
Всяка година през месец септември 50 държави, под-
писали Европейската културна конвенция, участват в Евро-
пейските дни на наследството – съвместна инициатива на 
Съвета на Европа и Европейската комисия. В нея се включ-
ват повече от 20 милиона европейски граждани, което прави 
дните най-голямото и най-споделяно културно събитие не 
само в Европа, но и в света. 

Календарът на празничната програма е изготвен от Ми-
нистерството на културата, като национален координатор по 
проекта, съвместно с общинските администрации, и може да 
бъде намерен на интернет страницата на Министерството на 
културата.

Ф о т о и з л о ж б а т а 
„Уловени мигове“ на 
децата от КСУДС – Бра-
цигово, предложена от 
Общинската админис-
трация на Брацигово 
за част от инициативи-
те на местно ниво по 
повод Европейските 
дни на наследството, 
бе открита в художест-
вена галерия „Проф. 

Веселин Стайков“ в Пещера и е включена в празничната 
програма на Министерството на културата под № 43. Излож-
бата ще бъде отворена за посетители до 18.09.2019 г.

Европейските дни на наследството 2019 г. се откриват у 
нас с първите събития в рамките на инициативата, която ще 
продължи през целия месец септември в цялата страна.

Министърът на културата Боил Банов дава старт на чест-
ванията с откриването на изложбата „Творчески щрихи“, 
посветена на 100 години от рождението на писателя акад. 
Николай Хайтов, подредена в галерия „Средец“ на Минис-
терството на културата.

Европейски дни на наследството се провеждат в почти 
всички европейски страни като съвместна инициатива на 
Съвета на Европа и Европейската комисия. През годините 
ЕДН са се утвърдили като най-голямото общоевропейско 
събитие, в което се включват всяка година над 20 милиона 
европейски граждани.

Над 360 събития ще бъдат организирани и проведени от 
общински администрации във всички области на страната в 
рамките на инициативата у нас.

Тази година празниците са обединени под мотото „Из-
куства и развлечение“. Общата тема през настоящата го-
дина предполага провеждането на различни прояви, които 
интерпретират по свой начин връзката на наследството с из-
куствата и развлеченията. От уличното шоу до концертната 
зала, от традиционните театър и музей до модерното кино 
и цифровото изкуство, европейското наследство ще бъде 
показано на местни, национални и международни сцени за 
посетители и гости от всички възрасти.

Десетки музеи, културни и природни обекти ще осигурят 
свободен вход за посетителите си в определени дни на ме-
сеца. Сред различните прояви, организирани от общините, 
са: фестивали, празници на градовете, обществени диску-
сии, кръгли маси, концерти, изложби, поетични конкурси, 
театрални постановки на открито, образователни игри за 
деца и др.

Календарът на празничната програма е изготвен от Ми-
нистерството на културата, като национален координатор по 
проекта, съвместно с общинските администрации. Календа-
рът се актуализира периодично и може да бъде намерен на 
интернет страницата на Министерството на културата.
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В първия учебен ден ентусиазмът на първолаците се 
смесва с отегчението на порасналите ученици. 

Най-трудното за всички учители е да вдъхновят деца-
та и да ги убедят, че знанието е нещо полезно и важно и от 
него ще зависи съдбата им, когато напуснат класните стаи.

Защото грамотността е 
най-важното оръжие на 
всеки желаещ да про-
мени света.

Не съществува не-
нужно знание! Всяко 
нещо, което ви се струва 
безсмислено, калява 
характера ви. Дори само 
защото ви предизвиква 
да му се съпротивлявате! 
Добре! Съпротивлявайте 
се! Попитайте учителя си 
какъв е смисълът! Попи-
тайте директора! Попи-
тайте тези, които пишат 
учебниците! Откажете да 
учите по тях! Направете 
го! Но помнете, че за да 
го направите, трябва да сте грамотни! За да сразиш един 
враг, трябва да го познаваш.

Ще има знание, което ще ви служи вярно, ще има и 
такова, което ще ви отегчава до смърт. И двете ще каляват 
онова, на което му се вика воля и характер. Тази държава 
няма нужда от още сервитьори, таксиметрови шофьори и 
емигранти, достатъчно подготвени да обслужват западния 
европеец! И да не ви пука ако разсърдите някого! Бълга-
рия има нужда от младите си и грамотни хора, които да я 
променят, дори да я „обърнат с хастара навън“!

 Използвайте всяка минута, всеки учител, всяко до-
машно, всеки урок, всеки миг гняв или вдъхновение, за да 
ковете меча си! За да имате един ден най-доброто оръжие –
ЗНАНИЕТО! И да го използвате така, както на вас ви се иска!

