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37-то издание на най-голямото туристическо съ-
битие у нас ще се проведе от 13 до 15 февруари в 
„Експо център София“.

Форумът събира над 300 туроператори, хотели-
ери, представители на културни институции, дипло-
матически мисии, общини, сдружения, производи-
тели и доставчици на специализирано оборудване 
и софтуер. Тази година ще бъдат представени над 
60 дестинации. За първи път във „Ваканция & СПА 
Експо“ ще участват туристически представителства и ком-
пании от Австрия, Азербайджан, Франция и Кения. 

Най-популярните български дестинации за култур-
но-исторически и познавателен туризъм ще представят 
своите забележителности. Над 28 български общини пред-
ставят своя туристически потенциал на Международното 
туристическо изложение „Ваканция & СПА Експо“ пред 
гостите и участниците във форума. Това са общините Ве-
лико Търново, Дряново, Елена, Етрополе, Габрово, Хаско-
во, Кърджали, Казанлък, Ловеч, Русе, Сливен, Брацигово, 
Девин, Стара Загора, Свиленград, Троян и др.

Възможностите за зимни спортове и отдих в едни от 
най-добрите планински курорти в Европа презентират об-
щините Самоков, Банско и Разлог.

Българските морски дестинации и широкия спектър 
възможности за участие в културни събития, фестивали 
и опознавателни пътувания в тазгодишното изложение 
представят Бургас, Приморско, Царево и Варна.

Страната ни е сред европейските лидери по наличие 
на минерални извори с лечебни свойства. Едно от най-
актуалните туристически направления – балнео и СПА-
туризмът, тази година ще демонстрират общините Хисаря, 
Кюстендил, Минерални бани, Павел баня, Сандански, Вър-
шец и СПА столицата на Балканите – Велинград.

За втора година специализираната зона MEDICAL/SPA &
SPA COR-NER е организирана в партньорство с Българ-
ския съюз по балнеология и Спа туризъм. 

Мария ПИЩАЛОВА

ГенералнияТ консул на Турция

на посещение у нас
Дружеството на български и турски бизнесмени 

„Бултиш“, в присъствието на генералния консул на 
Република Турция в Генерално консулство в Пловдив 
Хюсеин Ергани, посетиха КСУДС – Брацигово. Целта на 
посещението бе дарителска инициатива на български 
и турски бизнесмени. 

По думите на Хюсеин Ергани, дружеството винаги е 
подпомагало деца в неравностойно положение, но за 
първи път прави това в Брацигово. Той любезно пре-
достави набор от електроуреди за бита, нужни в еже-
дневната работа на персонала в полза на децата. Освен 
това, тъй като посещението бе на 21 януари – Бабинден, 
гостите донесоха вкусна торта – подарък от фирма „Ак-
таш“, и се включиха в самобитния български празник 
на работещите в КСУДС – Брацигово баби на внучета.

Христо ГЬОШЕВ

В А Ж Н О
ЗА ГРАЖДАНИТЕ,

ЧИИТО ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
ИЗТИЧАТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА!

Областна дирекция на МВР Пазарджик започва кам-
пания по предсрочно подновяване на изтичащи лични 
документи на гражданите.

Поради очаквания наплив пред гишетата на сектор 
„Български документи за самоличност“ през предсто-
ящата 2020 г. и във връзка с изтичане срока на валид-
ност на значителен брой документи за самоличност, 
се създава организация по предоставяне на различни 
възможности на гражданите на областта за предсрочна 
подмяна на документите им.

Подмяната на личните документи може да се из-
върши по-рано от крайния срок на валидност на до-
кументите.

Гражданите с постоянен адрес на територията на 
област Пазарджик могат да подадат заявление за из-
даване на лична карта и паспорт с обикновена услуга 
във всяко едно от звената в ОДМВР – Пазарджик: 
сектор „Български документи за самоличност“ в гр. 
Пазарджик – Районно управление Велинград, Районно 
управление Панагюрище, Районно управление Пещера, 
Районно управление Септември.

Гражданите, които притежават валиден електронен 
подпис, могат да се възползват от възможността да по-
дадат онлайн заявление за подмяна на документи на 
адрес: e-uslugi.mvr.bg

Община Брацигово, съвместно с ОДМВР – Пазар-
джик, ще създадат организация за прием на документи 
на 11 март 2020 г. /сряда/ и 18 март 2020 г. /сряда/ от 
мобилна група на ОДМВР – Пазарджик, на място в гр. 
Брацигово.

Документи ще се приемат след предварително за-
писване във фронт-офиса на Община Брацигово или 
в кметствата и на тел. 03552/2065, вътр. 117; 03552/2065, 
вътр. 111, 0893460420.

За желаещите да подменят документите си на 
11.03.2019 г. записването се извършва до 28.02.2019 г.

За желаещите да подменят документите си на 
18.03.2019 г. записването се извършва до 06.03.2019 г.

