
Много дати в нашата исто-
рия ни правят горди, че сме 
българи!

В съзнанието на българ-
ският народ 
Трети март 
п р и с ъ с т -
ва винаги, 
неповлиян 
от време, 
събития и 
дати. При-
съствие без 
което не мо-
жем и без 
което няма 
да се чувст-
ваме бъл-
гари. Нито 
изминали -
те години, 
нито без-
милостният 
ход на ис-
торията са 
в състояние 
да го отда-
лечат от нас.

Тази дата 
м о ж е м 
справедли-
во да  опре-
делим като 
г р а н и ц а 
между две 
епохи - между епохата на 
робството, на националното 
Възраждане, на борбите за 
национално освобождение 
и епохата на самостоятелен 
политически живот. Трети 
март е апогеят на многове-
ковната борба на българ-
ския народ за национална 
независимост и суверенно 
развитие. Това е победата 
на един неукротим дух - сво-
бодолюбивия дух на бълга-
рина.

Освобождението започ-
на с най-очакваната война. 
Самара, Кишинев и Плоещ, 
днес са градове вече в раз-
лични държави и ако има 
нещо, което да ги свързва, 
това е Освобождението на 
България.

Самарското знаме вече 
е ушито, в Кишинев вече 
е прочетен манифестът на 
император Александър ІІ 
за обявяването на десетата 
руско-турска война, в Пло-
ещ губернаторът на Сама-
ра - Пьотр Алабин, връчва 
пред строя на опълченците 
на просълзения дядо Ильо 
същото това знаме. В тази 
война участват и опълченци 
от Брацигово, Розово и Ра-
вногор.

И започва онова, което 
явно и скритом българите 
отдавна очакват и предвкус-
ват. Войната на сбъднатите 

н а д е ж д и . 
П о - к ъ с н о 
тя ще бъде 
възхвалява-
на и отрича-
на. Но тога-
ва е такава. 
Такава, коя-
то дълбоко 
в душите си, 
дълбоко в 
български-
те сърца, 
чувстваме, 
тачим и зо-
вем Осво-
бодителна. 
За нас бъл-
гарите тази 
война ви-
наги е била 
символ на 
Свободата.

В този  
празничен 
ден ние 
с в е ж д а м е 
глави в знак 
на призна-
телност към 
х и л я д и т е 

руски войни, към украин-
ски, белоруски, румънски, 
финландски, литовски, пол-
ски, латвийски, естонски 
бойци и към представители-
те на много други народно-
сти, които положиха своите 
кости по пътя на победата.

Изразяваме своята при-
знателност към някои от 
най-забележителните лич-
ности на XIX век и големи 
приятели на България като 
Толстой и Тургенев, като 
Достоевски и Некрасов, като 
Гладстон, Гарибалди, Дар-
вин и Юго.

На  3 март 1878 г. бе по-
дписан Санстефанският 
мирен договор. Той увенча 
с успех края на войната и 
възвести възкръсването на 
българската държава от пет-
вековното османско иго.

В науката се спори за ха-
рактера на тази дата. Но 
без тази дата, без Сансте-
фанския мирен договор, 
нямаше да го има нито Съ-
единението от 1885 година, 
нито Денят на  българската 
независимост от 1908 г.

Екатерина ДАМЯНОВА
Директор  на 

Историческия музей

4
(707) Брацигово, год. XXX,

23 февруари 2012 г.
четвъртък

30 ст.

4

На проведеното общест-
веното обсъждане на про-
ектобюджета на Община 
Брацигово за 2012 г., отчета 
за изпълнението на Бюджет 
2011 г. и капиталовата про-
грама за 2012 г. в заседател-
ната зала на Младежки дом 
гр. Брацигово се събраха 
кметският екип, директори 
на училища, детски градини 
и институции. Интересът от 
страна на жителите на об-
щината бе твърде мълък.

Кметът на Община Браци-
гово Васил Гюлеметов откри 
срещата и помоли  дирек-

тора на дирекция „Обща 
администрация“ Търпена 
Лабова да запознае накрат-
ко присъстващите с изпъл-
нението на бюджета за 2011 
год.

Подобреното изпълнение 
на приходната част спрямо 
2009 и 2010 год. се дължи 
на работата на служителите 

от „Местни данъци и такси“, 
както и сериозната кампа-
ния по отношение на неиз-
правните длъжници. През 
тази година ще се съберат 
всички задължения от пре-
дишни години, за да може 
да се достигне до цялостно 
изпълнение на приходите в 
бюджета за 2012 год.

Гл. специалист „Бюджет“, 
София Тачева, представи ос-
новните пунктове при фор-
мирането на приходната 
част и при разпределението 
на разходите. Общата рамка 
на бюджета е 5 421 676 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА

При разработване на при-
ходната част на бюджета 
са съобразени утвърдени-
те субсидии от Централния 
бюджет, прогнозите от зве-
но „Местни данъци и такси“, 

Европейската ни ориен-
тация, реализирана и из-
разена в настоящата дейст-
вителност в нашата страна, 

е факт. Чрез оперативните 
програми на ЕС пред нас се 
откриват големи възмож-
ности за осъществяване на 
положителни тенденции в 
обществено-икономическо-
то развитие на общината. В 

тази връзка основната цел, 
която си поставям е да ра-
ботя колкото се може по-
добре заедно с общинската 

администрация, кметовете 
на населените места, с под-
крепата на общинските съ-
ветници за доброто бъдеще 
на жителите на Община Бра-
цигово през следващите че-
тири години.

Предстои съвместна рабо-
та в привличането на допъл-
нителни финансови ресурси 
от Програмите за развитие 
на Европейския съюз, която 
ще ни позволи да подобрим 
местната и регионална ин-
фраструктура, да осигурим 
по-добра, по-съвременна и 
по-висококачествена обра-
зователна, здравна и соци-
ална среда. Ще ни позволи 
да стимулираме разкрива-
нето на нови работни мес-
та, да осигурим развитието 
на туризма, значително да 
подобрим и да поставим 
на нова съвременна основа 
сметосъбирането и смето-
извозването и чистотата на 
населените места, екологич-
ната обстановка в цялата об-
щина, както и да разширим 
възможностите за спортни и 
културни прояви.