На добър час, хора! Влезте в училище и се огледайте! 
После наистина отворете очи!

Знанието е най-голямата работа в тоя живот! Колкото 
и да ви се струва тъпо и безсмислено, казва авторката на 
„Стопанката на Господ“.

Източник: Интернет

320 домакинства в Брацигово и Пазарджик 
получиха по 300 лв. за закланите си прасета

По данни на ОДБХ – Пазарджик, в първия работен ден 
на месец септември, сумата от 300 лв. за почистване и 
дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на 
месото от прасетата в личните стопанства, вече са получили 
320 собственици на стопанства от типа „Заден двор“, в 11 
населени места на област Пазарджик. Това са собственици 
на прасета в общините Пазарджик и Брацигово, които не 
са подали в заявлението си банкова сметка, а са получили 
финансово подпомагане в съответното населено място от 
служители на ОДБХ – Пазарджик. Изплащането на сумите 
продължава по график, средства се превеждат и по банков 
път, съобщи днес зам.-областният управител Йордан Кожу-
харов.

Г-н Кожухаров председателства заседанието на Област-
ната епизоотична комисия, което се проведе в Областна 
администрация – Пазарджик. Няма регистрирани нови слу-
чаи на заболяването африканска чума по свинете в област 
Пазарджик.

От 26 август до 1 септември в горските територии на 
област Пазарджик са извършени 304 проверки и не са 
констатирани нови огнища на АЧС, съобщи по време на 
заседанието директорът на РДГ – Пазарджик инж. Ангел 
Кузманов.

Продължава транспортирането на складираната дър-
весина от инфектираните зони – териториите на ДЛС „Че-
пино“ и ДГС „Алабак“. Срокът на изпълнение е определен 
с решение на Областната епизоотична комисия. Горските 
стопанства в региона разполагат с достатъчен ресурс за 
снабдяване на населението с дърва за огрев.

Полицейски патрули дежурят в близост до промишле-
ните свинекомплекси и на всички входно-изходни артерии 
в региона за нерегламентиран превоз на свине, животински 
продукти и фуражи.

Община Брацигово е една от 63-те български 
общини, които успешно реализираха проекта 

WiFi4EU
Уважаеми дами и господа, 
Удоволствие е да ви съобщим, че на територията на

гр. Брацигово има изградена Wi-Fi мрежа, безплатна и до-
стъпна за всички. Гражданите, както и гостите на града, 
могат да ползват интернет на следните обществени места: 
площад „Централен“, храм „Св. Йоан Предтеча“, парк „Ап-
рилци“, НУ „Васил Петлешков“, в района на басейна, стади-
он „Христо Гюлеметов-Бонбона“, както и в парка на с. Бяга.

Достъпът до Wi-Fi мрежата e възможен благодарение 
на инициативата на европейската комисия WiFi4EU. Об-
щина Брацигово е една от 63-те български общини, които 
успешно се класираха за финансиране и реализираха 
проекта.

РАВНОГОР РЕМОНТИРА 172-ГОДИШНИЯ СИ ХРАМ
С европари обновиха покрива на църквата „Св. Св. Петър

и Павел“ в Равногор, а в момента тече ремонт на външните 
стени на сградата.

Храмът е издигнат през 1847 г. благодарение на уси-
лията на тогавашния управленец Георги Начков, който 
осъзнава, че без вяра в Бога и без образование селото ще 
загине. Така се появява православният дом „Св. Св. Петър 
и Павел“, а през 1853 г. Георги Начков открива първото ки-
лийно училище в дома, в което преподава свещеникът на 
Равногор. 

Средствата за ремонта на 172-годишния храм и приле-
жащите му пространства са отпуснати по проект „Проучва-
ния и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и природното наследство на 
селата“ по Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сдружение за напояване „СТАРА РЕКА“ – с. Бяга, общ.Брацигово, обл.Пазарджик
уведомява членовете си, че ще проведе отчетно-изборно събрание

на 25 октомври 2019 г. (петък) в сградата на кметство – Бяга, от 18,00 часа.

СЛЕД ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ:

УЧЕТЕ,
само грамотните могат
да променят света!

 НАКРАТКО   НАКРАТКО   НАКРАТКО 

МОСВ даде началото 
на кампанията за „Евро-
пейската седмица на мо-
билността `2019“, която се 
организира всяка година 
от Европейската комисия. 

Беше представен опитът на българските общи-
ни за провеждането на инициативи в Деня без автомо-
били и за въвеждането на мерки за устойчив транспорт 
и алтернативни начини на придвижване, дейностите в 
инициативата „Европейски ден без загинали на пътя –
EDWARD“, както и подходи за насърчаване на ходенето 
пеша и колоезденето.