Антоанета МАНОЛЧЕВА

На 29.01.2020 г. в Пловдив се про-
веде регионалното делегатско заседа-
ние на кметовете и председателите на 
общински съвети от Южния централен 
регион. Събранията в цялата страна се 
провеждат в рамките на започналата 
изборна процедура за ръководни орга-
ни на НСОРБ през мандат 2019-2023 г.
Сдружението е най-голямата непра-
вителствена организация в страната 
и обединява всичките 265 общини. 
НСОРБ представя интересите на об-
щините в рамките на законодателния 
процес, участва в разработването на 
стратегическите документи на нацио-
нално ниво, в контрола и управлението 
на средствата от ЕС, и представлява 

българските местни власти в междуна-
роден план.

Според разпоредбите на Устава на 
НСОРБ, Южен централен регион, за 
планиране има 5 места в състава на бъ-
дещия Управителен съвет на НСОРБ.

За членове на бъдещия УС бяха 
издигнати кандидатурите на Георги 
Мараджиев – втори мандат кмет на 
община Стамболийски, Емил Кабаива-
нов – четвърти мандат кмет на община 
Карлово и досегашен член на УС на 
НСОРБ, Иво Димов – кмет на община 
Димитровград, трети пореден мандат и 
досегашен член на УС на НСОРБ, Нико-
ла Белишки – трети мандат кмет на об-
щина Панагюрище, и инж. Хасан Азис –

досегашен заместник-председател на 
УС на НСОРБ и кмет на община Кър-
джали за 5-и пореден мандат.

Делегатите в общото събрание на 
НСОРБ от Южен централен регион 
издигнаха кандидатурата на Неби 
Бозов, кмет на най-младата община в 
България – община Сърница, за член 
на Контролния съвет на НСОРБ.

Съгласно правилата на Сдруже-
нието, номинираните от регионалните 
заседания кандидати за ръководни ор-
гани на НСОРБ предстои да бъдат гла-
сувани от Общото събрание, което ще 
се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г.
в гр. София.

„Априлци“

Допустими кандидати са общини, 
кметства, кметски наместничества, 
училища, детски градини и центрове 
за подкрепа на личностното разви-
тие, Обединени детски комплекси. 

Финансират се проекти до 10 000 
лева (с вкл. ДДС). Подкрепят се дей-
ности по реновиране и/или създава-
не на нови паркови пространства, за-
лесяване и засаждане на почистени 
площи, създаване и възстановяване 
на зони за отдих, ремонтиране на дет-
ски и спортни съоръжения и други. 
Общините и кметствата нямат право 
да кандидатстват за интервенции на 
терени на училища и детски градини. 

Краен срок за изпълнение на дей-
ностите е 30 ноември. Не се подкре-
пят проекти, които са получили фи-
нансиране през 2018 и 2019 година.

Конкурсните проекти се изпра-
щат до деловодството на ПУДООС 
само по пощата, с обратна разписка, 
или с куриерска фирма на адрес:

ПУДООС, гр. София 1000, ул. „Триади-
ца“ № 4, ет. 2. 

Краен срок за изпращане –
02.03.2020 г. 

За приемане и въвеждане в 
деловодната система на ПУДООС 
ще бъдат допуснати само онези за-
явления, носещи пощенско клеймо 
с дата на изпращане до 02.03.2020г. 
включително.

Няма да се приемат за въвеждане 
в деловодната система заявления за 
участие в кампанията „Чиста околна 
среда – 2020г.“, донесени на ръка 
от заявителите в деловодството на 
ПУДООС.

Краен срок за подаване за общи-
ни – 02.03.2020, за училища и детски 
градини – 17.02.2020 г.

Обичам природата –Обичам природата –
и аз участвами аз участвам

НОВ ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НСОРБ
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Стартира конкурсът „Обичам природата – и аз участвам“.
Набират се проекти в рамките на традиционната национална 

кампания „Чиста околна среда“ http://pudoos.bg/



Ние -  хората

КОГАТО ПИЛЕНЦЕТО КАЦНЕ НА РАМОТО ТИ…

През последните няколко години наблюдаваме бум на 
лотарийните игри, които се предлагат на българския пазар. 
„Билетите към богатството“ са навсякъде, обещават ни миг-
новено щастие и лесно решение на всичките ни проблеми. 
Предполагам, че няма човек, който да не знае за десетките, 
а може би и стотици игри на национални, държавни и други 
подобни бинго лотарии, които се продават на всяка бензи-
ностанция или лавка в страната. Отивате, търкате няколко 
поленца и… губите. Да, най-често се случва точно това. 
Губите по 2-3 лв., а по-опитните от нас и по 10-20 лв.

Малцина обаче знаят, че шансът може и да се усмихне и 
да изтеглят късметлийския билет…

За малко Брацигово късметлиите май не са малко. Само 
преди 2 години по това време си имахме милионер… Преди 
него в с. Розово жена спечели солидните 200 000 лева, по-
сле печалбата отиде в брациговското село Козарско, преди 
половин година наш съгражданин пък обогати сметката си 
с цели 10 000 лева, а в края на годината пиленцето на ло-
тарията кацна на рамото на Таня Герцова. Тя забогатя с 200 
000 лева от билет „Златните пирамиди за милиони 3“.

