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Приключи изпълнението на Про-
ект № BG16M1OP002-2.010-0037-С01 
„Рекултивация на депо за ТБО на 
община Брацигово в УПИ I „Депо 
за неопасни отпадъци“, местност 
Клисурата, в землището на град 
Брацигово, община Брацигово, об-
ласт Пазарджик“, съгласно договор 
за безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020“, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.

Началото на този важен и значим екологичен про-
ект за община Брацигово бе дадено на 19.01.2021 г. 
чрез встъпителна пресконференция и официална це-
ремония „Първа копка“.

Краят му беше отбелязан чрез заключителна прес-
конференция и церемония „Откриване на обект“, кои-
то се състояха на 09.08.2021 г. от 11,00 часа, на мястото 
на рекултивираното депо.

Основната цел на проекта е да подпомагне изпъл-
нението на задълженията на Република България по 

член 14 от Дирек-
тива 1999/31/ЕО 
от 26 април 1999 
година, относно 
депонирането на 
отпадъци и по- 
точно осъществя-
ване на контрол 
и управление на 
депата по такъв 
начин, че да се 
предотвратят или 
намалят потенци-

алните неблагоприятни въздействия 
върху околната среда и рисковете за 
здравето на човека.

Специфична цел е извършване 
на техническа рекултивация на об-
щинско депо за неопасни отпадъци, 
разположено на територията на Бра-
цигово, община Брацигово, област 
Пазарджик.

Извършиха се техническа и био-
логична рекултивация на терена на 
Депото за неопасни отпадъци на 
площ от 14,945 дка в местността 
Клисурата, включващи следните 

дейности: подготовка на площадката, преместване 
на съществуващите отпадъци и оформяне на отпа-
дъчното тяло, оформяне на окончателния контур на 
отпадъците, изкопаване и полагане на газовите реб-
ра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на 
газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, 
изпълнение на биологичната рекултивация, изпълне-
ние на отводнителните канавки и италианския улей, 
изпълнение на предписаните мониторингови съоръ-
жения за извършване на постоянно наблюдение и 
контрол.

Чрез рекулти-
вацията на депото 
за неопасни от-
падъци са постиг-
нати важни за об-
щина Брацигово 
цели – опазване 
на околната сре-
да, подпочвените 
води и здравето 
на гражданите на 
общината.

Общинско депо за неопасни отпадъци на община Брацигово е изградено през 1973 г. Отпадъците са на-
сипвани в продължение на 44 години. През годините на площадката са депонирани битовите и строителните 
отпадъци на община Брацигово. Съществуващите отпадъци заемаха площ от около 18 дка. Имотът, отреден 
за сметище, е с площ 14,945 дка. Очевидно е, че отпадъците нерегламентирано са разпрострени на площ, ко-
ято не е отредена за сметище. Със Заповед № РД–09-172/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ – гр. Пазарджик, 
е спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в местността Клисурата в гр. Брацигово, считано от 
31.12.2017 г. От 01.01.2018 г. община Брацигово започна извозване на отпадъците на Регионално депо за би-
тови отпадъци – Пазарджик. Сметището не отговаряше на изискванията на нормативната уредба. Липсваха 
системите за събиране и третиране на инфилтрата, управление на повърхностните води, улавяне и третиране 
на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната среда и др. Депонираните отпадъци привличаха гриза-
чи и птици, които са разпространители на инфекции. Сметището не беше технически оборудвано, съгласно 
изискванията на НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоа-
тация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Каним всички желаещи деца между 6 и 18-го-
дишна възраст да се запишат и участват в детската 
архитектурна работилница „Каменен килим“, коя-
то ще се проведе като конкурс с много награди, 
осигурени от ХИПОЛЕНД в рамките на форума за 
архитектурно културно наследство „Брацигово –
Каменният поток на времето“.

Всички желаещи да участват трябва да се ре-
гистрират в срок до 1 септември /включително/, 
като попълнят следната контактна форма:

• трите имена на детето;
• възраст;
• име и фамилия на родител;
• е-mail на родител;
• телефон на родител;
•  бележки или допълнителна информация

за вашето дете.
На 11 септември очакваме всички записали 

се участници на площад „Централен“, пред Кул-
турния дом – „Читалище Васил Петлешков 1874“ ,
гр. Брацигово. Началото е в 10:30 часа – 30 мину-
ти преди обявения старт на детската архитектурна 
работилница.

Очакват ви изненади и много добро настрое-
ние, сред които децата да покажат своята креа-
тивност и умения! 

Участието е безплатно.
Децата ще бъдат разделени в отбори по шест и 

ще работят върху предварително зададено поле 
– композиционна задача с цветни плочки и рио-
литен камък, като всеки отбор ще бъде ръководен 
от архитект, избран от организаторите. На финала 
всички конкурсни разработки ще бъдат оценени 
от жури. Ще бъдат отличени и наградени три от 
отборите.

Организатори на събитието: Камара на архи-
тектите в България, Регионална колегия София 
Област, Община Брацигово, фирми „СКАЛА, МРА-
МОР И РИОЛИТ“ и ХИПОЛЕНД.