Тази година Европейската седмица на мобилността 
се провежда в периода 16-22 септември и е на тема 
„Безопасно ходене и колоездене“ под мотото „Върви с 
нас“. МОСВ като национален координатор за провежда-
нето на кампанията подкрепя и насърчава участието на 
българските общини – като свидетелство за желанието 
на местните власти да подобрят качеството на живот на 
гражданите, като ограничат последствията от натоваре-
ния трафик, предоставяйки по-добри и екологични въз-
можности за придвижване в градовете.

•  •  •



Ние -  хората

Уважаеми приятели, имаме удоволствието да ви по-
каним на традиционната гъбарска среща на групата, която 
тази година ще се проведе в летовище „Атолука“ над с. 
Равногор, община Брацигово, от 4 до 6 октомври.

На срещата ще има, както обикновено, презентации 
за гъбите, екскурзии за събиране на гъби, разпознаване 
и изложба на събраните гъби, както, разбира се, и много 
веселба и традиционната вече гъбена чорба. Ще можете 
да се запознаете с много хора, които са ви известни само 
от постовете им във фейсбук групата и да контактувате на 
воля с познавачи гъбари и готини хора.

Срокът за резервация и превеждане на капарото е 20 
септември. Местата за настаняване са ограничени, поради 
което ви съветваме да не отлагате резервацията за по-
следния момент.

Можете да отседнете в къщата за гости в летовище 
„Атолука“ и х-л „Равногор“ в едноименното село.

Цените за нощувка са 36 лв. за двойна стая, 18 лв. на 
легло; апартамент с 4 легла – 60 лв. на нощ.

Освен цената за нощувка, заедно с капарото се пре-
вежда и организационната такса, която тази година е 15 лв.
на човек. Тя не е с цел печалба и служи за покриване на 
разходи по организацията, включително предварителен 
оглед на мястото, продукти за гъбената супа, консумативи 
за изложбата на гъби и др. Тази такса се заплаща само от 
пълнолетните участници в срещата.

Горните суми не включват храна. В района на „Атолука“ 
ще има възможности за хранене, като ще се предлагат са-
лати, скара и някои предварително приготвени ястия, както 
и в други години, когато срещите са се провеждали там.

Заявката за резервация трябва да съдържа реални 
имена и работещ телефон на резервиращия, за колко 
нощи, колко легла са необходими. Възможно е настаня-
ване с домашни любимци, но трябва да се уточни при 
заявката.

Резервациите ще се приемат на лично съобщение до 
управителката на къщата за гости в „Атолука“ Ваня Въ-
лева, чийто фейсбук профил е: https://www.facebook.com/
vania.valeva2. С нея може да се свържете също на теле-
фон 0886 229 337. След приемане на заявката по телефон 
или на лично съобщение, тя ще се свърже с вас, за да ви 
даде данни за сумата, която трябва да се капарира, както 
и банкова сметка, по която да се направи. Превеждането 
на капарото трябва да се извърши от лицето, на чието 
име е резервацията или ако е от друго лице, имената на 
резервиращия да са посочени в графа „Основание за 
превода“.

За преводи, неполучени до 20 септември включител-
но, организаторите няма да могат да гарантират място за 
настаняване. Наясно сме, че сроковете са кратки, но за 
съжаление организацията съвпадна с чумата по свинете, 
което доведе до това, че в много райони има забрана за 
влизане в горите. В Равногор такава засега няма. Да стис-
каме палци да продължи да няма!

Очакваме ви!
От организаторите

Регионален исторически музей – Пазарджик, организира 
двудневна есенна майсторска работилница „Художествено 
плетиво и изработване на накити от мъниста“. От 18 септем-
ври (сряда) от 11 часа в Етнографската експозиция на РИМ –
Пазарджик, ул. „Отец Паисий“ № 8, посетителите можаха да 
се запознаят с един традиционен занаят – художествено 
плетиво.

Различните видове плетива, част от традиционните мъж-
ки и женски носии, се изработват чрез плетене (преплитане 
на нишки в оформени бримки) посредством различен брой 
игли (куки) – една, две или пет. Изключително красивите 
шарени чорапи, кенета и дантели изискват търпение и май-
сторство. Най-често използваните материали за плетене са 
вълна, памук, коприна.

Майстор Ваня Терзиева демонстрира плетене на две игли 
и представи готови свои изделия.

Красимира Карлова представи накити, плетени на една 
игла (кука), а Иванка Рабаджийска – богато орнаментирани 
традиционни шарени чорапи, изработени на пет игли.