Таня е позната на всички в малката ни общност. Пове-
чето я познават като посърнала, отрудена жена – майка на 
шест деца на различни трудни възрасти – две вече пълно-
летни и четири пред тийнейджърска. 

Ние, провинциалистите, повече от всеки друг знаем 
силата на поговорката „Всеки си носи кръста“…

Уволнявана няколко поредни пъти от различни работо-
датели, тя заема ниско платена длъжност на служител, под-
държащ чистотата на обществените места по програми на 
Бюрото по труда. Към момента, поради изтичане на програ-
мата, отново е безработна. Семейството й живее в лише-
ния, а тя самата е притисната до стената от разходи по дома 
и децата. Животът й никога не е бил лек, но сякаш с всяка 
изминала година напоследък става все по-тежък. Но дъл-
боко оптимистичната Таня знае, че не може все да е толко-
ва лошо, че нещата рано или късно ще се наредят и тя ще 
получи помощ от съдбата. И тя идва през декември 2019 г.,
когато съвършено случайно решава да си купи билетче от 
местното павилионче. Ей така, напук на немотията!

В началото мисли, че е спечелила 20 лева, но много 
скоро осъзнава щедростта на съдбата.

Сега вече Таня е и телевизионно позната на цяла Бъл-
гария. Някои се радват истински за нея, други цъкат с език, 
трети лекичко завиждат, но както казва и собственикът на 
павилиона – „Господ знае на кого да помогне…“!

А тя самата не се главозамайва. Радва се на късмета си, 
разбира се, но си пожелава да си намери работа, защото 
знае, че работата носи най-сигурните доходи.

Пожелаваме на късметлийката да е здрава, да отгледа 
в сигурност децата си и да е благодарна, че пиленцето е 
кацнало на нейното рамо…

 Иванка СТЕФАНОВА

ЧИТАЛИЩАТА С НОВ БЮДЖЕТЧИТАЛИЩАТА С НОВ БЮДЖЕТ
167 040 лв. е годишната държавна субсидия за дейност-

та и издръжката на всички 6 читалища в община Брациго-
во за 2020 г. Разпределението на средствата бе обявено на 
работна среща между представители на ръководния екип 
от експерти на Общината и председателите на читалищата.

Сумата, която всяко читалище получава, се определя 
от комисия, назначена от кмета на общината. Критериите 
за оценка са заложени в указания на Министерството на 
културата, според които субсидирането е съобразно акту-
алното състояние на читалището, материално-техническата 
му база, дейността за предходната година и представената 
програма за 2020 г. Субсидията се използва за дейност, 
инициативи, трудови възнаграждения и издръжка.

И през тази година Община Брацигово ще се опита да 
задели от бюджета си макар и за малки ремонти на чита-
лищните сгради. 

Кметът на общината Надежда Казакова уважи срещата 
на читалищните дейци. Тя представи пред тях възможнос-
тите и европейските програми, пред които читалищата мо-
гат да кандидатстват за допълнителни средства.

Коментирани бяха и други проблеми, касаещи чита-
лищната структура и дейност.

Членската маса остава един от сериозните проблеми 
на тези автентични български институции. Все по-малко 
млади хора избират да посещават формите в тях, затова 
и Общината продължава да толерира и подпомага тези, 
които организират и създават интересни и привлекателни 
за младите българи клубове и формации. 

Галина ТРАЯНОВА

Бабинден е един 
от големите народни 
женски празници, 
посветен на „бабите“ 
– жените, които по-
магат при раждане, и 
на младите невести, 
които са раждали. 
Обредността през 
този ден е подчинена 
главно на желанието 
да се засвидетел-
стват почит и уваже-
ние към възрастните 
жени, които са „бабу-
вали“ на родилките. 

Този празник е 
езически и идва от 
далечните прасла-
вянски времена, но 
се е запазил и по 
време на Възражда-

нето е бил изключително почитан. Съдържа 3 основни 
елемента:
� къпане на малките деца от бабата (народна аку-

шерка) – съпровожда се с благословии, намазване на де-
цата с мед и масло, даряване на бабата с вълна и обредни 
кравайчета. Обичаите имат магичен смисъл, свързан със 
здравето.
� Угощение на младите булки в дома на бабата. 

Участват всички млади булки, на които тя е бабувала (чи-
ито деца е израждала) през годината. Носят хляб, баница, 
печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие 
и я даряват на дясното рамо с риза, престилка, кърпа, 
чорапи.
� Влечугане (къпане) на бабата (обичаят е разпро-

странен само в отделни селища в България). Извършва се 
след угощението. 

Днес Бабинден губи доста от обредните си обичаи, но 
пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много 
смях и веселие.

БАБИНДЕН В КОЗАРСКОБАБИНДЕН В КОЗАРСКО
Думичката „баба“, която 

в много случаи децата из-
ричат преди „мама“, е стара 
колкото света. И днес още тя 
се възприема като синоним 
на мъдрост и сила. Бабата 
е стара жена, която е из-
вървяла дълъг житейски 
път, познала загуби, радост, 
видяла свят, докоснала се 
до различни човешки съд-
би. Според православния 
календар по стар стил, на 21 
януари 2020 г. в Козарско бе 
отбелязан Бабинден − един 
от най-светлите празници, 

посветен на бабите акушерки. Празник, който е свързан 
със семейните ценности и обичаи. Празник, свързан със 
здравето, плодовитостта и продължението на рода.