Имейл за записване и въпроси, свързани 
със събитието: darch@kab-so.com

На 2 август 2021 г. бе поста-
вено началото на укрепването 
на свлачище по пътя Козарско –
Жребичко на територията на об-
щина Брацигово. Първоначално 
свлачището е регистрирано на 
23.03.2015 г. Тогава, в резултат на 
изключително тежки атмосферни 
условия и обилен снеговалеж, се 
образува снежна покривка с дебе-
лина 1,30 м.

При последващо топене на 
снеговете се получават огромни 
количества води /подпочвени 
и надпочвени/, които създават 

условия за образуване на свла-
чища. По отсечката от главен път 
PAZ 2045 между селата Козарско 
и Жребичко се образува огромно 
свлачище, което отделя тогава 
двете села. Съществува реална 
опасност от пропадане на пътя, 
по който вече има силно изразени 
пукнатини. За село Жребичко това 
е и единствената връзка със света.

Община Брацигово кандидат-
ства за обезопасяване и изграж-
дане на участъка и с ПМС № 250/
04.09.2020 г. за обект „Укрепване на 
свлачище на път PAZ 2045 /III-375/ 
– Исперихово – Козарско – Жре-
бичко“ са осигурени финансови 
средства в размер на 511 263 лв., 
от които за проектиране – 55 080
лв. с ДДС, за СМР – 436 560 лв., и за 
авторски надзор – 9 960 лв.

Финансирането е осигурено 
на база входиране на преписка в 
МКВП за осигуряване на средства, 
с оглед предотвратяване на бед-
ствие. Одобреният технически про-
ект, чието начало на изпълнение е 
дадено, предвижда изграждане на 
стоманобетонова подпорна стена 

и водосток в компроме-
тирания участък. Първият 
участък на подпорната 
стена ще бъде с обща дъл-
жина 45 м и височина 6 м, 
а вторият с обща дължина

30 м и височина 4,50 м.
Между ламелите ще се оформят 

дилатиционни фуги, изпълнени 
от стиропор. За оттичане на под-
почвените води ще се поставят 
барбакани Ф110 през разстояние 
не по-голямо от 1,50 м. Предвижда 
се след втория участък да бъде 
изграден тръбен водосток Ф400, с 
дължина 12 м, чиято цел е превеж-
дане на повърхностните води през 
пътния участък. На входа ще бъде 
изградена водосборна шахта. По 
короната на стената ще се монтира 
предпазна ограда /мантинела/, съ-
общи инж. Анелия Методиева.

ПРИКЛЮЧИ
ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ
ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

В село Жребичко правят първа копка
в горещото начало на август

КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Р Г А Н И З И Р А

Детска архитектурна работилница – конкурс

„ К A М Е Н Е Н  К И Л И М “



Протест срещу парада, 
а не срещу различието

Живка АДЖЕЛАРОВА

Хората с хомосексуална ориентация, или така наречените от 
съвремието различни, се раждат на земята още от древни вре-
мена, но сякаш в миналото вниманието на обществото е било 
насочено по-скоро към различния талант, с който един такъв 
човек е способен да допринесе за развитието на обществото в 
различните негови сфери, отколкото към въпроса към кой пол 
изпитва влечение.

Може би след организирането на първите гей паради и най-
вече след заговарянето за Истанбулската конвенция в Бълга-
рия, обществото все по-често засяга темата за хомосексуалис-
тите, превръщаща се в скандална за много хора – не толкова 
заради симпатиите на въпросната група към същия пол, колкото 
заради публичното им демонстриране, било под формата на па-
рад или обикновена размяна на ласки в парка. Щом се повдигне 
подобен въпрос, почти веднага се образуват два „отбора“ – „За“ 
и „Против“ различните, които започват спор помежду си, из-
лагайки единствено своето гледище по въпроса, без обаче да 
изследват внимателно къде всъщност се корени явлението.

По време на Комедийния европейски филмов фестивал, про-
вел се в Пловдив в началото на лятото, на големия екран беше 
прожектирана сръбската комедия „Парад“. Тя разказва истори-
ята на една годеница, която кара своя любим – типичен мачо, 
сръбски военен ветеран с тъмно минало, работещ вече като 
бодигард – да охранява гей парад. Началото наистина е доста 
обещаващо, но за жалост остава такова само до двадесетата 
минута от филма, когато зрителят буквално е зашлевен от по-
редната доза пропаганда, опитваща се да го убеди как общест-
вото е дотолкова нетолерантно към различните, че се нахвърля 
срещу хомосексуалистите с голи ръце още щом ги зърне на 
улицата, и то без гневът му да e бил предизвикан.

В стремежа си обаче да насочи вниманието на публиката към 
неразбирането и лошотията, филмът отличи много ясно каква 
е точната причина за яростта – не е различието на отделната 
личност, а е тъкмо парадирането. 

Ако обърнем внимание на репортажи и интервюта, предавани 
по време на провеждане на парадите1, или разпитаме случайно 
срещнати хора на улицата за това как приемат хомосексуалис-
тите, вече ще бъдем убедени, че голяма част от обществото се 
дразни не от самото им влечение към същия пол, а от неетич-
ните им на моменти демонстрации. Разбира се, не липсват и 
такива, които не одобряват подобни наклонности, като ги смятат 
за отблъскващи, а прайда намират за перфектния повод да из-
разят мнението си. 