На 19 септември (четвъртък) от 11 часа участниците в 
есенната майсторска работилница имаха възможността да 
се запознаят с изработването на накити от мъниста.

Това плетиво е типично за всички балкански народи. В 
периода ХIХ – първата половина на ХХ век в голяма част 
от родопските селища мънистените накити са неизменно 
допълнение (атрибут) най-вече към традиционните женски 
костюми. По-рядко срещани са накитите за деца, както и на-
кити-аксесоари за мъжки традиционни костюми.

Майстор Мария Христоскова от Равногор демонстрира 

пред посетителите изработване на мънистени накити и по-
каза свои произведения – гривни, колиета, колани.

Мънистените накити са предпочитани заради вярването, 
че притежават апотропейна (предпазна) сила против уроки 
и зли очи, а от друга страна и заради това, че са красиво 
допълнение към традиционните дамски и мъжки костюми. 
Изработват се най-вече колани, колиета и гривни от мъ-
ниста. Много красиви са „муските“ за шапка, използвани 
като апотропей. Изключително колоритни са мънистените 
чантички, портмонета, бутилки с мънистено покритие, „кюс-
теци“ (мънистен накит към мъжки костюм).

Мънистените накити се изработват от различни по го-
лемина и форма стъклени мъниста. Най-често използвани 
са кръгли по форма с диаметър от 1,5 до 2,5 мм. Основните 
използвани цветове са бяло, черно, синьо и червено. Най-
често срещаните мотиви са геометричните и флоралните –
красиви и колоритни линии, ромбове, триъгълници, стили-
зирани цветя, клонки, листа. От зооморфните мотиви най-
често срещан орнамент е птицата.

Техниките на изработване на мънистените накити са раз-
лични – низане и плетене на една кука, везане по модел, 
низане и изплитане с игла.

Под ръководството на майсторите, в дните на есенната 
работилница участниците имаха възможността да изпитат 
сръчността си в плетенето, както и да се опитат да направят 
своя мънистена гривна.

Уникално е да се докоснеш до магията на традиционните 
занаяти!

„Априлци“

Децата от НЧ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бяга, решиха да пребо-
рят проблема с безводието, обръщайки се към един древен 
обичай. 

В старите традиции на българския фолклор са се изпъл-
нявали обреди за измолване на дъжд, нужен за реколтата 
и против суша и градушка. Един от най-известните обичаи 
за дъжд по нашите земи носи названията „Пеперуда“, „Вай 
Дудула“, „Росоманка“, „До-
дола“.

Обичаят „Пеперуда“ няма 
определена дата, но в старо 
време се е правел през „пет-
ровския месец“ юни, сетне, 
според местните традиции, 
се е изпълнявал в периода 
между Великден и Петков-
ден, на някои от Великите 
четвъртъци, на Св. Атанас 
– летни, на Св. Никола – лет-
ни, а и винаги, когато време-
то се засуши. Обичаят се е 
изпълнявал и на Лазаровден, но само в някои български 
краища (Южна Тракия).

В ритуала 
взимат участие 
момиченца меж-
ду 12 и 13-годиш-
на възраст, воде-
ни от Пеперудата 
(девойче-сираче 
или последното 
дете, родено в 
с е м е й с т в о т о ) . 
Според вярвани-
ята, такова дете 

можело да повлияе на 
боговете, от които зави-
сят дъждовете. Понякога 
девойките играели голи и 
боси, покрити със зелени 
листа, клони и храсти, 
които покривали телата 

и лицата им. 
Друг път обли-
чали момичето 
в стара женска 
риза, като по-
кривали тяло-
то с клонки от 
бъз, бръшлян 
и върба. В ней-
ния дом или 
край реката 
окичвали гла-
вата Ӝ с венец, 
на който зака-

чали умъртвена жаба или 
кост от „незнаен гроб“, 
които са символи на 
плодовитостта и водата. В 
някои селища на българо-
мохамедани в Източните Родопи се допускало Пеперудата 
да бъде момче. 

След като всичко е подготвено, групата девойки тръгват 
по селото и обикалят от къща в къща, като изпълняват спе-
циални обредни песни и молитва за дъжд:

„Пеперуда лята през поле се мята,
я дай, Боже, я дай ситен дребен дъждец –
да поникне просо, просо и пшеница.“

Екипът на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1903“

Все по-често чуваме странни твър-
дения от родители като „Моето дете 
само реши да чете“ или „В семейството 
ни любовта към литературата е гене-
тично заложена“. Ще излъжем, ако 
кажем, че сме склонни да вярваме в 
истинността на нещо подобно.