Благодарим на всички, които се включиха в отпраз-
нуването на този светъл ден! Кметът Георги Горанов поз-
драви присъстващите, като им пожела да бъдат здрави, 
благословени, винаги добри и много усмихнати.

Да бъде Празникът на мъдростта и добрината!
Мима ГЬОШЕВА

В РАВНОГОР

В РОЗОВО В РОЗОВО 
Денят на бабата в село Розово винаги е особен праз-

ник. Въпреки че селището е със затихващи функции и 
деца отдавна не се раждат в него, то жителите стоически 
отстояват традицията за уважаване на онези, които даря-
ват и пазят новото начало на живота.

За тазгодишния Бабинден секретарят на НЧ „Просвета -
1911“ г-жа Васка Спасова организира и проведе голямо 
събиране. Бяха поканени баби, майки и малки деца, макар 
и не живеещи в село Розово. По справки на ГРАО, през из-
миналата 2019 г. са родени 5 деца с родители розовци.

Да споделят празника в селото бяха поканени и 
гости от Алекоконстантиново – битова певческа група, 
и танцов състав от с. Варвара. Гости на празника бяха 
още общинският кмет г-жа Надежда Казакова, г-жа Радка 

Кочева от РЕКИЦ –
Пазарджик, и аку-
шер-гинекологът с 
розовски корени д-р 
Златка Панайотова.

Поливането на 
вода ритуално бе 
извършено в градин-
ката на центъра до 
розов храст. В ролята 
на бабата бе само-
дейката Йорданка 
Канчева. Изредиха 
се младите майки да 
поливат в ръцете й 
животворната теч-
ност, а тя – бабата, с 
пръските и обичай-
ните наричания, да 
благославя да се 
раждат много деца –
и мъжки, и женски, и 
да бъде живот и здраве до века.

След спазване на ритуала всички бяха поканени в го-
лямата зала на читалището, където празнично бяха под-
редени маси, отрупани с всевъзможни почерпки и вкусен 
обяд. Неотменна гозба бе розовската „траана“, която се 
готви само за този ден.

Сред танци, песни и много музикални поздрави ду-
мата бе дадена на г-жа Казакова. Тя поздрави присъства-
щите, благодари за уважението и поканата и подчерта, че 
нашата духовност се крепи на традициите, а това е най-
ревностният пазител на българщината.

До късен следобед жените в Розово се веселиха, ма-
кар и два дни преди уречената дата.

Катя КОМИТОВА 

В ИСПЕРИХОВОВ ИСПЕРИХОВО
На нивата, до някой слог,

родилката глава полага.

Жената-баба, с поглед строг,

в усилията Ӝ помага.

Вред и в сиромашка къща

пристига бабата призвана −

с радост майка да прегръща

рожба чакана, желана.

В БРАЦИГОВОВ БРАЦИГОВО

Въпреки че тази година общоградско тържество 
нямаше, празникът бе три дни и три нощи, както казва 
поговорката.

Започна се с празник на бабите от КГБ (Клуб на готини-
те баби), последван от празник на работещите баби и праз-
ници на бабите от пенсионерски клуб „Дълголетие“ и тези 
от Общинската организация на хората с увреждания. И на 
още баби по квартали, групички и какви ли още не сдру-
жения!... Важното е традицията да се спази и да е весело.

Подаръци от семейство Мерк и Община Брацигово 
получиха хората с увреждания от гр. Брацигово.

В БЯГАВ БЯГА

„Априлци“

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
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В края на миналата година Министерството на вътреш-
ните работи оповести констатациите на работна група, 
натоварена да изследва прилагането на наредбите за 
опазване на обществения ред в общините. В документа се 
посочва, че общинските наредби преповтарят значителна 
част от законовите разпоредби в различни нормативни 
актове. От правната практика се знае, че голяма част от 
дублираните норми в общинските актове се отменят от ад-
министративните  съдилища. Примери са забраните за из-
веждане на кучета без повод и намордник, пребиваването 
на лица под 14 години и без придружител след 22 ч. извън 
дома, продажбата на алкохол и цигари на непълнолетни и 
др. Друга констатация е, че общинските съвети излизат от 
компетентността си, приемайки санкции за уредени по за-
кон нарушения. От МВР посочват и различното тълкуване 
на понятието „обществен ред“ в наредбите на отделните 
общински съвети. Като незаконосъобразни се определят 
общински наредби, пряко възлагащи задължения на по-
лицейски служители да констатират административни 
нарушения и да съставят актове. Работната група е фор-
мулирала и конкретни препоръки, включващи преглед 
на общинските наредби за обществен ред и сигурност за 
премахване на дублирането на норми, отмяна на частите в 
тях, с които се възлагат функционални задължения на по-
лицейски органи, изготвяне на предложения за законови 
промени, ясно определящи регулацията на обществените 
отношения, както и унифициране на общинските наред-

би за обществен ред и сигурност. Сдружението изпрати 
становище по проучването до министъра на вътрешните 
работи Младен Маринов. В него се казва, че посочените 
недостатъци в общинските наредби се коренят в несъвър-
шената законова рамка, която не дава контролни правомо-
щия на местните власти при нарушения на обществения 
ред по места. Фактът, че в повечето общини наредбата за 
опазване на обществения ред е с № 1, показва значението, 
което местните власти отдават на този проблем и отговор-
ността им пред гражданите.