В някои училища по света вече се въвежда сексуалното об-
разование, което на едни места бива посрещано от множество 
дебати и бурни обществени реакции, докато на други – със сми-
рение. Негативните отзвуци се дължат на факта, че информа-
цията за общоприетото и ексцентричното в интимния живот на 
хората не се разглежда през призмата на приетия в обществото 
морал. Не се обръща внимание и на развитието на хомосексуал-
ността през вековете, на мненията от философска, медицинска 
или социална гледна точка. А когато темата се засяга често, но 
подобни сведения не бъдат представени достатъчно изчерпа-
телно, у човека остават без отговор множество въпроси, които 
се оказват в основата на неразбирането и отхвърлянето.

Дали хомосексуалистите са такива по собствен избор, дали 
става въпрос за някакво биологично различие в тялото им, или 
причините за различната сексуална ориентация се крие съвсем 
другаде? Всички тези въпроси правят темата доста обширна и 
наситена с примери, затова сега ще се спрем само на два.

Първият пример разглежда явлението още по времето на 
Древна Елада, когато християнството все още не се е зародило. 
Тогава хомосексуализмът (познат още като „гръцка любов“) се 
приема като нещо нормално, най-вече заради тогавашната кул-
тура, начин на мислене и разбирания за красиво на древните 
гърци.2 През тези векове човекът е оценявал самата хубост и 
се е стремял да се докосне до нея, като не е отдавал толкова 
голямо значение дали тя е във формата на мъжко или женско 
тяло. По-късно, според изследвания на Пол Вейн, се заражда 
„цяла морална система, до голяма степен произлязла от стои-
цизма и подкрепяна от социалните и идеологическите структу-
ри на Римската империя“3, която се пренася и в християнството. 
Въпросната „гръцка любов“ бива определена като порочна с 
обяснението, че при такова взаимоотношение не може да се 
появи плод от утроба и да се продължи човешкият род. Това е 
и основната причина оттогава насетне за праведна в христи-
янския свят да бъде приета само връзката между мъж и жена, 
които са бракосъчетани. 

Вторият пример засяга една недоказана, но напълно вероят-
на хипотеза. В своя статия за „Дойче веле“ Даря Попова-Витцел 
споделя разговора си с хомосексуалист, чиито думи ни карат да 
се замислим върху съвсем възможна причина за един от най-
обсъжданите съвременни обществени проблеми: „Защо точно 
аз? Защо точно аз се родих гей? Опитвам се да си го обясня, за 
да мога да се приема. И все си мисля, че с цялата си мъдрост 
природата е намерила начин как да предпази планетата ни от 
пренаселеност: част от хората умират във войни, други – от 
глад, а трети са хомосексуални и затова не могат да се възпро-
извеждат. В тази матрица на мен очевидно ми се е паднало да 
съм гей.“4

Тези два примера доста ясно показват как културите, раз-
личните еволюционни теории, както и други фактори, влияят на 
мисленето на обществата през вековете и определят разбира-
нията конкретно за сексуалността.

Както вече се спомена, темата за хомосексуалността е една 
от най-обширните и по нея може да се говори много. Друг е въ-
просът, че така наречените „различни“ биха могли да представят 
същността си по различен начин, посредством творчество или 
дори в обикновен разговор, а не чрез показност по улиците. 

Защото в крайна сметка всеки човек на този свят се отличава с 
нещо от останалите, но за да бъде приет от обществото, заедно с 
различията и проблемите си, би било по-разумно да насочи вни-
манието към своите добродетели и качества в която и да е сфера 
на живота, отколкото към особеностите на съществото си.

1 NOVA Телевизия, „Здравей, България“, 13 май 2021 г., 9:10 часа
2  Luciano De Crescenzo, “Storia della filosofia greca. Da Socrate in poi”, Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A., Milano, Prima edizione, novembre 1986, p.10
3  Мишел Фуко, лекция „Сексуалност и власт“, Е-същност, 09.01.2016 г., превод 

от френски: Росица Ташева
4 Даря Попова-Витцел, „Защо точно аз се родих гей?“, 7.06.2019 г.

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

Ние -  хората

Изпращането на родените през 2002 и 2003 г. мом-
чета и момичета 
тази година успя 
да се състои в 
Равногор. От сре-
дата на миналия 
век до сега през 
лятото в селото 
се събират всички 
момичета и мом-
чета от различни 
родове, които в 

календарната година навършват осемнадесет. 
Първоначално по този начин са изпращали 
момчетата в казармата, но след нейното пре-
махване тържествата обхванали и момичетата.

Голяма част от днешните младежи и девойки 
не живеят постоянно в селото, но за всички е 
задължително да присъстват на тържествата. 
Те започват с вземането на знамената от дома 
на създалата ги Елена Стамболиева и биват 
посрещнати от местните самодейки, които 

пък са задължени да почерпят с чаша ракия и вита 
баница.

След като знамена-
та са взети, шествието 
от млади хора тръгва 
към центъра на село-
то, където в тяхна чест 
се прави тържество с 
много хора, танци и 
веселие, които про-
дължават в две после-
дователни вечери.

С много млади участници приключи вторият фестива-
лен ден на Атолука, където публиката се срещна не само 
с утвърдени имена, но и с такива, които за първи път се 
изправяха на сцената. Амбицията на организаторите е да 
привлече повече млади хора, които да показват таланта 
си, а защо не и да стигнат до голямата сцена.

