска подкрепа много клубове  за масов спорт се 
закриват а други преминават на професионално ниво с частно финансиране.На практика волейболът в 
Брацигово повече от 20 години не се практикува организирано. 



През последните няколко години, 3-4 ветерана  с дълбока любов към волейбол и  10-тина ученици, 
студенти и работещи младежи от Брацигово с волейболни умения  се събираха в зала „Олимп“ или в 
физкултурният салон на Гимназията да поиграят любимата игра.Всяко лятото на поляната в курорт 
„В.Петлешков”, където се намира импровизирано игрище за волейбол се провеждаха срещи между 
летуващи ученици и студенти от Брацигово, Равногор, Пловдив, София. Голяма радост и надежда за по-
възрастните бе интереса и участието в играта на младежите. Преди 9 състезателни сезона в България бе 
учредено непрофесионалната  волейболна лига „Волеймания“ . От 8 години отбора Топ Волей на град 
Пещера  участва в лигата, като тренировките и домакинските мачове на пещерци се провеждаха в зала 
„Олимп“ Брацигово. Батак сформираха отбор и също взеха участие един сезон в лигата  домакински 
мачове на батачани отново се играеха в Брацигово. Брациговци са присъствали като зрители на срещи 
между батачани и пещерци по-между им и на двата тима с отбори от страната провеждани  в нашата 
зала.Често на тренировките на Пещера като спаринг участват брациговци сформирали  отбори от 
различни младежи които се отзоваваха на покана на Веселин Здравков и Никола Мегенов. Всеки един си 
бе мислил за създаване на клуб,но забързани в ежедневието си  саотлагани по сериозни разговори на тази 
тема. Така след една тренировъчна среща между брациговци и обиграния отбор на Пещера се взе 
решение за регистрация на клуба и започване на тренировъчен процес. Веселин Здравков  и Никола 
Мегенов проведоха разговори с кмета на общината г-н Гюлеметов,  с директора на ПГСА г-жа 
Йорданова,  директора на КСУДС г-жа Найденова, директора на Гимназията г-н Георгиев. Всеки един от 
тях изрази одобрение  и даде обещание за подкрепа. На 21.12.13г. в залата на хотел „Стромон„ се състоя  
учредителното събрание на „Волейболен клуб Брацигово“. Учредители на клуба по азбучен ред са: 
Атанас Милиев, Васил Гюлеметов, Веселин Здравков, Елена Асенова , Елисавета Манчева, Желязко 
Урумов, Иван Дамянов, Костадинка Найденова, Любомир Георгиев, Никола Мегенов, Петър Спасов и 
Таня Йорданова. По първа точка избор на име,всички единодушно приеха  клуба да носи името на града 
ни. Останалите точки на дневния ред бе приемането на устав на клуба и избор на  Управителен и 
Контролен съвет. Проектоустава бе прочетен от Веселин Здравков и бе гласуван от всички. В 
Управителният съвет бяха избрани: Веселин Здравков-председател, Никола Мегенов-заместник-
председател, Желязко Урумов-секретар и членове: Атанас Милиев, Елена Асенова, Иван Дамянов, Петър 
Спасов. Контролният съвет: Председател - Елисавета Чипенкова, Костадинка Найденова и Таня 
Йорданова –членове. 
ВК“Брацигово“, който по смисъла на закона е дружество с нестопанска цел в обществена полза си 
постави следните главни цели: 
1.Развитието и популяризирането на волейбола сред децата и младежите в града,общината и региона. 
2.Организираното участие на детско-юношеският отбори в регионални,национални ученически 
състезания и такива организирани от БФВ. 
3.Формиране и развитие на мъжки волейболен отбор и участието му на регионални,национални  
състезания организирани и администрирани от БФВ. 
На 10.01. 2014 в зала „Олимп”, бе проведена първата тренировка на момчета и момичета. За треньор на 
юношеската формация е назначен Димитър Янев от Пещера специалист с висше образование по 
физическо възпитание и спорт от НСА. На заниманието  присъстваха 12 деца (7 от Брацигово и 5 от 
Пещера). След това са привлечени още 10 деца от дом „Ана Гиздова“.Всички трениращи са на възраст от 
14-18 години. От тогава и до днес тренировките се провеждат два пъти седмично в зала „Олимп“, която 
ни бе предоставена за безвъзмездно ползване от ръководството на ПГСА  със съдействието на кмета на 
общината г-н Гюлеметов. Юношите тренират усърдно и дисциплинирано. За четири месеца трениращите 
напреднаха сериозно в технически и игрови план благодарение на упорития труд, който те полагат и 
сериозната работата на треньора. Веднъж или два пъти в края на седмицата се събират на тренировка и 
мъжете. 
По повод международния ден на спорта 17.05.2014 в зала „Олимп“бе  организиран демонстрационен мач 
между мъжките отбори на ВК Брацигово и Топ Волей Пещера. 
На входа на залата всички участници и гости бяха посрещнати от Венцислава Костова и  Юлия 
Триандополу облечени в национални носии.Те приветстваха с „Добре дошли“ и черпеха с  бонбони  
гостите на празника. 
Залата се напълни със зрители  които се настаняваха на пейки на втория етаж,имаше и правостоящи в 
ъглите на залата. На игрището под музикалното оформление осигурено ни като подарък за събитието от 
Борислав Донов загряваха отборите. 
Операторът на камера Христо Гьошев зае своето място на построена специално в единия край на залата 
вишка от Милен Здравков. 
Главен съдия на мачовете бе Кристина Якимова а съдия на масата Дияна Янева. 
Преди мача на мъжете,по-напредналите юношите бяха разделени на два отбора и  изиграха два 
демонстративни  гейма.Всички присъстващи видяха наученото в тренировките и заслужено аплодираха 
състезателите .Имената на участвалите в демонстрацията са: Петър Тончев, Стефан Тодоров, Христо 