За да запълним законовите „празноти“, НСОРБ внесе в 
Народното събрание законопроект за изменение на ЗМСМА, 
с който са предвидени и изменения в Закона за движение 
по пътищата. Този законопроект в различните му части е 
разработван в продължителен период с представители на 
МВР. Предложените законови изменения, предоставящи 
правомощия на общините по спазването на местната нор-
мативна уредба, ще допринесат за подобряването на об-
ществения ред и ще подпомогнат дейността на органите на 
МВР. Предложените правомощия на общините за контрол 
на пътното движение с видеонаблюдение, изградено и фи-
нансирано от тях, ще допринесат за повишаване на пътната 
безопасност и за по-малко жертви и ранени в границите на 
населените места. НСОРБ не споделя предложението за 
унифициране на общинските наредби, защото те са съобра-
зени със спецификите на населените места, а размерът на 
глобите е съобразен със социалноикономическите условия.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОМЕНИ
В НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Промените са свързани с въвеждане на нови стан-
дарти: общи – задължителни за всички администрации, 
и собствени – задължителни само за обявилата ги адми-
нистрация.

Общите включват подходящи условия и достъп-
ност до и в центровете за обслужване, стандарти при 
комуникация с потребителя, стандарти за предоставя-
не на информацията за административно обслужване, 
поддържане на система „Най-често срещани въпроси и 
отговори“, стандарти за срок за отговор на запитвания, 
за минимализиране на броя посещения на гише, за из-
ползване на опростени и лесни за попълване образци 
и/или формуляри. Единадесет са методите за измерване 
на удовлетвореността на потребителите от качеството на 
административното обслужване, от които 5 стават задъл-
жителни. Всички администрации ще използват анкетни 
проучвания, консултации със служителите, наблюдение 
по метода „таен клиент“, анализиране на сигнали и жал-
би и на медийни публикации.

Кабинетът прие и Постановление за изменение и до-
пълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и 
подбора при мобилност на държавни служители и в По-
становление № 304 от 2019 г. за приемане на наредбата 
и за създаване на портал за работа в Държавната адми-
нистрация.

Промените в подзаконовите актове са в съответствие 
с последните изменения в Закона за държавния служител 
(ДВ, бр. 100 от 2019 г.), с които са отменени законовите тек-
стове, свързани с централизирания подбор и конкурси.

На заседанието, проведено на 29.11.2019 г. и отразено 
в Протокол № 2/29.11.2019 г., по т. 2 от дневния ред Об-
щинският съвет – Брацигово, избра временна комисия за 
изработване на Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Брацигово, и взаимодействието му 
с Общинска администрация в състав от петима общински 
съветници: Стоян Вълков, Йордан Михайлов, Костадинка 
Найденова, Галина Траянова и Светослав Рашайков.

Комисията е провела едно заседание на 03.12.2019 г., 
на което взема решение да не изработва нов Правилник, а 
да актуализира досега действащия.

Процедурата по Закона за нормативните актове по 
обявяването на проекта на Правилника за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и вза-
имодействието му с Общинската администрация, както и 
по провеждане на общественото обсъждане, е спазена. 
На 11.12.2019 г. на официалната интернет страница на Об-
щина Брацигово е публикуван проектът на Правилника, 
а на 13.01.2020 г. е проведено обществено обсъждане, на 
което са постъпили две предложения от гражданин за из-
менение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация. 
В предоставения 30-дневен срок не са постъпили други 
предложения от граждани в деловодството, както и на 
имейл адреса на Община Брацигово.

И така, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, предвид 
предложението на Стоян Димитров Вълков – председател 
на временната комисия, и становищата на постоянните ко-
мисии към ОбС, и след извършените разисквания, Общин-
ски съвет – Брацигово, на своето редовно заседание от 
31.01.2020 г., прие Правилник за изменение и допълнение 
на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, със следното съдържа-
ние на изменените и актуализирани клаузи:

БИЛО:
Чл. 14. (1) Председателят на Общинския съвет изпълня-

ва функциите си на пълно работно време при ненормиран 
работен ден, при условията на Кодекса на труда.  

 (2) Размерът на възнаграждението на председателя на 
Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от въз-
награждението на кмета на общината.

 (3) Председателят на Общински съвет ползва платен 
годишен отпуск в размер, съответстващ на размера на 
платения годишен отпуск на кмета на общината.

СТАВА:
Чл. 14. (1) Председателят на Общинския съвет изпълня-

ва функциите си по 4 /четири/ часа дневно, при условията 
на Кодекса на труда.  

 (2) Размерът на възнаграждението на председателя на 
Общинския съвет е 45 на сто от възнаграждението на кмета 
на общината.