Въпреки че съборът отговори на всички музикални вку-
сове, имаше и много недоволни от това, че в нощта срещу 
неделя веселбата на поляната продължи далеч след полу-
нощ. „Не е ли добре от Общината да помислят догодина да 
пренесат събора там, където се провеждаше преди години 
– в местността Въртележката? Така никой няма да вдига 
шум в самия курорт, а хората могат да продължат да се 
веселят, докогато си искат?“ – предлагат по-възрастните, 
които имат спомен от едно време.

Българският фолклор е толкова разнообразен, че може 
да отговори на всички очаквания и в двата фестивални дни 
чухме изпълнения от всички области на страната. Но това 
не бе всичко. Двучасов концерт на трио „Родопски“ зарад-
ва публиката, която дълго аплодираше изпълнителите и не 
пропусна да извие хоро на пространството пред тях.

След това на сцената се качиха момчетата от Атолука 
картела блус бенд и вдигнаха до макс настроението на до-
ста многобройната си публика.

* * *
Румен Родопски е роден на 9 септември през 1943 г. 

в село Баните, Смолянско. Едва на 16 години, при масово 
изселване от района на Баните, певецът се преселва 
със семейството си в карловското село Христо Дано-
во. 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 до-
питването на БНТ за великите българи.

Известно време 
Родопски преподава 
фолклор в универ-
ситета на Сиатъл 
на студенти от цял 
свят. Уроците му по 
родопски фолклор са 
практически, с пре-
водач. При замина-
ването си от града 
е изпратен с голям 
заключителен кон-

церт и обявен за почетен гражданин на Сиатъл, а 17 
януари е обявен за Ден на Румен Родопски и българския 
фолклор.

През май 2006 г. той е обявен за почетен гражданин 
и на смолянската община Баните, по случай 35-годиш-
ната му творческа дейност и неговата „Песен за Ба-
ните“, включена в репертоара му с оркестър „Родопски 
извори“.

Днес Румен Родопски е събрал всички тези спомени, 
медали от участия, писма от почитатели, снимки, ста-
тии, грамофонни плочи, дори ленти, на които има негови 
записи, в една от стаите в къщата в Христо Даново.

„Често пъти идвам тук, избирам произволно едно 
писмо, препрочитам го и се сещам за онези времена, 
става ми носталгично“ – разказва 78-годишният родоп-
ски изпълнител.

Повече от записаните през годините песни на Румен 
Родопски са авторски. 

Изклю-
ч и т е л н о 
напрегнат 
е периодът 
за екипите 
на Регио-
н а л н а т а 
дирекция 
„Пожарна 
б е з о п а с -

ност и защита на населението“ в целия регион. В летни-
те горещини най-много са сигналите за пожари в сухи 
треви, стърнища и отпадъци..

Най-тежък се оказа пожарът в землището на браци-
говското село Козарско. По първоначални данни огънят 
обхванал сухи треви, лозя и две необитаеми паянтови 
постройки.

За ликвидирането му на място са изпратени 14 огне-
борци с три противопожарни автомобила и един джип, 7 
служители от Военното формирование в село Козарско, 
14 лесничеи с автомобила от Държавно горско стопан-
ство в Пещера и 6 представители на доброволното фор-
мирование в Брацигово.

След близо шест часа усърдна борба със стихията 
огънят е угасен. Унищожени са двете необитаеми по-
стройки, около 400 декара лозя и близо 1300 декара 
сухи треви и стърнища. 

Благодарение на задружните усилия на екипите, 
на място са спасени 10 постройки и близо 1000 декара 
смесена гора. 

Причините, довели до възникването на инцидента се 
изясняват.

Няколко дни по-късно отново сухи треви предизвика-
ха пожар в землището на с. Розово. Отново човешка не-

брежност е причина в този августовски мор да възникне 
пожар в местността Шипковица.

За няколко часа пожарните звена на Пещера и Бра-
цигово, с участието на доброволческия отряд, огнената 
стихия е преодоляна – за щастие без жертви и големи 
материални щети.

„Априлци“

Íàáîðíèòå âå÷åðè â ÐàâíîãîðÍàáîðíèòå âå÷åðè â Ðàâíîãîð

Читателска връзка
Водоноска пълни

резервоарите на Атолука
Заради засушаването през последния месец, в 

резервоарите на Атолука няма вода. Това наложи 
местната Община да вземе мерки за обезпечаването 
на живителната течност за собствениците на вили в 
курорта. В момента с водоноска се пълнят двата ре-
зервоара, като това ще даде възможност да има вода 
до всяка вила в летовището. Много хора, чиито имоти 
са във високите точки на курорта, се оплакват, че при 
тях не достига и капка през последните няколко дни.

Запалени треви и храсти предизвикаха пожари,
гасят ги лесничеи, пожарникари и доброволци

Ôîëêëîðåí ôåñòèâàë ÀÔîëêëîðåí ôåñòèâàë Àòîëóêà ïîäàðè íàñòðîåíèåòîëóêà ïîäàðè íàñòðîåíèå
íà öÿëàòà ïóáëèêà,íà öÿëàòà ïóáëèêà,

ïî÷èâàùè ïðåäëàãàò –ïî÷èâàùè ïðåäëàãàò –
äîãîäèíà íà Âúðòåëåæêàòàäîãîäèíà íà Âúðòåëåæêàòà
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Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на раз-
поредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от 
Правилник за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинска администрация, съгласно 
които председателят на ОбС изготвя и внася за раз-
глеждане два пъти годишно отчет за дейността на Об-
щинския съвет и неговите комисии. 