Характерните особено-
сти в нашата община, които 
влияят пряко или косвено на 
развитието ни са демограф-
ския срив, високата безрабо-

тица (16,1%), слабата и недо-
развита икономическа база, 
амортизираната и лоша 
инфраструктура, екологич-
ните проблеми, възникнали 
най-вече от липса на воля за 
изхвърляне на отпадъци на 
определеното депо.

Тези нелеки проблеми в 
общината очертават и ос-
новните цели, които трябва 
да си поставим през мандат 
2011 - 2015 г.

Стабилност на местните 
финанси

С правомощията, предос-
тавени от ЗМДТ и предоста-
веното право от Конституци-
ята, да определим размера 
на местните данъци за по-
стигане на икономическа 
стабилност в общината чрез 
поддържането на баланси-
ран бюджет, генериране на 
допълнителни приходи и 
трайното установяване на 
нов мениджмънт в Общин-
ската политика. За целта 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2011 - 2015 ГОДИНА

134 години от Освобождението на България

ТРЕТИ МАРТ - ДЕН НА СБЪДНАТИ КОПНЕНИЯ

В неделното утро на 19 
февруари 2012 година ад-
министратори, политици, 

интелектуалци и ученици 
от Брацигово, както и мно-
го родолюбиви граждани се 
събраха пред паметника на 
Апостола в града, да сведат 
глави в знак на почит пред 
паметта на най-великия 
българин за всички време-
на.

В прочетената последна 
изповед на Дякона звучаха 
неговата болка за народа и 
вяра в идния ден на отечест-
вото, на което той се бе пос-
ветил още от лятото на 1861 
година.

Заветите на Левски за чис-
та и свята република, отек-
наха в слънчевия февруар-
ски ден, за да напомнят на 
събралите се за цената на 

един човешки живот, жерт-
ван за благото на всинца ни.

Рециталът на учениците 

от НУ „Васил Петлешков“  - 
Брацигово припомни по-ва-
жните моменти от делото и 
пътя на Васил Иванов Кун-
чев - Левски. 

След едноминутното 
мълчание, цветя на призна-
телност бяха поднесени от 
Общинска администрация - 
Брацигово, Общински съвет 
- Брацигово, Народно чита-
лище „В. Петлешков-1874“, 
НУ „В. Петлешков“, КСУДС 
- Брацигово, Общинското 
ръководство на ПП „ГЕРБ“,  
Общинското ръководство на 
БСП, коалиция „Бъдеще за 
Брацигово“ и почитателите 
на фенклуб „Левски“.

Иванка СТЕФАНОВА

БРАЦИГОВЦИ ПОЧЕТОХА 
ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА

Художник: Христо Нейков
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2 Съвременност

ПРОГРАМА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА  БРАЦИГОВОще създам необходимата 
организация за ефективно 
управление на общинските 
финанси, разумно планира-
не и изразходване по прио-
ритети на бюджетните сред-
ства, максимално усвояване 
на средствата от европей-
ските фондове, ефективно 
управление на общинската 
собственост, използване на 
възможностите на кредит-
ния пазар.

Устойчиво и балансирано 
развитие на всички селища 

в общината
Ще работя за трайно съ-

живяване на икономиката, 
представяне и рекламиране 
на възможностите за бизнес 
в общината пред външни 
инвеститори, публикува-
не в електронен вид чрез 
интернет на регистъра   на 
общинската собственост, 
обезпечаване с необходима-
та    информация всички зе-
меделски производители и 
желаещите да се занимават 
със земеделие, с начините за 
кандидатстване с проекти и 
финансиране на дейността.

Подобряване на инфра-
структурата и благоустроява-

нето в населените места
Максимално, но рацио-

нално използване на финан-
совите средства от общин-
ския бюджет. Ще търсим 
всякакви възможности за 
финансиране от външни из-
точници - Държавен бюджет, 
разработване на проекти по 
Оперативните програми на 
ЕС, осъществяване на пуб-
лично - частни партньорства.

През мандата ще работя 
за реализиране на проекти-
те:

- „Община Брацигово - при-
влекателно място за живот и 
бизнес чрез подобрена инже-
нерна инфраструктура“;

- „Ограничаване на риско-
вете от наводнения по кори-
тото на река Умишка, чрез 
почистване, надзиждане и 
укрепване на съществуващи 
подпорни стени“;

 - „Изграждане и рекон-
струкция на улична мрежа, 
тротоари и площади и об-
ществени зелени площи в гр. 
Брацигово“;

- „Устойчиво развитие 
на община Брацигово чрез 
прилагане на мерки за енер-
гийна ефективност в обра-
зователната инфраструктура 
- СОУ „Народни будители“, 
НУ „Васил Петлешков“ и ОДЗ 
„Божура Фурнаджиева“.

Ще работя за осигуряване 
на средства по Оперативни 
програми за реализиране на 
проектите:

- „Община Брацигово - 
привлекателно място за жи-
вот и бизнес чрез подобрена 
пътна инфраструктура“;

- „Реконструкция на съ-
ществуваща и изграждане 
на нови канализационни 
мрежи и съоръжения, съ-
пътстващ водопровод и 
ПСОВ град Брацигово“;

- „Реконструкция и подмя-
на на довеждащ водопровод 
до лет. Васил Петлешков - 
допълващо водоснабдяване 
от „Такев връх“ и „Пейкови 
мандри“, „Реконструкция на 
селищна водопроводна мре-
жа на селата Розово и Равно-
гор“;

- „Реконструкция на съ-
ществуваща водопроводна 
мрежа село Бяга и на водо-
проводи от подземни кап-
тажи „Замарница“, „Попски 
извор“, „Бойков извор“, „Ро-
зовски вриз“ и „Чорбаново“ 
от РШ „Розово“;

- „Благоустрояване и пар-
коустройство на УПИ IV - 
„Озеленяване, търговия и ус-

луги“ в кв. 110 и по УПИ XXII 
- „За озеленяване в кв. 92 по 
плана на град Брацигово“;

- „Възраждане туристиче-
ския потенциал на Брациго-
во чрез развитие на   нова   
атракция -  уникална   браци-
говска   архитектурна школа“.