Христов, Георги Стефанов, Ивайло Илиев, Любомир Кендеров, Георги Харизанов, Мирослав Миховски, 
Даниел Терзиев и единствената девойка в отбора Станислава Янева.  
Спортният празник бе уважен от кмета на общината г-н Гюлеметов.Той откри официално срещата и 
поздрави участниците като пожела здраве, много успехи и несломим шампионски дух. Веселин Здравков 
прочете имената на ветераните на  ВК Брацигово дошли да подкрепят нашия отбор. Всеки един бе 
аплодиран от настоящите състезатели на двата клуба и публиката. 
 
ДРУГИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 
Първото официално DRAG RACE Брацигово 
Тази година за празника на Брацигово – 11-12 май, в града имаше от всичко по много: дъжд и слънце, 
атракция, професионализъм и красота. Седмичната програма включваше много спортни срещи и 
забавления.Най-много и нагъсто бяха атракциите за малчуганите. Адреналинови забавления бяха 
уредени и за по-големите, които се насладиха на няколко футболни мача, играни на стадиона в село Бяга, 
състезания по майсторско кормуване и тенис на маса. Обаче състоялото се навръх празника дерби за 
мотористи счупи рекорда по емоции. 32-ма супер храбри смелчаци от Велико Търново, София, Шумен, 
Попово, Търговище Стамболийски, Велинград, Панагюрище, Пещера, Радилово и Бяга щурмуваха в три 
етапа импровизираната писта на участък от булевард 
„Трети март“ в Брацигово със смелост и дръзновение. Битката за победа стана истинско шоу на колела, 
на което се възхищаваха брациговци, техните гости, спортни деятели и любители на високите скорости, 
обсадили височините около пистата. 
Наслаждаващите се на мотопразника видяха участниците в различни кръгове: първи eтап - Клас 600 куб. 
см; втори - Клас 1000 куб. см; трети eтап - най-бавно каране - „Slow Race” – отсечка 12 метра. 
Инициаторът Петър Павлов даде старт и благодари на приятели, които са съдействали за 
продължаването на новаторската мисия: Брацигово да получи още едно призвание - това на 
моторджийски град.  
В края засечките на контролите показаха следните резултати: 
ПОБЕДИТЕЛИ в Клас 600 куб. см: 
I място Георги Работов – Стамболийски -II място – Димитър Митов – Велико Търново; 
III място – Любомир Кирилов. 
ПОБЕДИТЕЛИ в Клас 1000 куб. см: 
I място – Радослав Пенчев; 
II място – Милен Петков; 
III място – Георги Георгиев. 
И тримата призьори са от гр. Попово, 
Търговищко. 
Всички получиха специална грамота за участие, както и купи, статуетки, медали и разбира се, парична 
награда, осигурени от основния спонсор – Община Брацигово, и от местните фирми „Картинвест“ и 
„Каменаргруп“. Участниците получиха и по един символичен подарък за спомен – ключодържател, 
изработен по поръчка на основните организатори на първото по рода си мотосъстезание в Брацигово – 
Петър Павлов и Атанас Ламбов. 
 
ТЕНИС НА МАСА 
Турнирите по тенис на маса са официално състезания, утвърдени в спортния календар на община 
Брацигово. Организатори са Йордан Паунов, Любомир Георгиев и община Брацигово.Право на участие в 
тях  имат всички любители, които не са тренирали тениса на маса в спортни клубове (деца, юноши и 
възрастни – мъже и жени). Турнирите се организират сезонно най-малко два пъти в годината- през 
месеците май и декември. 
 
БАДМИНТОН 
Атрактивен спорт решиха да практикуват децата и младежите на Брацигово, подтикнати от Пещерския 
спортен клуб по бадминтон. Заниманията се провеждат в спортна зала „Олимп” през делничните дни от 
седмицата. Бадминтонът е известен в България повече като федербал, който се играе навсякъде: в 
градината, в парка, на плажа, на спортните площадки. Историята му е започнала преди повече от 2000 
години в Япония и Индия, откъдето е пренесен в Англия от херцог Бофорд. Бадминтонът може да се 
играе поединично или по двойки – мъже, жени и смесени. Всеки, който е играл федербал лесно може да 
се научи и на бадминтон в зала, училищен салон или на открито. 
 