Отчетът, който предоставям за разглеждане, об-
съждане и приемане от Общински съвет, съдържа ин-
формация за работата на ОбС – Брацигово и неговите 
комисии за периода 01.12.2020 г. – 30.06.2021 г.

Постоянните комисии по „Икономика, финанси, 
образование и култура“, „Териториално развитие, ко-
муникации и околна среда“ и „Законност и обществен 
ред“ са провели 13 заседания за отчетния период. На 
тях са дадени следния брой становища:

– ПК по „Икономика, финанси, образование и кул-
тура“ – 105;

– ПК по „Териториално развитие, комуникации и 
околна среда“ – 105;

– ПК по „Законност и обществен ред“ – 105.
Общият брой отсъствия на общински съветници от 

заседание на трите постоянни комисии към Общински 
съвет са 22 за посочения период, като всички са по 
уважителни причини.

Комисията по оперативен контрол на дейността 
на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, е провела 8 
заседания за отчетния период и е внесла 8 предложе-
ния до Общински съвет – Брацигово относно дейност-
та на дружеството.

Комисията за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество към Об-
щински съвет – Брацигово, е провела 7 заседания.

Заседанията на Общински съвет – Брацигово, за 
периода 01.12.2020– 30.06.2021 г. са проведени съглас-
но изискванията на ЗМСМА и Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация. Досега те са 9 на брой, от които 2 броя 
са извънредни заседания, свикани на основание чл. 
23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Бра-
цигово, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация. 

Всички заседания са закрити, поради обявеното 
на 13.03.2020 г. извънредно положение в Република 
България, породено от разрастващата се пандемия от 
Covid-19 и поради предприетите и препоръчани от На-
ционалния кризисен щаб и Министерството на здра-
веопазването мерки против разпространението на за-
разата и с цел недопускане на разпространението на 
болестта на територията на община Брацигово. 

Предвид високата заболеваемост в последните 
месеци, заседанието на Общински съвет – Брацигово 
през месец март 2021 г. се проведе онлайн, чрез плат-
форма „ZOOM“. 

Всички заседания бяха отразени от медиите. От 
месец февруари записи на заседания на Общински 
съвет – Брацигово се публикуват на интернет страни-
цата на Община Брацигово. 

Заседанията на съвета, както и заседанията на 
постоянните и други комисии, се провеждаха при 
стриктно спазване на мерките. Може да се обобщи, 
че съвместните усилия на общинските съветници и на 
администрацията допринесоха за досегашното спра-
вяне с предизвикателствата на епидемиологичната 
обстановка и осигуриха нормалния ход на общински-

те дейности.
За този отчетен период има постъпили 105 предло-

жения за включване в дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Брацигово, описани както следва:

– от кмета на общината – 93 бр.;
– от председателя на Общински съвет – 4 бр.;
– от общински съветници – 8 бр.,

от които извънредно предложение относно отпус-
кане на кредит от Фонд „Флаг“ ЕАД в размер до 
806 000.00 лева по проект № BG16M1OP002-2.010-
0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на Община 
Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в 
местността Клисурата в землището на гр. Брацигово, 
община Брацигово, област Пазарджик, по процеду-
ра чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 
„Рекултивация на депа за закриване, предмета на 
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-
145/14“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“, не беше подкрепено за 
включване в дневния ред на заседание през месец 
февруари 2021 г.  

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

Общо отсъствията на общинските съветници от за-
седание на ОбС за разглеждания период са 4.

Предложенията от Общинска администрация са 
внасяни винаги навреме, съгласно чл. 86, ал. 1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинска администрация. Налагало се е 
да се внасят материали и в последния срок, но винаги 
са били съобразени с чл. 57, ал. 1 от правилника на 
ОбС и постоянните комисии към Общински съвет са 
се събирали, за да разгледат предложенията и вземат 
становище по тях.

За разглеждания период Общински съвет – Браци-
гово, гласува 104 решения. С положителен вот са 104, 
с отрицателен вот няма.

Решенията на Общински съвет – Брацигово, се из-
пращат на кмета на общината, на областния управител 
на област Пазарджик и на Районна прокуратура – Па-
зарджик – Териториално отделение – Пещера, в срок, 
съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и се публикуват на 
интернет страницата на Община Брацигово.

Към датата на изготвяне на отчета има върнат 
един акт на Общински съвет – Брацигово, от Районна 
прокуратура Пазарджик – Териториално отделение 
– Пещера, във връзка с Решение № 217/23.12.2020 г. 
по протокол №18. На следващото заседание на Об-
щински съвет – Брацигово, беше отменена точка 4 
от Решение №217, взето на заседание на Общински 
съвет – Брацигово, проведено на 23.12.2020 г. с про-
токол №18.

Има постъпил сигнал от Районна прокуратура 
Пазарджик – Териториално отделение – Пещера, да 
се регламентира ясно в чл. 85а, ал. 4 и в чл. 85б, ал. 
4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, 
че заседанията на Общински съвет – Брацигово, и на 
неговите комисии, които се провеждат при условията 
и по реда, посочени в чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, се из-
лъчват пряко.

Във връзка с гореизложеното Общински съвет 
– Брацигово, взе Решение №310/25.06.2021 г. по про-
токол №26, с което измени и допълни правилника си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020 – 30.06.2021 г. 