Читателските навици се възпитават. 
Няма никаква магия, нито родителски 
трикове, а просто правилен подход. 

Обратно на горната ситуация, ако 
сте се примирили с мисълта, че няма 
начин да накарате детето ви да заоби-
ча книгите – има светлина в края на 
тунела!

Училището е мястото, където децата 
се учат да четат. Домът е мястото, къде-
то децата се учат да обичат да четат. 

Децата, които четат, се представят 
по-добре от връстниците си в училище. 
Книгите възпитават критично мислене, 
развиват въображението и обогатяват 
речника. 

Според специалистите четенето 
на приказки още в ранна детска въз-
раст, освен че заздравява връзката 
между децата и родителите, намалява 
агресивното поведение и помага за 

развитието на комуникативните им 
качества.

Важно е вие самите да сте люби-
тели на художествената литература и 
да прекарвате известно време вкъщи 
с книга в ръка, за да ги насърчите да 
следват примера ви.

Днес ви предлагаме няколко ценни 
съвета, които ще ви помогнат да научи-
те детето си да заобича четенето:
•  Започнете да четете заедно с децата 

ви, нека това бъде двустранен про-
цес, вместо просто да възпроизвеж-

дате някакъв текст. 
•  Преди да стартирате, попитайте 

детето ви какво мисли за корицата, 
провокирайте го да направи пред-
положение за какво ще се разказва 
в книгата. 

•  Заменяйте по-сложните думи с екви-
валенти, които детето ви би усвоило 
по-лесно като информация. Дори 
може да си позволите да пропуснете 
цели параграфи.

•  Ако детето ви прекъсне по време на 
четене, това е добър знак за обратна 
реакция. Изслушвайте го какво има 
да каже и поддържайте дискусия. 

•  Четете бавно, дори може да изпеете 
част от текста. Правете паузи. Посоч-
вайте картинките (ако има такива) и 
го мотивирайте да ви разказва какво 
вижда. 

•  Напълно нормално е малкият ви 
събеседник да губи лесно концен-
трация. Позволете му да участва 
максимално в целия книжен ритуал, 
за да задържите вниманието му. До-
бра идея е да му позволите да сменя 
страниците.

Невена СТЕФАНОВА, библиотекар

ÃÎÄÈØÍÀ

ÃÚÁÀÐÑÊÀ ÑÐÅÙÀ –
04/06 октомври 2019 г.,

Равногор – летовище „Атолука“

Майсторска работилница откриват за два дни 
в Етнографската експозиция

КАК ДА ВЪЗПИТАМЕ ЧЕТЯЩИ ДЕЦА?
В началото на новата учебна година …

„ПЕПЕРУДА ЛЯТА ПРЕЗ ПОЛЕ СЕ МЯТА, Я ДАЙ, БОЖЕ, Я ДАЙ СИТЕН ДРЕБЕН ДЪЖДЕЦ...“
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РЕГИСТРИРАНЕТО
НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ПРИКЛЮЧИ
Крайният срок изтече на 16 септември. Дотогава пар-

тиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 
комитети трябваше да се регистрират за участие в изборите 
във всяка община, като подадат документи в съответната 
Общинска избирателна комисия.

Към момента в ОИК – Брацигово, са регистрирани общо 
20 участнци, от които: партии – 11, коалиции – 4, местни коа-
лиции – 2, и инициативни комитети – 3.

Заявили участие за кмет на община са 12 партии и коали-
ции, 1 инициативен комитет и 1 местна коалиция.

За кмет на кметство заявката е както следва – 14 партии 
и коалиции, 2 инициативни комитета и 1 местна коалиция.

За общински съветници заявление са депозирали 15 
партии и коалиции и 2 местни коалиции.

СЪОБЩЕНИЕ
ОИК – ОБЩИНА БРАЦИГОВО, съобщава на всички пар-

тии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, 
регистрирани в ОИК, че съгласно Решение на ЦИК № 966 
– МИ от 05.09.2019 г., е необходимо при регистрация на кан-
дидатската листа да представят списък с данни на хартиен 
носител и в електронен вид в ЕКСЕЛ формат, като най-отгоре 
се посочва наименованието (абревиатурата) на партията, ко-
алицията, местната коалиция, заявили регистрация за съот-
ветната листа, или инициативен комитет, когато кандидатът е 
заявен за регистрация като независим, както и общината, в 
която е заявена за регистрация кандидатската листа.

Списъкът съдържа следните колони: номер по ред; соб-
ствено име; бащино име; фамилно име; ЕГН; постоянен или 
настоящ адрес.

За кандидатите за кмет на кметство се попълва населе-
ното място, в което е заявен за регистрация кандидатът. 