 (3) Председателят на Общинския съвет ползва платен 
годишен отпуск в размер 50 на сто от платения годишен 
отпуск на кмета на общината.

БИЛО:
Чл. 16. (2) Общинският съвет определя със свое решение 

размера на възнаграждението на  общинския съветник за 
участие в заседанията на комисиите и Общинския съвет.

СТАВА:
Чл. 16. (2) Общинският съветник получава възнаграж-

дение за участието си в заседанията на Общинския съвет 
и неговите комисии, като размерът на възнаграждението 
да бъде 35 на сто от средната брутна работна заплата на 
Общинска администрация за съответния месец.

БИЛО:
Чл. 49. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни 

заседания, когато се разглеждат общи за две или повече 
комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразу-
мение от един от председателите на комисия.

СТАВА:
I вариант – Чл. 49. (1) Комисиите могат да провеждат 

съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две 
или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръко-
водят по споразу мение от един от председателите на 
комисия.

II вариант – Чл. 49. (1) Комисиите провеждат заседани-
ята съвместно, като избират за водещ един от председате-
лите на комисиите.

БИЛО:
Чл. 56. (3) При определяне на дневния ред за всяко 

заседание на Общинския съвет, председателят на съвета 
включва отделна точка „Изказвания, питания, становища 
и предложения на граждани“ и определя време за тази 
точка не повече от 20 минути за едно заседание.

СТАВА:
Чл. 56. (3) При определяне на дневния ред за всяко 

заседание на Общинския съвет, председателят на съвета 
включва отделна точка „Изказвания, питания, становища 
и предложения на граждани“.

В Чл. 56. се добавя нова ал. 7, със следния текст:
Чл. 56. (7) Когато внесеното предложение в Общински 

съвет се отнася до населено място в община Брацигово, на 
заседанията на постоянните комисии да се покани кметът 
(кметският наместник) на съответното населено място.

БИЛО:
Чл. 73. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят 

питания, становища и пред ложения от компетентността на 
Общинския съвет, кмета или Общинската админист рация, 
представляващи обществен интерес. Питанията се правят 
в рамките на оп ределеното по чл. 56, ал. 3 от този правил-
ник време.

СТАВА:
Чл. 73. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят 

питания, становища и пред ложения от компетентността на 
Общинския съвет, кмета или Общинската админист рация, 
представляващи обществен интерес. 

Веселина ДАМОВА
председател на Общински съвет – Брацигово

ИЗ РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ

НА ФОКУС

НСОРБ ОТНОВО ПОИСКА УВЕЛИЧАВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА

НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

О  Б  Я  В  А

Със заповед № ОХ – 28 / 13.01.2020 г.
на министъра на отбраната на Република България

се обявяват 38 (тридесет и осем) вакантни длъжности, които следва да се приемат след провеждане на конкурс
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в

чужбина, във военни формирования (в.ф.) на Съвместното командване на специалните операции, както следва:
1.1. за в.ф. 32990 – Пловдив – 4 длъжности;
1.2. за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 длъжности;
1.3. за в.ф. 54120 – Пловдив – 20 длъжности;
1.4. за в.ф. 52630 – Пловдив – 6 длъжности;
1.5. за в.ф. 48650 – Пловдив – 6 длъжности.

В заявлението си кандидатите могат да посочат до 3 длъжности от обявата.

Срок за подаване на документи до началника на Военно окръжие II степен – Пазарджик
до 21.02.2020 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ЦВО – www.comd.bg

За подробна информация – експерт във Военно окръжие – Пазарджик, за общини Пещера
и Брацигово, Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552 / 2065,

младши експерт Димитър Димитров, ет. 2, стая № 12, тел. 03552 / 2065,
или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК

О  Б  Я  В  А
Относно обявяване на прием на курсанти

във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 45 места за обучение на курсанти

във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, в специалности:
• летец-пилот – 14;
• ръководител на въздушно движение – 8;
• летателни апарати и авиационни двигатели – 7;
• летищно осигуряване – 5;
• авиационно въоръжение – 5;
• навигационни, комуникационни и информационни системи – 6.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 12.06.2020 г.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България,
обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите

в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони:
0885 108129, 034 445463, както и на www.af-acad.bg

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ АКТУАЛИЗИРАХА СВОЯ ПРАВИЛИНИК
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Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi, предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

Преди повече от 30 години записах от 
баща ми Тодор Николов Буров – светла му 
памет, имената на воднотехническите съ-
оръжения в Брацигово. Повод да се насоча 
към това бе един разговор, в който наш по-
знат каза, че има нива близо до Кандьовата 
воденица. Не бях чувал за такава воденица 
и попитах къде е тя. Оказа се, че вече отдав-
на не съществува, но по-възрастните хора я 
помнят и знаят мястото. Това бе повод да за-
пиша имената на водениците и още две вод-
нотехнически съоръжения – една валявица 
и две тупавици – тепавица, по съвременния 
правопис.