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
 Новост за развитието на физическото възпитание и спорта  в общината е учредяването на  туристическо 
дружество, което за краткия си период на съществуване успя да събере съмишленици и да реализира 



няколко похода по познати туристически маршрути – връх Мальовица, връх Мусала и седемте рилски 
езера , както и посещения и експедиционни изкачвания на значими планински върхове в Гърция и 
Турция като: връх Митикас в Олимп– Гърция  и връх Арарат в Турция Диарбекир висок 5165 м. 
 
МАТЕРИАЛНА БАЗА  
Материалната база е голяма и поддръжката е трудна.  
Тук е мястото да отбележим, че Общинска администрация-Брацигово е в процес на реализация проект 
към Държавен фонд „Земеделие” за реконструкция и обновяване на спортната база в общината. Пълното 
наименование на проекта е „Реконструкция и доизграждане на Спортен комплекс и Мултифункционално 
игрище гр.Брацигово, реконструкция на спортна зала с.Бяга, община Брацигово, ремонт и реконструкция 
на спортна зала "Олимп", гр.Брацигово”. В последствие двете спортни зали отпаднаха от планираните 
дейности. Те са обект на допълнително проектиране. Самото наименование на проекта подсказва идеята 
за видовете дейности по спортните обекти в общината. Стойността на предприетата инициатива е 5 864 
669.39 лева. До края на  месец октомври 2014 год. се очаква да приключат заложените в проекта 
дейности и  градът и общината ще се сдобият с едно истинско спортно бижу – съоръжение от най-висока 
класа, с модерна и многофункционална база с капацитет 946 зрителски места и три игрища – едно 
футболно, едно комбинирано за волейбол и баскетбол и едно тренировъчно с възможности за игра на 
минифутбол.Трите игрища заемат обща площ 39 хил. м2. Към стадиона ще функционира и закрита база 
за силови спортове – борба и бокс – една зала оборудвана с необходимите за видовете спорт съоръжения 
(рингове и тепих) и 100 зрителски места. 
Проектът „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала в с. Бяга“ се реализира по 
инвестиционна програма „Регионално развитие”. В подновяването на спортната база ще бъдат вложени 
470 989 лева. Извършено е цялостно саниране на сградата, подмяна на дограма и ел инсталация. 
Изградена е изцяло нова покривна конструкция. Очаква се до края на годината и тази спортна база да 
бъде въведена в експлоатация. 
Функционира игрището при хотел ”Виктория”, за което ръководството на ФК осигури две футболни 
врати. Очаква се всеки момент да влезе в експлоатация и новоизграждащата се мултифункционална 
спортна площадка на ул.”Христо Смирненски”. 
Функционират трите детски площадки – в новия квартал на града, в центъра и новопостроената на 
ул.”Слави Дишлянов”, въпреки не доброто отношение на гражданството към тях. Ежедневно  там освен 
деца има животни, които замърсяват, както и деца над определената за ползване възраст. Родителите / по 
– скоро майките / пушат и изхвърлят всевъзможни отпадъци по алеите и тревните площи. Вечер 
площадките стават обект на хулигански прояви и така част от атракционните съоръжения са повредени. 
 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
Спортният календар съдържа  общо 24 събития за 2014 година. Спортните мероприятия  са масови и 
платени. При платените състезания като: тенис на маса за мъже, майсторско кормуване и мини футбол,  
мъже участниците заплащат такси за участие, с които финансират провеждането им и наградния фонд. 
 
НЕОБХОДИМОСТ НА ОТБОРИТЕ 
Детският отбор по футбол изпитва остра нужда от снабдяване на играчите с екипи и обувки, тъй като 
доста от спортуващите  са деца в неравностойно положение. 
Юношески отбор по футбол –необходимостите са идентични с детския отбор; 
Мъжки отбор по футбол – оборудването с екипи и обувки тук става за сметка на самите играчи. Понякога 
се получават и дарения, но те са епизодични. 
През изминалата година доста средства бяха похарчени за пътни разходи за транспорт на футболистите 
до определените за среща терени. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
В заключение трябва да се подчертае, че отпуснатите средства от Община Брацигово са крайно 
недостатъчни за осъществяването на цялостната спортна дейност на отборите, но въпреки всичко са 
положителна практика при стимулиране на развитието на физическото възпитание и спорта.  
Община Брацигово е една от малкото  в областта, която в  условията на криза достойно подава ръка на 
цели шест тима на територията й и изразява готовност да подкрепя положителните практики в тази 
насока.Необходимо е да се търсят външни донорства – спонсори и дарители, които да подпомагат 
финансово спортните ни изяви, което и правим. 
                                               