Ще се проведе поетапен 
ремонт на уличната мрежа 
в населените места – текущи 
ремонти чрез средства от об-
щинския бюджет и търсене 
на възможности за финан-
сиране от европейските про-
грами.

Поставя се на ново, съвре-
менно ниво управлението 
на сметосъбирането и сме-
тоизвозването. Предстои из-
граждането на Регионално 
депо за отпадъци, което ще 
обслужва община Брациго-
во, и още осем общини от 
областта, което ще осигури 
закриването на регламенти-
раните сметища в общината.

Осигуряване на инвес-
тиции за възстановяване, 
обновление и развитие на 
обществените места, цен-
тралните площадни прос-
транства в отделните се-
лища, зелените площи и 
парковете, детските пло-
щадки.

Предстои усъвършенства-
не на мерките, свързани с 
предотвратяване на навод-
нения, чрез осигуряване на 
средства и реализация на 
проект „Корекция на река 
„Стара река“ в регулацията 
на с. Исперихово“ както и 
чрез поетапно изграждане 
на геозащитни съоръжения - 
смесени системи за поройни 
води - дерета в регулацията 
на град Брацигово и влива-
щи се в река „Умишка“.

Ще се търсят възможности  
и средства за

- Реконструкция и доиз-

граждане на Спортна зала - 
с. Бяга; 

- Реконструкция и доиз-
граждане на спортен ком-
плекс - гр. Брацигово.

Повишаване енергийната 
ефективност на общината 
за изграждане на съоръже-
ния за собствен добив на 
електроенергия от възобно-
вяеми енергийни източници 
„зелена енергия“ чрез реа-
лизиране на 3 бр. мини ВЕЦ 
и изграждане на фотоволта-
ични системи на общински 
сгради.

Прилагане на енергий-
носпестяващи мерки чрез 
реализация на проект за 
цялостна реконструкция и 
обновяване на уличната ос-
ветителна мрежа.

Ще продължат дейностите 
по залесяването на общин-
ски пустеещи земи.

Развитие на образованието 
в общината

Ще положа усилия за 
осигуряване на качествено 
образование, съобразено 
с новите изисквания и ди-
намиката на обществения 
живот, което не би могло да 
бъде осъществено без оп-
тимизиране на училищната 
мрежа и обвързването му 
със социално - икономиче-
ските характеристики на об-
щината.

През следващите години 
ще акцентирам върху създа-
ване на необходимата орга-
низация за реализирането 
на:

- Продължаване процеса 
на ремонт и модернизация 
на учебните заведения и дет-
ски градини, осигуряване на 
модерно оборудване в тях 
със средства както от общин-
ския бюджет, Програмата 
за енергийна ефективност и 

Оперативните програми;
- Търсене на възможности 

за привеждане на образова-
нието в съответствие с   по-
требностите   на   Общината, 
преквалификация   и   подго-
товка на човешките ресурси, 
с цел отговаряне на изис-
кванията на новите работни 
места;

- Осигуряване на необхо-
димите условия и ресурси за 
интеграция на деца от   мал-
цинствени групи и на деца 
със специални образовател-
ни потребности;

- Завършване на енергий-
ната ефективност в остана-
лите учебни заведения на 
територията на общината.

Разширяване и подобряване 
качеството на предлаганите 

социални услуги
За изпълнението на тази 

цел ще продължа да работя 
за:

- Повишаване качеството 
на услугите предлагани от 
Домашен социален патро-
наж. Оптимизиране на база-
та, използвана от общината 
и по нататъшно разширява-
не обхвата на тази услуга с 
включване на селата Бяга, 
Исперихово и Козарско;

- Повишаване качеството  
на услугите,  предлагани  от  
Комплекса за социални услу-
ги за деца и семейства;

- Разкриване на делеги-
рана държавна дейност на 
социалната услуга „Дневен 
център за възрастни хора с 
увреждания“ град Брациго-
во, както и търсене на въз-
можности и средства за раз-
криване на същата социална 
услуга и в село Равногор;

- Подкрепа на дейността 
на функциониращите в об-
щината клубове на пенсио-
нера и инвалида;

Когато Бърнард Шоу е 
казал, че „умните хора се 
приспособяват към света, а 
„глупавите“ хора се стремят 
да приспособят света към 
себе си, затова „глупавите“ 
хора изменят света и правят 
историята...“, едва ли е пред-
полагал, че тази истина ще 
принадлежи не само на исто-
рията, но и на бъдещето...

Героизмът започва от хра-
бростта, като плод на осъз-
нат риск или суета, но когато 
е свързан е с обществения 
идеал, осъзнава се неговата 
значимост, стига се до под-
вига, и нещо повече - може 
да се превърне в нравствена 
норма...

Въпросът за героизма се 
свежда до избор, когато се 
отнася до храбростта, който 
зависи от характера на ли-
чността. Защото „благоразум-
ният“ човек се ръководи от 
установените норми на свое-
то време, нагажда се, воден 
от личния интерес, докато ге-
роичният действа съобразно 
необходимостта в интерес на 
другите, без оглед на своето 
„аз“ и обстоятелствата. Той 
се ориентира свободно, сам 
избира насоката и целите на 
действията си, като съзнател-
но влиза в конфликт с други 
сили. Нашето минало и насто-
яще ни е дарило безкрайна 
галерия от такива хора - които 
съзнателно си слагат „главата 
в торбата“, сиреч готови са да 
отдадат живота си за други-
те, за обществото... Такива си 
били нашите национални све-
тци като Ботев, Левски, Бен-
ковски, Петлешков, нашите 
опълченци и хиляди други... 
Такива са днес хора като д-р 
Стефан Черкезов, който заги-
ва като спасява хора от горящ 
автобус и десетки още наши 
съвременници, които рис-
куват живота си в пожари и 
наводнения... Героизмът не е 
само съзнателно лишаване от 
живота, което всъщност е са-
моубийство, той е от друга - от 
нравствена и естетическа ка-
тегория. Той може да се про-
яви не само в саможертвата 
чрез смъртта, а и чрез търпе-
нието, в стоическото устоява-
не на политически и природ-
ни сили... Нека си спомним 
за войника - поет Кирил Гю-
леметов, който е оставен на 
пост на позициите на Булаир 
при голям студ през зимата, 
не е сменен цяло денонощие 
и замръзва... Оказаната му 
помощ е закъсняла и той по-
чива от премръзването...