Разказът на баща ми започна с най-го-
лямата воденица – Стоянкината. Собстве-
ниците са брациговци, но е била построена 
на Стара река, на стотина метра срещу 
течението от моста на пътя за с. Капитан Ди-
митриево. Воденицата вероятно е била най-
голямата, тъй като е работила с три-четири 
воденични камъка.

В Бяга е имало воденица, собственост на 
Тодор Идибелята – идибеля на турски значи 
седем бели. Фамилното име на този човек е 
Костов. Бил е заможен човек и много добър. 
На всеки празник е купувал на бедни деца 
дрехи и обувки. Негов син е пропилял имо-
тите и след като е пропил всичко, е починал 
на 45 г.

В местността Лъката се е намирала Тър-
помановата воденица. Така са я наричали 
накратко, но там в една сграда са се нами-
рали три съоръжения – тупавица, воденица 
и валявица. И трите са задвижвани от едно 
водохващане. Работата там никога не е спи-
рала, понеже е използвала вода от изворите 
на Света Троица. През цялата година е рабо-
тела тупавицата, а воденицата и валявицата 
са работели само през лятото.

Поповата воденица. За нея се помнят 
само основите – задвижвана е само с вода 
от Света Троица.

Келешовата воденица – намирала се е 
под Прикумовото блато. Била е собственост 
на Келешови, у които са били отседнали 
руските войници през януари 1878 г. Все 
още там няма паметна плоча.

Мърмарановата воденица – намирала се 
е на мястото на помпената станция, която из-
помпва вода за града. Имало е пъстърва. По 
предание една голяма пъстърва е запушила 
цифона – цифон са наричали струйника, 
който насочва водата точно в лопатките на 

водното колело /турбината/.  
Воденицата на Шуменски – фамилното 

име е Грънчаров – тя бе единствената запа-
зена и работеща воденица допреди петдесе-
тина години. Била е само с един камък.

Златковата воденица – намирала се е на 
около 50 метра от Райчов мост. Била е соб-
ственост на петима братя.

Черняевата воденица – собственост на 
Ванчо Черняев. През 1941 г. е изгоряла.

Воденицата на Мартин. Бащата на Мар-
тин е бил руснак. След Освобождението се 
е оженил за брациговка. Според преданието 
на всеки ъгъл в селото е имало по един че-
бур с вино и всеки е можел да пие по случай 
сватбата между руснак и българка.

В съседство с воденицата на Мартин са 
се намирали: Тошковата воденица и Въльо-
вата воденица, Дамяновата воденица – в 
нея са се провеждали партийни явки, била е 
и скривалище, воденицата на Чоката – не се 
помни кога е работила.

Срещу градската градина е имало оста-
тъци от основи, но не се знае какво точно 
е имало.

Воденица и тупавица на Козела. Това е 
майсторът, който е изработил черешовите 
топове. Около 1905 г. при едно голямо на-
воднение реката е отнесла брега, разрушава 
арка и тя престава да работи. 

Дамяновата воденица – била е при 
циганската чешма, а малко над нея върху 
стари основи е била построена тупавицата 
на Тодор Кънев.

Тошковата воденица – намирала се е при 
Гатиния мост.

В Дамовата къща е 
имало воденица и мас-
лобойна.

Ристосковата водени-
ца – намирала се е зад 
киното. Тя е единствената 
с подземен арк. 

Павлювата воденица 
и маслобойна – над воде-
ницата е бил домът му.

Русковата воденица – 
в нея е имало и ледница. 
През зимата са складира-
ли лед, за да разхлаждат 
питиетата през лятото.

От всичко записано дотук трябва да 
поясня, че става въпрос за много воднотех-
нически съоръжения, които обаче не са ра-
ботили едновременно през годините. Едни 
са запустявали, други са били построявани. 
Следва да си зададем въпроса – откъде тол-
кова много вода?

Много вода в Умишка и тогава не е има-
ло. Но не ги е имало и язовирите с много 
странните наименования − язовир „Бурово 
блато“ и язовир „Гачево блато“. Странното 
наименование идва от имотите на Бурови 
и Гачеви, които са били заблатени. След 
построяването на дигите остават като най-
странните наименования – хем язовир, хем 
блато...

Как са построявали тези съоръжения 
брациговци? Отговор на този въпрос дава 
вторият разказвач – Йордан Тошков. Пре-
давам го така, както го запомних.

Който от рода е спастрил малко парици 
и иска да строи, първо се опира на помощта 
на рода. Купува каквото е необходимо за 
строежа и вика роднините на помощ. Като 
се съберат мъжете, кой с каквото може − по-
мага. С труд, дюлгерски умения, технически 
познания. Няколко жени се занимават с 
гозбите.

„Лапали са ей такива мръвки“ – и бай 
Йордан показваше колко са били големи 
мръвките, като поставяше лявата си ръка 
над китката на дясната, така, както рибарите 
показват колко голяма риба са хванали. И за 
една седмица воденицата е готова. 

Няколко думи за техническата страна. 
Малкият дебит вода и малкият воден пад 

не са давали възможност за достигане на 
голяма мощност на съоръженията. Допусти-
мата мощност едва ли е надхвърляла десет 
киловата и въпреки това всички са работи-
ли и са печелели. Енергията е безплатна, 
трябва само да не те мързи. Приходът идва 
от заплащането от мливарите или от уема –
уем са наричали заплащането в натура – ако 
няма пари да плати услугата, мливарят оста-
вя малка част от брашното на воденичаря. 
Става така, че и двамата може да нямат 
пари, но глад няма. 