ОИК – ОБЩИНА БРАЦИГОВО, уведомява, че регистра-
цията на кандидатските листи на регистрираните в ОИК 
партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети 
за участие в изборите на 27.10.2019 г. започва от 17.09.2019 
г. и ще продължи до 24.09.2019 г. и прием на документи за 
регистрация от 10.00 ч. до 16.00 ч. в ОИК – Брацигово.

МОБИЛНИ ЕКИПИ НА НОИ ПРОДЪЛЖАВАТ
С КОНСУЛТАЦИИТЕ В ОБЩИНИТЕ

От началото на годината около 52 хиляди са подали 
заявление за пенсиониране, съобщиха от Националния 
осигурителен институт. От септември месец отново мобил-
ни екипи от всички териториални поделения на НОИ (ТП 
на НОИ) извършват консултации на гражданите с цел да ги 
подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен ин-
дивидуален коефициент, изчислен по старата или по новата 
методика, действаща от началото на 2019 г.

Над 1 500 бъдещи пенсионери се консултираха в кампа-
нията през месец май за изчисляване на индивидуалния 
коефициент на бъдещата им пенсия чрез мобилните групи. 
За да бъде консултирано, лицето трябва да предостави 
на служителите информация за общата продължителност 
на придобития от него осигурителен стаж за времето до 
31.12.1996 г. Освен това е нужен и документ по образец УП-2 
за брутното трудово възнаграждение или доход, върху кои-
то са внесени осигурителни вноски за три последователни 
години от последните 15 години осигурителен стаж по негов 
избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими с 
оглед изчисляването на индивидуалния коефициент и по
т. нар. „стара методика“.

Лицата с подадени заявления в периода от 01.01.2019 г. 
до 03.05.2019 г. за отпускане на пенсия, свързана с трудо-
ва дейност с начална дата след 31 декември 2018 г., както 
и тези от тях, на които е била отпусната такава пенсия до 
04.05.2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на 
избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на 
индивидуалния им коефициент. От този ред до момента са се 
възползвали около 2 200 лица.

От НОИ припомнят, че електронната услуга „Изчисля-
ване на прогнозна пенсия“ е достъпна и за самостоятелно 
ползване от лицата на интернет страницата на НОИ чрез 
издаден от института персонален идентификационен код 
(ПИК). От 4 май т. г. досега през тази услуга са направени 
справки с ПИК за близо 36 000 лица.

Консултации се извършват само срещу документ за 
самоличност (лична карта) и представен оригинален доку-
мент за брутното трудово възнаграждение или доход, върху 
който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни 
години от последните 15 години осигурителен стаж по избор 
преди 01.01.1997 г.

За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен до-
ход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на 
прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент 
по новата методика. Резултатите от изчисляването на про-
гнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата 
методика могат да се разпечатват и предоставят на гражда-
ните при поискване.

Консултациите ще се проведат от 10.00 ч. до 15.30 ч. в по-
мещения, предоставени от общините. За община Брацигово 
датата е 20.09.2019 г. 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 789-МИ

София, 26.08.2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна коми-
сия в община Брацигово, област Пазарджик, за изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо 
с вх. № МИ-06-215 / 211 от 23 август 2019 г. от кмета на общи-
на Брацигово, област Пазарджик, с предложение за състав 
на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, 
ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66
от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и
№ 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изисква-
нията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали предста-
вители на парламентарно представените партии и коалиции 
съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице 
е постигнато съгласие между участниците в консултациите 
по отношение на състава и ръководството на Общинската 
избирателна комисия в община Брацигово. Протоколът от 
проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без 
особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 
чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс, Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община 
Брацигово, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както 
следва:

ДЛЪЖНОСТ В КОМИСИЯТА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, 
ФАМИЛИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Николаев Минев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Георгиева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Василева Цойкова  
СЕКРЕТАР: Юсуф Ахмедов Мехмедов
ЧЛЕНОВЕ: Ганка Николова Рускова

 Венета Пейова Грозданова
 Венка Добрева Драгова
 Елена Асенова Асенова-Василева
 Димитранка Иванова Щърбева
 Петя Харалампиева Георгиева
 Димитрина Христова Ботевска

Общинската избирателна комисия встъпва в правомо-
щията си на 7 септември 2019 г.

На назначените членове да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния

административен съд чрез Централната избирателна коми-
сия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 947-МИ

София, 03.09.2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брацигово, об-
ласт Пазарджик.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-244 от 02.09.2019 г. 
от Йордан Павлов – за кмет на община Брацигово, с пред-
ложение от Галина Траянова – упълномощен представител 
на коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в съ-
става на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, назначена с 
Решение № 789-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на 
Петя Харалампиева Георгиева – член на ОИК – Брацигово, 
да бъде назначена Стоянка Йорданова Йорданова.