На проведените за периода общо 9 заседания на 
Общински съвет – Брацигово, са взети 104 решения 
от различно естество. Всички те са качени на сайта 
на Община Брацигово в раздел Общински съвет. Ре-
шенията по протокол №26 от заседание  на Общински 
съвет – Брацигово, проведено на 25.06.2021 г., влизат 
в законна сила на 26.07.2021 г.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ОБС – ГР. БРАЦИГОВО,
В ПЕРИОДА 01.12.2020 Г. – 30.06.2020 Г.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, 
т. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, общинските съветници имат право 
да отправят питания до кмета на общината.

Общинските съветници са се възползвали от пра-
вото си да зададат и актуални въпроси, представля-
ващи обществен интерес, към кмета на общината, на 
които той е отговорил в определения срок.

За отчетния период те са отправили 13 броя пита-
ния, за които са получили писмен отговор.

В деловодството на Общински съвет – Брациго-
во, в периода 01.12.2020 – 30.06.2021 г. са постъпили 
3 броя заявление, 1 брой подписка, 2 броя молби, 4 
броя искания, 2 броя запитвания, 4 броя жалби, на 
които е отговорено в срок .

Постъпили жалби чрез Общински съвет – Браци-
гово:

– жалба от фондация „Върховенство на закона“, 
чрез Общински съвет – Брацигово, подадена до Ад-
министративен съд – Пазарджик, срещу чл. 4, ал. 1 
и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община 
Брацигово, по която е образувано съдебно произ-
водство по Адм. дело № 378/2021 г.;

– жалба от Вълчо Шопов, чрез Общински съвет 
– Брацигово, подадена до Административен съд –
Пазарджик, срещу Решение №252 по протокол №21 
от 26.02.2021 г. на Общински съвет – Брацигово, по 
която е образувано съдебно производство по Адм. 
дело №530/2021 г.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоста-
вям настоящата информация за сведение на всички 
общински съветници, на кмета на общината и на об-
щинската администрация, а също така и на гражда-
ните на община Брацигово. 

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата 
работа на Общинския съвет през отчетния период.

Искрено се надявам с конструктивност, отговор-
ност и градивност да продължим нашата работа за 
развитието на община Брацигово.

 

инж. Веселина ДАМОВА
председател на Общински съвет – Брацигово

С решение на ръководителя 
на управляващия орган на Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ 
е одобрено проектно предложение 
на Община Брацигово за финанси-
ране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. 

Цели и очаквани резултати
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за 

лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 
преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури под-
крепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреж-
дания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 
услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на
COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в 
направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

Направление I – дейност „Патронажна грижа“.
Стартиране на дейността: 01.09.2021 г.
В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана 

здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и 
от уязвими групи, в т.ч. лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва 
комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.  
психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни 
битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потре-
бителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дей-
ностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра, психолог, 
социален работник и работници по доставка по домовете.

 Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности“.
Стартиране на дейността: 01.09.2021 г.
В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на дей-

ности, насочени към служители в 
8-те социални услуги, делегирани 
от държавата дейности, на терито-
рията на община Брацигово. Пред-
вижда се да се назначи на трудов 
договор и помощен персонал 

– хигиенисти към всички социални услуги. В изпълнение на работните си задачи, 
назначените лица ще спазват всички необходими противоепидемиологични мерки. 
Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд, с цел пре-
венция на коронавирусната инфекция. За персонала, осъществяващ услугите, и до-
пълнително назначените лица ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни 
средства. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за 
COVID-19.

Ще се осигури и компютърна и друга техника, с цел осигуряване на възможнос-
ти за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:
– 29 лица, които ще получават патронажна грижа;
– 106 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
– 17 заети лица по проекта.
Основни очаквани резултати
За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услуга-

та; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предос-
тавени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 29 потребители и др. 

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопа-
сяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Брацигово; периодично 
тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/
заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД, 
и др. 

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-
6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово“ е в размер на 282 591,65 
лв., 100% финансиране от ЕСФ. 

Проектът ще се изпълнява 14 месеца. 
инж. Анелия МЕТОДИЕВА

ръководител проект

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020 – 30.06.2021 г.
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Каквото и да говорят хората, с каквито и бла-
гинки да се хвалят – в основата на човешкото 
препитание винаги е бил, е и ще си бъде хлябът. 
Него нищо не може да го замести. Особено пък в 
едно планинско селце, на което освен фурната, 
нищо друго не му е останало.

Допреди няколко години под кметството се беше сгушило и едно магазинче. 
Малко, но все пак достатъчно, за да побере по рафтовете си от всички видове стока 
– като се започне от сиренцето и рибните консерви, та се свърши с конопените въ-
жета и гумените цървули. 

Ама и то хлопна кепенците. Не му излизала сметката. Така казаха собственици-
те...

Под него беше кръчмата, препълнена с подпийнали мъже. Ама някога. Сега за 
нея никой не можеше да каже със сигурност има ли я все още, или я няма. За по 
ден или за по два, тя пак отваряше врати, но само колкото да обслужи ловците, 
които идваха през почивните дни. А после – дни наред пак нямаше къде поне една 
лимонада да се изпие.

Лошо стана, но какво да се прави.
И все пак – без магазин или без кръчма човек все някак си му намира колая. 