А не е ли героизъм живо-
та на хилядите жени, чиито 
мъже са убити по фронтове-
те, да отгледат по няколко 
деца сами с тежък и непоси-
лен труд ?

Защото нашият народ е 
оцелял благодарение не на 
„благоразумните“, които па-
зят кожичката си, а на онези, 
които рискуват главите си... 
Къде сме ние? „Сеир“ ли гле-
даме, когато можем да спа-
сим човек от горяща къща 
или при спор между неспра-
ведлив шеф и онеправдан 
подчинен вземаме страната 
на по-силния? Нашата постъп-
ка е изпит, тест, за достойн-
ството ни като човеци...

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА ГЕРОИЗМА

Информация за състоянието на язовирите
на територията на община Брацигово

ДАРИТЕЛСКА   ИНИЦИАТИВА
за  бедстващите  в  с.  Бисер

- От страница 1

Във връзка с разпростра-
нената информация в сред-
ствата на масово осведомя-
ване - за опасните язовири 
на територията на област 
Пазарджик, според която 
такива са трите намиращи 
се в община Брацигово - яз. 
„Чорбаново“, яз. „Бурово 
блато“ и яз. „Гачево блато“, 
правим следното уточне-
ние:

На 13.02.2012 г. язовирите 
преминаха обследване от 
комисия назначена със За-
повед №16-147/10.02.2012 
г. на Министъра на ико-
номиката, енергетиката и 
туризма. В комисията бяха 
включени представителите 
на предприятие „Язовири и 
каскади“ от язовирен район 
„Чаира“ - инж. Борислав 
Йорданов - ръководител, 
инж. Георги Манолчев - ХЕС 
и ЗБР и представител на Об-
щина Брацигово.

Съгласно предоставените 
протоколи от обследването 
на трите язовира, състояни-
ето им е както следва:

u яз. „Чорбаново“:
ü язовирна стена - в из-

правно техническо състоя-
ние;
ü преливник - в изправно 

техническо състояние;
ü основен изпускател - в 

изправно техническо състо-
яние;
ü водния обем на язови-

ра е сведен под 50% от пъл-
ния обем;

За язовира е осигурено 
денонощно дежурство и в 
момента се осъществява 
изпускане на водни коли-
чества от основния изпус-
кател.
u яз. „Бурово блато“:
ü язовирна стена - в из-

правно техническо състоя-
ние;
ü преливник - няма;
ü основен изпускател - в 

изправно техническо състо-
яние;
ü водния обем на язови-

ра е сведен под 50% от пъл-
ния обем;
ü водоподаването от во-

довземното съоръжение е 

преустановено до второ на-
реждане.

Осигурен е постоянен 
надзорник на ХТС.
u яз. „Гачево блато“:
ü язовирна стена - в из-

правно техническо състоя-
ние;
ü преливник - няма;
ü основен изпускател - в 

изправно техническо състо-
яние;
ü водния обем на язови-

ра е сведен под 50% от пъл-
ния обем;
ü водоподаването от во-

довземното съоръжение е 
преустановено до второ на-
реждане.

За язовира е осигурено 
денонощно дежурство.

Считаме, че на базата на 
тези резултати от проверка-
та към момента няма опас-
ност за населението и са 
предприети необходимите 
превантивни мерки за не-
допускане на инциденти и 
бедствия. 

Община Брацигово

По инициатива на кме-
та на община Брацигово 
г-н Васил Гюлеметов  бе 
организирана инициатива 
за подпомагане на постра-
далото население от село 
Бисер. В четири поредни 
дни в Младежки дом град 
Брацигово и по кметства-
та в общината се събираха 
помощи за пострадалите – 
дрехи, завивки и пари.

Събраните средства от 
гражданите на нашата об-
щина са в размер на 676 
лева и са изпратени ди-
ректно на кмета на село 
Бисер г-жа Златка Ангело-
ва – Вълкова. Изпратените 
помощи са 1500 кг. и са 

транспортирани 
до село Бисер 
безвъзмездно, с 
куриерски услуги 
на Еконт експрес, 
за което благода-
рим.

Кметството в 
село Равногор 
транспортира да-
рения от жители-

те на селото със собствен 
превоз.

Изказваме най-сърдеч-
на благодарност за отзив-
чивостта и добротата на 
гражданите на община 
Брацигово. Отзивчивост-
та и бързината, с която те 
сториха хуманния си жест, 
ни окуражават в тежката 
ситуация и показват, че 
гражданското общество в 
общината  е способно на 
най-дълбока съпричаст-
ност и разбиране на нещас-
тието на бедстващи съна-
родници. 

Мария МАДАРОВА
Секретар на община

Брацигово
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- Осигуряване независи-
мост и достоен живот на 
хора с различни видове ув-
реждания, и самотно живе-
ещи хора в нашата община, 
както чрез разработване   
и  реализация на проекти 
по Национална програма 
„Асистенти за хора с увреж-
дания“, финансирани от Ев-
ропейския социален   фонд 
и по оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“;

- Активно участие във 
всички действащи Регионал-
ни и Национални програми, 
насочени към осигуряване 
на заетост на различни групи 
от обществото;

- Пълно съдействие на об-
щопрактикуващите лекари в 
тяхната дейност;

- Специално внимание 
към звеното за спешна по-
мощ.