Към предложението са приложени: заявление от Петя 
Харалампиева Георгиева за освобождаването й като член 
на ОИК – Брацигово по лични причини; декларация по
чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65,
ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено вис-
ше образование на Стоянка Йорданова Йорданова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 
във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Централна-
та избирателна комисия

 
Р Е Ш И:

 
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Брацигово, област 

Пазарджик, Петя Харалампиева Георгиева, ЕГН ….
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брацигово, област Пазар-

джик, Стоянка Йорданова Йорданова, ЕГН ….
На назначения член на ОИК да се издаде удостовере-

ние.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния

административен съд чрез Централната избирателна коми-
сия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2019 г. в 15:08 часа.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
НА 27.10.2019 ГОДИНА

· Избиратели с трайни увреждания, които не им по-
зволяват да упражнят избирателното си право в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез за-
явление по образец или чрез електронно заявление през 
интернет страницата на общините по постоянния им адрес 
или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е 
направено искане по чл. 37 от ИК.

Краен срок 12.10.2019 г. вкл.

· Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в 
различни населени места, може да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по настоящ адрес.

Краен срок 12.10.2019 г. вкл.

· Всеки избирател може да поиска отстраняване на 
непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати 
спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, 
кметството или кметския наместник.

Краен срок 19.10.2019 г. вкл.

· Избиратели с трайни увреждания, които не им по-
зволяват да упражнят избирателното си право в изборното 
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от 
ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако 
заявят това и при условие, че на територията на населеното 
място е назначена подвижна СИК.

Краен срок до 21.10.2019 г. вкл.

За спазване на сроковете в Общинска администрация –
Брацигово, ще има дежурни служители на 12 и 19 октомври 
(събота) 2019 г. от 8 до 17 часа, които ще приемат заявления-
та на град Брацигово и кметствата.

За повече информация: Общинска администрация –
ет. 1, стая 4, тел. 03552 20-65, вътр. 111

ЙОРДАН ПАВЛОВ
за кмет на община Брацигово

/съгласно Заповед № РД-341 #1 /31.07.2019/
на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс

покани на 18.09.2019 год. /сряда/ от 14.00 часа
в сградата на Общинска администрация – гр. Брацигово,

ръководствата на
ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, 
ПП „ДПС“, ПП „ВОЛЯ“,

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

на консултации за определяне съставите на секционните 
избирателни комисии за произвеждане на

изборите за общински съветници и кметове,
насрочени на 27 октомври 2019 г.

При провеждането на консултациите ангажираните страни 
следва да представят писмено предложение за съставите на 
секционните избирателни комисии, което съдържа: имената на 
предложените лица, единен граждански номер, длъжност в ко-
мисията, образование, специалност, и партията или коалицията, 
която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на 
СИК лице, заверено от партията копие от удостоверение за акту-
ално правно състояние на партията, издадено не по-рано от да-
тата на издаване на указа на президента на Република България 
за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове 
или копие от решението за образуване на коалицията за участие 
в изборите за 43-ото Народно събрание, пълномощно от лицата, 
представляващи партията или коалицията, когато в консултации-
те участват упълномощени лица, и списък на резервните члено-
ве, които да заместят при необходимост предложените лица.

С П И С Ъ К
НА КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,

в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства,
съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс

(ДВ, бр. 39 от 2016 г.) на изборите за
общински съветници и кметове

на 27.10.2019 г.

1. Кметство Равногор
2. Кметство Розово
3. Кметство Бяга
4. Кметство Исперихово
5. Кметство Козарско

М Е С Т Н И  И З Б О Р И  2 0 1 9

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
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ГОЛЯМОТО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗАПОЧНА ОТ БЪЛГАРИЯ НА 14 СЕПТЕМВРИ
Кампанията „Да изчистим България заедно“ на bTV Media Group е най-мащабната доб-

роволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпро-
сите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива 
в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на страната ни сред 
тези с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света.

Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2019 г. bTV Media Group 
отново бе част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019. 
На 14 септември доброволците в България дадоха старт на второто издание на Световния 
ден на почистването, което ще завърши в Хавай през нощта на 21 септември.

През 2019 г. „Да изчистим България заедно“ разширява обхвата си с нови възможности 
за подобряване на средата, в която живеем. На 14 септември доброволците от цялата стра-
на предприеха не просто почистване на замърсените зони, но и инициираха други добри 
дела, като обновяване на детски площадки и градинки, спасяване на унищожени гори или 
засаждане на нови, ремонтиране на туристически табели и заслони, боядисване на пейки и 
други добри примери, с които да направят България не само по-чиста, но и по-красива.