По-страшното е, че сега и на фурната май Ӝ се виждаше краят. Закъсал беше със 
здравето Данчо, хлебарят, а жена му едва смогваше да се оправя сама. Не беше 
лесно за една жена, която съвсем не беше в първа младост, да разпалва пещта, да 
меси тестото, да размерва самуните и да ги следи да не прегорят.

А какъв хляб беше тукашният! Дъхав, вкусен. А бе, съвсем различен от онзи, 
който понякога младите донасяха от града.

Заради този хляб, всяка вечер около пет, вече години наред, на дървената пейка 
отпред се нареждаха най-нетърпеливите. Предимно жени на порядъчна възраст.

Чакането не им тежеше. Даже напротив. Те съвсем умишлено го удължаваха и 
след като напълнеха торбите си с все още парещи самуни. Сядаха повторно на пей-
ката, отчупваха си залък по залък и наслаждавайки се на вкусотията, го удряха на 
нескончаеми приказки.

Имаше, и то не рядко, случаи, когато през ръцете им преминаваше и по едно 
малко шишенце с домашна ракийка. Не за друго, а за да могат езиците им да се 
поразвържат по-свободно. Това Ӝ е хубавото на пукницата, ама ако се близва по 
мъничко.

В една такава вечер, закъсняла малко повече от обичайното, към групата се 
присъедини и баба Мара. Разтревожена беше и още преди да си намери място за 
сядане, занарежда:

– Пустичък да му остане и телефонът. Хей го, на! Изсули ми се от джоба, тупна на 
плочника и стана на парчета...

И като доказателство разтвори шепата си, за да се види разчлененият Ӝ апарат.
– Дайте, жени, един телефон, че ми трябва спешно... – задъхано се заобяснява 

тя. – Ще идва утре щерката, та да Ӝ поръчам фастумгел да ми донесе... Ще ме съсипе 
иначе пустият му артрит...

Отзивчиви бяха бабите една към друга. Помагаха си по всяко време. Коя с как-
вото може.

И сега нямаше как да изоставят Мара в бедата Ӝ. Забъркаха те из дълбоките джо-
бове на вълнените си жилетки и заизваждаха малките си апаратчета.

През последните две-три години всички се бяха модернизирали. Заредили ги 
бяха децата им с мобилни телефони. Като не можеха да ги виждат постоянно, то 
поне при нужда да ги чуват. По-спокойни бяха така и едните, и другите. Че знаеше 
ли някой кога и в каква нужда може да изпадне един самотен старец?

– Ето – услужливо подаде първа своето телефонче Гена.
– Ти... Ти го набери, че още ми треперят ръцете. Натисни „2“ и после зелената 

слушалка...
– Май нещо грешиш – изгледа я подозрително Гена. – Като натисна „2“ и после 

зелената слушалка, се обажда не твоята, а моята щерка...
– Ти какво? Май ти се свиди, че ще се набуташ... Аз само две думи ще кажа... На 

„2“ винаги се обажда моята Стояна. Да не би за пръв път телефон да виждам...

– Натискай тогава, пък да видим кой ще ти се 
обади – ядоса се Гена и натика телефона си в Ма-
риините ръце.

Уверена в правотата си, баба Мара преодоля 
тремора, натисна пъргаво двата бутона и само 
след секунди чу:

– Ало? Мамо? Какво има?
– А?!!! – застина тя. – Галиба не е моята Стояна...
– Не е я! – изпъчи се Гена. – Ама като ти казвам, се инатиш. Две, та две! На две е 

моята Митра!
– И Стояна е на две! Да не съм се обаждала само веднъж. Винаги е на две... А 

твоят телефон сигурно е развален!
– Развалени са ви главите! – намеси се авторитетно и баба Муда. – Не знам чий 

телефон е в ред и чий не е. Ама като натисна „2“ и после зелената слушалка, се 
обажда моят Йордан...

И за да докаже правотата си, още докато говореше, набра двойката.
За смайване и на двете спорещи бабички, от слушалката се дочу на високогово-

рител дрезгав мъжки глас:
– Кажи, майко!
– Нищо, нищо, сине! Говорим си тука с жените, та им показвам как се работи с 

телефон...
– Браво на тебе! – добави баритонът от слушалката и изключи.
– Видяхте ли сега кой се избира на две?
И Муда, изчервена от самовъзхищение, изгледа последователно и двете участ-

нички в спора.
– Тук има някаква гяволия... – прокрадна се нескрито съмнение у Гена. – Теле-

фоните ужким са едни и същи, а пък...
Зачуди се как да продължи, но погледът Ӝ внезапно фиксира преминаващия по 

улицата десетгодишен Тошко, Малиновият внук, който бе пристигнал за ден-два при 
дядо си.

– Тоше-е-е! – подвикна тя. – Ела тука, баба, че нещо се намотахме с тия телефо-
ни... Да видим ти дали знаеш...

Мара обаче я изпревари:
– Виж, Тошко... На парчета стана моят телефон... Можеш ли да го оправиш?
– Няма проблем – отговори уверено момчето, грабна разпилените в Мариините 

шепи части, пъхна батерията в гнездото Ӝ и щракна задното капаче. После натисна 
бутона за включване и задържа пръстчето си върху него. За радост на баба Мара, 
екранчето се озари с познатата Ӝ светлинка.