Читалищна дейност и 
култура 

Ще насоча усилията си и 
ще създам организация за:

- Повсеместен ремонт и 
рехабилитация на почти 
всички читалищни сгради 
и музея в общината, което 
можем да постигнем както 
със средства от общинския 
бюджет, така и чрез осигу-
ряване на допълнително 
финансиране с проекти по 
предвидените мерки в Опе-
ративните програми но ЕС;

- Активна подкрепа на 
културната дейност, осъ-
ществявана от самодейните 
колективи в читалищата и 
клубовете на пенсионера;

- Организиране на пре-
гледи на художествената 
самодейност и иницииране 
от наша страна на провеж-
дането на фолклорни про-
яви и събития, на които да 

се представят местните тра-
диции;

- Активна политика пред 
институциите и централна-
та изпълнителна власт за 
възстановяване и опазване 
на най-ценните историче-
ски паметници в Община 
Брацигово, като условие за 
развитие на историческия 
туризъм, заедно с ловния, 
риболовния и екотуризма и 
превръщането им във важен 
отрасъл за общинската ико-
номика.

Спорт и туризъм 
- Подкрепа на регистри-

раните спортни клубове по 
футбол , както и стимулира-
не на местните инициативи 
за създаване на нови спорт-
ни клубове;

- Привличане   на   външ-
ни   средства   за   ремонт   и   
подобряване   на съществу-
ващата спортна база - до 
колкото е възможно от Опе-
ративните програми на ЕС, а 
също и чрез осъществяване 
на публично-частни парт-
ньорства с представители на 
частния сектор и НПО;

- Разширяване на общин-
ските спортни състезания 
- футбол, тенис на маса, шах-
мат и др.;

- Оказване на информа-
ционна, методическа и не-
посредствена практическа 
помощ на кметовете на се-
лата, по програмите на ЕС 
за финансиране на селския 
туризъм;

- Включване на Брациго-
во и селата от Общината в 
маршрути на туризма и под-
готовка на базите и къщите 
за посрещане на гости от 
страната и чужбина;

- Опазване, благоустро-
яване и подобряване на 
инфраструктурата и кому-

никационните връзки на ку-
рортите „Васил Петлешков“ 
и „Розовски вриз“;

- Търсене на възможности     
за обособяване на ново вил-
но застрояване в курортите 
„Васил Петлешков“ и „Розов-
ски вриз“.

Опазване на обществения 
ред

В рамките на дадените ми 
законови правомощия ще 
работя за:

 - Търсене  на законова 
възможност за организира-
не  специализирано охра-
нително звено за охрана на 
обществения ред в населе-
ните места с висока битова 
престъпност;

- Делово сътрудничество 
и диалог с представителни-
те правоохранителни и пра-
вораздавателни органи на 
местно, областно и нацио-
нално ниво;

- Превантивна дейност 
сред младежите срещу раз-
пространение и употреба на 
наркотични вещества, хули-
гански прояви, детска прес-
тъпност, по добри условия за 
спорт и други развлечения в 
свободното време;

- Постепенно въвеждане в 
учебните заведения и в Ком-
плекса за социални услуги за 
деца и семейства на система 
за видео наблюдение;

- По ефективна система за 
ранно оповестяване на по-
жари и наводнения.

Административно обслужва-
не на гражданите и подо-
бряване ефективността на 
местната администрация
- Ясен социален ангажи-

мент към жителите на об-
щината по отношение на 
обхвата, стойността и качест-
вото на публичните услуги за 

гражданите;
- Доставка на интернет до 

всички кметства и изграж-
дане на електронна връзка 
с цел извършване на услу-
ги по електронен път във 
всички населени места за 
улеснение на гражданите и 
оборудване на кметствата с 
необходимата апаратура;

- Осигуряване на по-голя-
ма достъпност на предлага-
ните услуги, чрез поетапно 
внедряване и прилагане на 
цялостната система за интег-
рирано обслужване;

- Максимален достъп на 
гражданите до информа-
ция, разширяване и акту-
ализиране на съдържанието 
на интернет страницата на 
Общината;

- Създаване на възмож-
ност за предлагане на услуги 
от дистанция без посеща-
ване на общинския център 
- чрез въвеждането на Ад-
министративната информа-
ционна система - „Архимед“    
и по кметствата;

- Създаване на мобилни 
групи за предоставяне на ус-
луги по кметствата;

- Осигуряване на въз-
можност за разплащане на 
местните данъци и такси и 
извършените администра-
тивни услуги с банкови    кар-
ти - чрез инсталирането на 
ПОС терминали;

- Създаване на взаимо-
свързаност между софтуера 
за МДТ и Административна-
та информационна система 
- „Архимед“;

- Въвеждане на SMS из-
вестяване относно статуса 
на   заявената администра-
тивна услуга;

- Въвеждане на система за 
експресно мнение за качест-
вото на обслужване - СЕМ-
КО;

- Въвеждане в експлоата-
ция на оперативно съвмес-
тим софтуер за личен състав, 

ТРЗ и счетоводство, на EPR 
система за финансово упра-
вление и контрол - обработ-
ка, контрол и отчет на заяв-
ките и исканията за плащане 
на финансовия контрольор;

- Въвеждане на софтуер-
ни продукти за обслужване 
на населението от селата 
към Общината - за ГРАО и 
извършване на администра-
тивни услуги;

- Изработване на нови 30 
електронни услуги;

- Създаване на възмож-
ност за извършване на справ-
ки за неплатени задължения 
към общината - чрез сайта;

- Цифровизиране на харти-
ените информационни носи-
тели със срок на съхранение 
над 10 години - регистри на 
ГРАО, ведомости за заплати 
и др;

- Изработване и въвежда-
не в експлоатация на елек-
тронен цифров кадастър;

- Създаване на Портал на 
гр. Брацигово - за общест-
вено обсъждане на важни 
местни теми, публикуване 
на обяви от жителите на об-
щината, визуализиране на 
местните забележително-
сти с интерактивни карти и 
уеб камери, осигуряване на 
информация за метеороло-
гичната обстановка в града 
и on-line излъчване на мест-
ния информационен канал;

- Повишаване квалифика-
цията на служителите, рабо-
тещи в администрацията.

В тази връзка ежегодно 
пред населението на общи-
ната по селища ще правя 
отчет за извършеното през 
изтеклата година и публич-
ното обсъждане на бюдже-
та на общината, спазвайки 
принципите и изискванията 
на ЗДБ.