Затрудненията и за воденичарите, и за 
мливарите идват през сухите лета. Водата 
намалява и единствената работеща водени-
ца остава Търпомановата – малко над нея в 
реката се вливат изворите от Света Троица. 
Там винаги е имало достатъчно вода. Идват 
хора от цялото Брацигово, производител-

ността е малка и се създава опашка. Демек, 
трябва да има ред, да се чака. А когато човек 
чака, трябва нещо да похапне, да пийне и да 
пренощува. Няма мотел, няма хотел. Приро-
дата е дала всичко безплатно. Реката е пъл-
на с риба и раци. Хора по ден-два са изкар-
вали, като се хранят с печени раци и мряна. 
Студена водица и мека тревица за постеля 
има в изобилие. Важно е да не си забравил 
да си вземеш една черга или ямурлука. 

Следа от мелничарската работа има и в 
брациговския говор. Когато някой бръщоле-
ви глупости и събеседникът му не иска да го 
слуша, казва „Стига си тракал като кречета-
ло!“. Кречеталото е дозиращият механизъм, 
който според скоростта на въртенето на 
воденичния камък пропуска необходимото 
зърно за смилане. Това е съпроводено с не-
прекъснато тихо тракане, което може да те 
приспи, за разлика от досадния събеседник, 
който може да те докара до състояние да не 
можеш да мигнеш.

„Два остри камъка брашно не мелят.“ 
Това идва в говоримия език от изискването 
двата воденични камъка да бъдат издялани 
от различни по твърдост скали. 

„Тежко като воденичен камък.“ Това е 
изразът, в който воденичният камък се пре-
връща в неопределена мерна единица, не я 
търсете по техническите справочници, със 
сигурност няма да я намерите.

Още едно пояснение. При тупавиците 
разположението на вала е хоризонтално, с 
предавка, която издига чуковете, а турбина-
та /водното колело/ вертикално. Турбината 
при водениците е хоризонтално, а валът е 
вертикален, с пряко задвижване на воде-
ничния камък. 

Има предание и за дъскорезници 
/чаркове/, които са били в местността Дре-
нето. Вероятно са работили много отдавна и 
не са могли да устоят на конкуренцията на 
баташките чаркове.

За още две съоръжения можем само да 
гадаем. Остатъци от добив на желязо има в 
местностите Дренето и Брукчийницата. Там 
са били вигните и ковашките чукове. Стопя-
ването на рудата е ставало с принудително 
раздухване на горенето в пещите от мяхове, 
които са били задвижвани от примитивни 
водни турбини, а изковаването − от ковашки 
чукове, също задвижвани от вода. Писмени 
документи няма, само фамилното име Мър-
вакови напомня за дейността на мърваците, 
така са наричали хората, които са добивали 
желязо. 

Никола БУРОВ

Воднотехническите
съоръжения в Брацигово

Воденицата на Васил Грънчаров – Шуменски,
направена преди около 50 години (сн. неизв. автор)

От воденицата на Шуменски сега са останали 
само мелничните камъни (сн. Атанас Тошков)

От най-голямото съоръжение – валявицата,
воденицата и тупавицата, сега личат само основите,
те се намират на 380 метра от вливането на река 
Преврен в Стара река (сн. Атанас Тошков)

Васил Грънчаров – Шуменски –
последният воденичар

(сн. неизв. автор)

Георги Търпоманов – работил 
едновременно на валявицата, 

тупавицата и воденицата
(сн. неизв. автор)

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК

О  Б  Я  В  А
Относно обявяване на прием на курсанти

в Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 335 места за обучение на курсанти в Национален военен университет

„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, в специалности:
• мотопехотни и танкови войски – 24;   • РТВ – 7;
• разузнаване – 20;     • ЗРВ – 20;
• сигнално разузнаване и електронна война – 12;  • АЗРВО и БП – 19;
• полева артилерия – 39;    • МСП и Т – 11;
• ПВО на войските – 24;    • военни КИС – КТ и Т – 9;
• инжeнерни войски – 12;    • военни КИС – КС и Т – 8;
• АИР – 17;      • военна полиция – 6.
• войски за ЯХБЗ и Е – 7;   

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 12.06.2020 г.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България,
обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите

в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони:
0885 108129, 034 445463, както и на www.nvu.bg

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК

О  Б  Я  В  А
Относно обявяване на прием на курсанти

във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна

Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 65 места за обучение на курсанти

във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна, в специалности:
• корабоводене – 7;
• корабни машини и механизми – 8;
• военноморска логистика – 5;
• военноморски и комуникационни и радиотехнически системи – 5;
• кибероперации – 13;
• мехатроника – 7;
• медицинско осигуряване на въоръжените сили – 20.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 22.06.2020 г.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България,
обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите

в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони:
0885 108129, 034 445463, както и на www.naval-acad.bg
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