– Тошко, Тошко! Господ здраве да ти дава, бабиното!
Притрепервайки от вълнение, тя набързо, доколкото можеше да се каже, че е 

бързо, набра комбинацията от „2“ и зелената слушалка.
– Ало? – прозвуча оттам познатият Ӝ глас. – Какво има, мамо? Но ти сега затво-

ри! Аз ще те избера, за да не ти горят минутите.
– Видяхте ли, мари, чий телефон е развален? Моят или вашите? А? Казвам ви 

аз, ама...
– Ох! - изпъшка с цялото си детско високомерие Тошко, след като му обясниха 

предмета на спора. – Настроили са ви бутони за бързо набиране. За по-лесно. Не 
разбирате ли?

И продължи пъргаво по стръмната уличка към дядовата си къща, изпратен от 
благодарствените погледи на изпадналите в почуда старици.

– Хм, бързо набиране... – изпъшка Гена.
– Ей това май ще е най-лошото! – промърмори след около минута мълчание 

Муда.
– Кое, ма? Бързото ли? Че какво му е лошото? Ама като не сме знаели...
– Не, не! – доизясни се Муда. – Най-лошото е, че не остана на село нито едно дете 

като Тошко. Телефона да ти оправи... Акъл да ти даде...
– Вярно – мигом се съгласи и Гена. – Права си! То в едно село и фурната да се 

затвори, не е страшно. Ама остане ли без деца – кучета го яли!
Димитър ДЪНЕКОВ

ЗАВЪРШИ XXIII ТУРНИР,

ОРГАНИЗИРАН ОТ СКТМ – ПЕЩЕРА

Получи се страхотен турнир, с мно-
го завързани мачове! Поздравления 
за всички участници за добрата игра, 
която показаха.

Ето и крайното класиране:

1 място –  Венцислав Иванов,
СКТМ „Орфей“ – Смолян;

2 място –  Илия Терзиев,
СКТМ „Неврокоп ТМ“ –
Гоце Делчев.

СКТМ – БРАЦИГОВО
С НОВА ПРИДОБИВКА

В сряда, 18.08.2021 г., СКТМ –
БРАЦИГОВО откри новата си база. Тре-
нировъчната зала е на стадион „Христо 
Гюлеметов – Бонбона“ и ще приюти 
местните любители на тенис на маса.

Пожелаваме им ентусиазъм /те го 
имат/, нестихващ хъс и много спортни 
успехи…

Наплив от автомобили бе забелязан по пътя 
към местността Бекови скали, над Равногор. Живо-
писното място предлага гледка към язовир „Въча“ 
и е любимо за пешеходен туризъм, но напоследък 
много посетители решават да се изкачат почти до-
там с автомобилите си. В събота по трасето бе за-
белязана солидна варненска колона, а също така и 
коли със софийска и пловдивска регистрация.

По принцип маршрутът започва от изхода на 
Равногор към местността Свети Илия, но много от 
хората предпочитат да стигнат до нея с кола и да 
продължат пеша нагоре още близо километър и 
половина, за да се насладят на гледката. Пътят до 
местността Свети Илия е изпитание за всеки водач, тъй като е засипан с натрошени 
камъни, а на места е хлътнал или прекалено издаден. Въпреки това, с ниска скорост 
колите пъплят нагоре.

„Може би е време да се направи тази отсечка, тъй като очевидно хората стават 
все по-мързеливи и искат да видят природата, но ако може буквално от прозореца 
на колата си, а нечие гърне ще си остане тук.“ – споделят туристи от Бургас, които 

– за разлика от автотуристите, са на-
пълно оборудвани за пешеходство. 
„Най-добре е да се забранят колите и 
хората да ходят, по-здравословно е, но 
в крайна сметка всеки сам избира дали 
иска да събира слънце и чист въздух, 
или да се друса в колата. По-лошо е, че 
миризмата от изгорелия бензин, дизел 
или газ вече се издига на 1400 метра 
надморска височина.“

Цената, която плащаме, е жестока и се измерва в 
човешки животи, изгубени работни места, влошено 
качество на живот.

Страната ни е на прага на нова Ковид вълна. За 
разлика от тези до момента, сега имаме възможност 
да се предпазим, да защитим своето здраве и здраве-
то на близките си, да запазим работните си места.

Научните факти и медицинските специалисти са 

категорични, че ваксините предпазват, могат да пре-
дотвратят тежко протичане на заболяването и да 
намалят броя на хората, приети в болница с услож-
нения. Данните за България сочат, че едва 1-2% от 
постъпващите в болница са ваксинирани, и то само с 
една доза, а 98 на сто от хоспитализираните в момен-
та са без ваксина.

Броят на заразените през последните дни се по-

качва и това буди тревога за евенту-
алните последствия както за здравето 
ни, така и за заетостта и доходите. Нов 
сериозен ръст на заболелите крие риск 
от въвеждане на ограничителни мерки 

и затваряне на работещи бизнеси. 
Имаме възможност да променим това!
Ваксинирането е доброволен акт и трябва да оста-

не такъв. От нашата обща отговорност зависи дали 
ще спрем четвъртата Ковид вълна.

Ваксинирай се. Носи маска. Спаси живот.

(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

Вече втора година преминава под знака на Ковид пандемията

Ìúðçåëèâè òóðèñòè ñå êà÷âàò 
ïî÷òè äî Áåêîâè ñêàëè ñ êîëèòå ñè
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