- За всички значими про-
екти за развитието на об-
щината и отделните селища 
ще създадем възможност 

за публично обсъждане и 
съгласуване мнението на 
гражданите, което ще даде 
възможност за прякото им 
участие в процеса на взема-
не на решения;

- Пълно съдействие за 
създаване на обществени 
съвети по населени места. В 
тази връзка ще подкрепям 
предложения, разработе-
ни от обществените съвети 
и насочени към конкретни 
инициативи в съответното 
населено място.

Реализирането на ос-
новните цели, залегнали в 
Програмата за управление 
може и трябва да ускори 
развитието на нашата об-
щина. За това е необходимо 
всички ние - представители-
те на местната власт в об-
щината, кметовете на насе-
лените места, общинските 
съветници, служителите в 
общинска администрация, 
представителите на местно-
то самоуправление в лицето 
на общинските съветници 
да създадем по между си ат-
мосфера на уважение и то-
лерантност и да заработим в 
добро взаимодействие.

Амбициите ми се прости-
рат отвъд рамките на ман-
дат 2007 - 2011 г. Екипът ми 
ще продължи с ускорено 
темпо да подготвя и пече-
ли европроекти, за да на-
правим община Брацигово 
още по-добра за живеене и 
инвестиране. Изготвили сме 
програма, в която предста-
вяме конкретни проекти и 
ангажименти, а не празни 
обещания.

Нека заедно да работим в 
дух на честност и компетент-
ност за да можем след чети-
ри години да превърнем Об-
щина Брацигово в модерна 
и силна европейска община.

Със съкращения
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

Кмет на Община Брацигово

С подвига на руските вой-
ни и българските опълченци 
завърши метежния летопис 
на борбите на нашия народ 
за независимост, като гран-
диозен и бляскав финал, 
който не остана в история-
та само за да се гордеем, а 
като урок по нравствена и 
духовна преданост за идни-
те поколения.

Изключителната победа 
на Шипка на седем хиляди 
руси и българи над трийсет 
хилядната армия на Сулей-
ман паша беше ключова за 
целия ход на войната,  която 
отбеляза своя ход с имена-
та на Стара Загора, Плевен, 
София... На Шипка нашите 
опълченци сякаш идваха от 
незабравените стенания на 
робите, от първите стихийни 
бунтове против османската 
власт в продължение на ня-
колко века, от романтични-
те подвизи на хайдутите до 
амбициите на белградските 
легисти на Раковски, от хъ-
шовските блянове в Браила 
до саможертвата на Окол-
чица... Тяхната кръв сякаш 
идеше от пожарите в Тракия 

и кладите, на които загиваха 
българските светци... Затова 

невероятното - от хъшовете 
- емигранти, от чокойските 
ратаи, от бедни учители и 
общи работници, от подко-

вачи, кожари и други, които 
се вляха в състава на опълче-

нието, числящо 
се на 7500 души, 
за няколко ме-
сеца се създаде, 
от т.н. „почетен 
пеши конвой“, 
сиреч за охрана 
на обоза, една 
първостепенна 
армия.

Те потеглят в 
своя поход от гр. 
Плоещ под Са-
марското знаме, 
за да докажат, че 
българския на-
род няма да по-
лучи свободата 
си даром от ру-
ския император 
Александър II... 
Те превръщат в 
пророчество ду-
мите, на генерал 
Й. В. Гурко, от-
правени към тях, 
когато стъпват на 

българска земя:
- Аз се надявам, маладци, 

че вие ще оправдаете на-
деждите на командването 

и ще изпълните своя свят 
дълг! Нека вашата кръв из-
купи свободата на Бълга-
рия!

...Когато в хода на войната 
турското командуване раз-
бира, че пътят към Северна 
България е отрязан, изпра-
ща армията на Сулейман 
паша, която се спуска като 
огнена лавина над плодо-
родната Тунджанска доли-
на, като я потопява в огън и 
кръв...

Руската армия, команд-
вана от ген. Гурко напада 
на части турците, превзема 
Нова Загора... Най-голямото 
сражение става при Стара 
Загора на 19 /31/ юли 1877 
г., когато то се превръща в 
апотеоз на саможертвата 
на руси и българи, за които 
то е достойно първо бойно 
кръщение, защото 4500 во-
ини спират настъплението 
на 25 хилядна армия... Дори 
и днес ние изтръпваме от 
представата за онази кон-
траатака, за нажежената 
борба около Самарското 
знаме, главоломното втур-
ване на подполковник Ка-

литин, който грабва знаме-
то от протегнатите вражи 
ръце с вик „Юнаци, дайте 
ми знамето!...“ Един от тях, 
от спасителите на знамето, 
е и брациговецът Тодор Чо-
мов...

Руси и българи се оттеглят 
на билото на Стара планина, 
за да пресекат пътя на на-
стъпващата турска армия. 
Тогава пред сраженията 
генерал Столетов говори: 
„Помнете, юнаци, че цяла 
Русия се надява на вас да 
удържите Шипченската по-
зиция, а България очаква 
от вашата помощ свободата 
си!“

Численото превъзход-
ство на Сулейман пашовата 
армия, което е близо шест 
срещу един, военните ма-
ньоври на нападателите, 
фанатичната вяра в „аллах“, 
не преодоляват железните 
мишци на опълченци и ор-
ловци... Защото
„дружините наши,

оплискани с кърви
пушкат и отблъскват,

без сигнал, без ред,
всякой гледа само

да бъде напред...
...Щурмът е отчаян,

отпорът е лют...“
И прогонват от склоновете 

на планината османлиите... 
После допринасят за раз-
грома на трийсет хилядната 
армия на Вейсел паша при 
Шейново... За да чуят - те, 
българите във войнишки 
шинели с руски пушки в 
ръце, думите на генерал 
Скобелев: „Вие се бихте не 
по-зле от вашите другари по 
оръжие - войниците от ру-
ската армия, която същест-
вува вече двеста години!...“

Този връх – Шипка, от ав-
густ 1877 г., беше началото 
на историята на военните 
победи на Третата българска 
държава на полуострова.