На 14 септември над 6 000 доброволци от населените места в област Пазарджик събраха 
над 155 тона отпадъци от 126 замърсени места в акциите от националната кампания „Да из-
чистим България заедно 2019“, сочат окончателните данни на РИОСВ – Пазарджик.

Общините бяха освободени от такси за депониране на отпадъци на регионалните депа 
на 14 и 15 септември 2019 г. Личните транспортни средства на доброволците също имаха 
свободен достъп до тях.

Община Брацигово стартира рано сутринта в осмото издание на кампанията „Да из-
чистим България заедно“. Макар и малко, желаещите доброволци – предимно общински 
служители и техните деца, дадоха добър пример с акцията по почистване на дворното про-
странство на закритата Професионална гимназия по строителство и архитектура. Почистен 
бе целият двор и окосени зелените площи пред Актовата зала. Събраните над 90 чувала с 
отпадъци бяха извозени към регионалното депо.

В кампанията активно се включиха и живущите в блоковете на ул. „Ангел Попов“ и 
отделни граждани, които почистиха пространствата около Лятното кино и минералния из-
вор.

Туристическо дружество – Брацигово също даде своя принос.
Статистиката сочи, че общото количество отпадъци, които община Брацигово е извози-

ла в кампанийните дни, са над 12 тона. 
Татяна СИМОНОВА

Родители и деца от село Исперихово заедно се включиха в инициативата в събота,
14 септември. Облечени в тениски с логото на кампанията, малки и големи се потрудиха, 
за да направят парковете и улиците на селото чисти и приветливи. Инициатор на изявата е 
секретарят на кметството Екатерина Стоянова. Ето какво сподели тя:

„Това са нашите испериховски деца – нашите радетели за чиста България. Не знам дали 
примерът ни е добър и важен за други българи, но за нас да. Ние го правим за нашето село, 
защото смятаме, че възпитанието започва от семейството и минава през училището. Едно 
от най-важните неща, които трябва да направи един родител, за да възпита и отгледа от-
говорни деца, е да ги научи да обичат и пазят природата.

Благодарим на фирма „ТЕДИ ГРУП“, собственост на Гергана и Петър Георгиеви, за пре-
красните тениски, които ни подариха. Благодарим за финансовата подкрепа на Никола Сто-
янов Дучев и на дарителя, който пожела да остане анонимен – за щампата върху тениските. 
Децата получиха лакомства като награда за положения труд и старание.“

Кметство Исперихово

На 6 и 7 септември доброволци от Туристическо дружество – Брацигово направиха 
подобрения по екопътеката към „Кацаров кайнак“. Тя е част от пешеходния маршрут от
гр. Брацигово към селата Жребичко и Равногор.

Благодарим на Община Брацигово за предоставените инструменти и материали.
С удоволствие дружеството се включи и в кампанията за национално почистване на 14 

септември.
Винаги има къде и какво да се направи и подобри! 

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЕ
РАЗГРАЖДА БОКЛУКЪТ?

домакинска хартия  –домакинска хартия  –
хартиен плик  –хартиен плик  –

вестник  –вестник  –
картон  –картон  –

кутия от мляко  –кутия от мляко  –
фас  –фас  –

пластмасова кутия  –пластмасова кутия  –
пластмасова бутилка  –пластмасова бутилка  –

стиропорена чаша  –стиропорена чаша  –
обелка от портокал  –обелка от портокал  –

сърцевина на ябълка  –сърцевина на ябълка  –
кожени обувки  –кожени обувки  –

корда за риболов  –корда за риболов  –
найлонова торбичка  –найлонова торбичка  –

памперс  –памперс  –
консерва  –консерва  –

кенче  –кенче  –
дървен материал  –дървен материал  –

носна кърпичка  –носна кърпичка  –
памучна дреха  –памучна дреха  –

  2-4 седмици  2-4 седмици
  1 месец  1 месец
  1,5 месеца  1,5 месеца
  2 месеца  2 месеца
  5 години  5 години
  1-5 години  1-5 години
  50-60 години  50-60 години
  450 години  450 години
  50 години  50 години
  6 месеца  6 месеца
  2 месеца  2 месеца
  25-40 години  25-40 години
  600 години  600 години
  100-200 години  100-200 години
  350 години  350 години
  50 години  50 години
  100 години  100 години
  1-3 години  1-3 години
  5 седмици  5 седмици
  3-5 години  3-5 години
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