Този връх - Шипка - е мя-
рата за мъжество, за чест, за 
българска гордост!

 Защото (по Л. Левчев) 
„Всеки има своя връх

свещен,
който трябва да бъде

докрай защитен...“

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Върхът Шипка – апотеоз на родолюбие и саможертва
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Проект: „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
        за независим достоен живот в община Брацигово

„Инвестира във вашето бъдеще“

ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА
От 1 януари 2011 г. до 29 

февруари 2012 г. Община 
Брацигово реализира про-
ект  „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“ за 
независим достоен живот 
в община Брацигово“ ка-
саещ самотни и хора с раз-
лични видове увреждания. 
Проектът се осъществи с 
финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си“ 2007-2913 г., съфинан-
сиран от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд и Р България. Включ-
ват се  дейностите „Социа-
лен асистент“ и „Домашен 
помощник“.

Чрез проекта, в продъл-
жение на 12 месеца, се оси-
гури трудова заетост на 30 
лица, назначени като соци-
ални асистенти и домашни 
помощници. 

Социалните асистенти 
и домашните помощници 
предоставяха социални ус-
луги и помагаха на хората 
с увреждания, за да могат 
те по-леко да се справят с 
проблемите.  На болните те 
гледат като на страдащи и 
се стремят да им помогнат 
да превъзмогнат, както фи-
зическата, така и психиче-

ската болка. Успокояват ги 
в трудните им дни. Чувстват 
удовлетвореност, че имат 
възможност да внесат поне 
мъничко оптимизъм на 
нуждаещите се и те да се 
опитат да гледат малко по-
ведро на живота.

От своя страна 90–те по-
требители на услугата - хора 
с увреждания и самотно 
живеещи възрастни, имат 
подобрено самочувствие, 
могат да взимат самостоя-
телни решения за органи-
зиране на ежедневието, не 
се чувстват изолирани от 
общността, подобри се жиз-
нената им среда.

С приключване дейност-
ите по проект „Социален 
асистент“  и “Домашен 
помощник“ за независим 
достоен живот в община 
Брацигово“, в последващи 
действия, община Брациго-
во ще предприеме мерки 
да доразвие постигнатите 
резултати. Целта е обуче-
ните социални асистенти и 
домашни помощници да се 
включат в бъдещи нацио-
нални програми и бюджет-
ни схеми на безвъзмездно 
финансиране от страна на 
ЕСФ. Добрият опит ще про-
дължи с прилагането на 

дейностите „Социален асис-
тент“  „Домашен помощ-
ник“ приоритетно в тези 
населени места на община 
Брацигово, където броя на 
хората с увреждания  и са-
мотно живеещи възрастни 
хора нараства значително.

Екипът по управление на 
проекта благодари на Парт-
ньора по проекта  – Граж-
данско сдружение „Аван-
гард“ – гр. Брацигово, на 
служителите от Общинска-
та администрация и кмет-
ствата на населените места, 
за успешната реализация 
на дейностите по проекта. 
Също и на служителите от 
отдел „Социална закрила“ – 
Брацигово и на служителите 
от Бюро по труда – Брациго-
во, оказали съдействие при 
подбора на потребителите 
и на социалните асистенти и 
домашните помощници. Не 
на последно място благо-
дарим на доброволците по 
проекта – част от Клуба на 
инвалида, Клуба на пенсио-
нера и Клуба на диабетика– 
Брацигово, на учениците от 
Младежкия парламент.

инж. Вера ДРАГОВА
Ръководител проект

прогнозите за продажба на 
общински имоти.

Държавните приходи 
включват общата субсидия 
от 3 146 184 лв. и преход-
ния остатък от 2011 год. в 
размер на 461 557 лв. В при-
ходната част на бюджета 
със знак минус са планира-
ни разходите за погасяване 
на заем към  Фонда за енер-
гийна ефективност в размер 
на 26 012  лв.

Приходите с общински 
характер се формират от 
предоставените от държа-
вата трансфери за местни 
дейности – 549 900 лв. и 
трансфер за зимно поддър-
жане и снегопочистване на 
общински пътища – 18 300 
лв. Планираните собствени 
приходи на Община Браци-
гово са в размер на 1 054 
371 лв., като 278 000 лв. са 
данъчни приходи и 770 371 
лв. - неданъчни приходи 
- приходи и доходи от соб-
ственост, общински такси, 
глоби, санкции, постъпле-
ния от продажба на земя, 
приходи от концесии.

Заеми от финансови ин-
ституции и други включват 
със знак минус разходите 
за погасяване на заем към  
Общинска банка АД - 50 004 
лв. и към Фонда за енер-
гийна ефективност - 59 794 
лв., средства за закриване 
на площадката на същест-
вуващото и за изграждане 
на ново регионално депо 
- 76 000 лв. Като очаквани 
трансфери са планирани по-
стъпления от Министерство 
на земеделието 27 913 лв. 
и 22 260 лв. за реализиране 
на проект „Развитие“.

В приходната част на бю-
джета са планирани сред-
ства в размер на 200 000 лв. 
– нов заем за изграждане на 
пречиствателна станция в с. 
Козарско.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА

Разходите са балансира-
ни с приходите и са разпре-
делени съответно: за общи 
държавни служби – 835 854 

лв., за отбрана и сигурност – 
87 890 лв., за образование 
– 2 072 799 лв., за здраве-
опазване – 109 880 лв., за 
социално осигуряване, под-
помагане и грижи – 1 011 
343 лв., за жилищно строи-
телство, БКС и опазване на 
околната среда – 783 422 
лв., за почивно дело, култу-
ра и религиозни дейности 
– 187 261 лв., за икономиче-
ски дейности и услуги – 228 
347 лв., и за разходи, некла-
сифицирани в други функ-
ции – 19 015 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА

Директорът на ТСУ инж. 
Румяна Григорова предста-
ви инвестиционната про-
грама на Общината за тази 
година. Четири са главните, 
вече договорени, инвести-
ционни проекта по опера-
тивни програми.

Единият е „Община Бра-
цигово - привлекателно 
място за живот и бизнес 
чрез подобрена инженерна 
инфраструктура“, включ-
ващ канализацията на с. 
Козарско с два пътя от об-
щинската инфраструктура 
на стойност 5 478 718 лв., 
изцяло финансирана от ДФ 
„Земеделие“.

Друг голям проект е „Из-
граждане и реконструкция 
на улична мрежа, тротоари, 
площади и обществени зе-
лени площи в гр. Брациго-
во“ на стойност 1 846 478 
лв., също изцяло финанси-
ран от Министерството на 
земеделието, ДФ „Земеде-
лие“. 

Проектът „Ограничаване 
на рисковете от наводнения 
по коритото на р. „Умишка“, 
чрез почистване, надзижда-
не и укрепване на същест-
вуващи подпорни стени“ е 
финансиран от Министер-
ството на регионалното раз-
витие и е на стойност 437 
566 лв. По тази проект има 
съфинансиране от страна 
на Общината на стойност 21 
892 лв.

Четвъртият проект е „Ус-
тойчиво развитие на Общи-

на Брацигово чрез прилага-
не на мерки за енергийна 
ефективност в образовател-
ната инфраструктура - СОУ 
„Народни будители“, НУ 
„Васил Петлешков“ и ОДЗ 
„Божура Фурнаджиева“ на 
стойност 1 154 486 лв. с 15% 
съфинансиране от Община-
та.

Други важни проекти са 
„Реконструкция и доиз-
граждане на спортен ком-
плекс в Брацигово“, „Пре-
чиствателна станция в с. 
Козарско“ (заем от 200 000 
лв), „Закупуване на тръби 
за водопровод по улиците 
„Атанас Кабов“, „Освобо-
дители“ и „9-ти септември“ 
(35 167 лв.), „Реконструкция 
на водопроводна мрежа 
в с. Розово и с. Равногор“ 
(37 260 лв), „Реконструкция 
на водопроводна мрежа с. 
Бяга“ (11 200 лв.), „Основен 
ремонт на общински пъти-
ща“ (71 600 лв.), „Изгражда-
не на соларна инсталация в 
ДДЛРГ „Васил Петлешков“ 
(26 000 лв.)...

Димитринка Рашайкова 
предложи да се помисли 
за газификацията на града 
и да се изгради малка град-
ска водопроводна мрежа за 
минералната вода. 

Кметът на Общината Ва-
сил Гюлеметов отговори на 
предложенията. За газифи-
кацията няма инвеститор-
ски интерес. За изграждане 
на водопровод за минерал-
на вода липсват средства. 

Инж. Груйчо Клянчев 
предложи да се възстанови 
дейността на ТНТМ в Бра-
цигово и да се създаде 2-го-
дишно ПТУ след 6-ти клас, 
към ПГСА, за да могат деца-
та от малцинствата в общи-
ната да придобият профе-
сионална квалификация в 
строителството.

Васил Гюлеметов обеща 
съдействие за реализира-
нето на идеята за създаване 
на ПТУ към ПГСА. Идея по-
добна на ТНТМ е залегнала 
към проекта за туристиче-
ските атракции.

соб. инф.

През първите двадесет 
дни на февруари зимата все 
още е в своите пълни права, 
но футболната пролет неу-
сетно настъпва. ФК „Чико“ 
– с. Бяга вече започна подго-
товката за пролетния сезон. 
Целта, от една страна, е да 
се скъси зимния преходен 
период, а от друга – футбо-
листите да навлязат колкото 
може по-рано в добра фор-
ма, защото първенството 
започва на 31 март. Няма 
време за дълъг зимен сън. 
Студът и наветият сняг про-
валиха планираните кон-
тролни мачове в с. Бяга с 

отборите на Карлово и Хи-
саря, на които да пробваме 
новите попълнения. Въпре-
ки това, отборът продължа-
ва тренировъчния процес в 
спортната зала на с. Ориза-
ре.

С интерес ще очакваме 
продължението и края на 
футболното окръжно пър-
венство, защото конкурен-
цията ще е по-голяма. По-
вече отбори ще атакуват 
призовите места, понеже в 
техните редици виждаме 
нови млади и качествени 
попълнения, които ще се 
доказват с постоянство, а не 

с епизодични фойерверки. 
Всеки нов футболен сезон 

посрещаме не само с нови 
надежди, но и с традицион-
ните пожелания за нещо по-
добро. И отново ги адреси-
раме, на първо място, към 
футболистите, треньорите, 
съдиите, зрителите.

Ще обърнем специално 
внимание на поведението 
на състезателите, понеже 
спортсменството е голямо 
украшение на всеки мач.

Добре дошла футболна 
2012 година!

Димитър ПОПОВ
с. Бяга

ФУТБОЛ    ФУТБОЛ    ФУТБОЛ

Нов сезон, нови надежди!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012

Изказвам най-сърдечна благодарност на Ана Кънчева и Симеон Калинов, които ми 
оказаха първа помощ при подхлъзването и тежкото ми падане на 26 януари.

БЛАГОДАРНОСТ

Йордан Гьошев

На 19 февруари т.г. в гр. 
Брацигово г-н Васил Николов 
Смиленов и г-ца Елена Мла-
денова Барбова от с. Розово, 
с кумове Иван и Силвия, след 
православния ритуал в църк-
вата „Св. Йоан Предтеча“, 
сключиха граждански брак 
в хотел „Виктория“. Между 
поканените беше кметът на 
с. Розово – г-жа Йорданка Пе-
ткова и гости от Равногор, Пе-
щера, Розово, Брацигово и др.

Българският химн, знамето 
и народната музика, както и 
традиционните обичаи, пока-
заха оптимистичното и жизне-
утвърждаващо начало на хо-
рата от с. Розово и целия край, 
което надделява над попъл-
зновенията на упадъка и без-
различието. Защото всички 
граждани на нашата община, 
която е преминала през много 
трагични моменти, са уверени 
в бъдещето на България.

Да пожелаем на младожен-
ците дълъг и щастлив живот!

„Априлци“

Птиците летят по две
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