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МТСП ОТПУСКА 1 МЛН. ЛВ. ЗА ЛАПТОПИ И ТАБЛЕТИ
ЗА ДЕЦА В СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ

Преносими компютри и таблети ще бъдат закупени на 
деца, настанени в домове за социални услуги и специализира-
ни институции, по нова програма на Министерството на труда и 
социалната политика. С устройствата учениците от I до XII клас 
ще могат да се включат в дистанционна форма на обучение, 
съобщиха от МТСП.

До 15 юли 2020 г. общините, доставчици на услуги, може 
да кандидатстват по програмата, чийто бюджет е 1 млн. лева. 
Освен лаптопи и таблети, може да се закупуват компютърни 
конфигурации, рутери, принтери или други мултифункционални 
устройства, както и да се получават средства за заплащане на 
интернет в сградите до края на календарната година. 

Очакванията са с помощта на закупените технически сред-
ства децата да не изостават с учебния материал и да увеличат 
шансовете си за реализация на пазара на труда. 

„Априлци“

ОБЕДИНЕНИ
СРЕЩУ
COVID-19

Кампанията на НЧ „Васил 
Петлешков-1874“ е към своя 
край!

Читалището ни беше одо-
брено и получи от Фонд „Обеди-
нени срещу COVID-19“ дарение 
с максимален грант на стойност 
5 000 лв. за незабавна подкрепа 
и подпомагане на уязвими общ-
ности, засегнати от кризата с 

вируса COVID-19 в България . 
Всички средства се изразходиха целево – за закупуване 

на продукти от първа необходимост, които бяха пакетирани и 
раздадени на хора с увреждания, предимно диабетици и само-
тни възрастни хора над 70 години.Освен това поехме и кухнята 
на 10 деца от 0 до 3 години за два месеца.

Благодарение на усилията на екипа на НЧ „Васил Пет-
лешков-1874“ успяхме да задоволим нуждите на 100 лица от 
Брацигово.

Благодарим на Фондация „Америка за България“, Бъл-
гарски дарителски форум, Американска търговска камара в 
България, Посолството на САЩ в София и всички дарители 
във фонд „Обединени срещу COVID-19” за възможността да 
помогнем на толкова много хора в неравностойно положение!

Галина ТРАЯНОВА

ОТ БОГА ЗАБРАВЕНИ, ОТ КМЕТА ЧУТИ…
Ние, живеещите на трите улици след хотел „Виктория“, 

до Околовръстното шосе, имахме голям проблем: пиехме 
застояла вода с пясък, защото не циркулираше в общия водо-
провод на града.

На 02.03.2020 г. аз, Иван Белемезов, подадох искане от 
името на гражданите, живеещи на тези улици, до кмета на 
община Брацигово за решаване на проблема.

Лично госпожа Казакова, с помощници и експерти, се за-
познаха със случая на място и оперативно решиха проблема. 
Водата потече на 14.05.2020 г.

Благодарим й от сърце и й пожелаваме да бъде все така 
сензитивна и оперативна при решаване на проблемите на 
гражданите на общината.

Иван БЕЛЕМЕЗОВ

На 02.06.2020 г. Община Брацигово подписа договор 
№Д-34-50/02.06.2020 г. за безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфи-
нансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез 
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация 
на депа за закриване предмета на процедура по нарушение 
на правото на ЕС по дело С-145/14“ за проект „Рекултивация 
на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ I „Депо за нео-
пасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град 
Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“.

Стойността на безвъзмездната помощ е 1 157 717,40 лв., 
от които: 984 059,79 лв. от Европейския фонд за регионално 
развитие и 173 657,61 лв. национално съфинансиране от 
Държавния бюджет на РБългария. 

Продължителността на изпълнението му е 23 месеца.
Дейностите включват закриване и рекултивация на 

депото.
На терена от около 14,945 дка в местността Клисурата ще 

се извърши техническа и биологична рекултивация със за-
лесяване и затревяване.

Целта на проекта е подобряване на екологичните харак-
теристики на района на Брацигово и предотвратяване на от-
рицателните въздействия върху компонентите на околната 
среда и прилежащите земеделски земи. 

Ползите от проекта са подпомагането на изпълнението 
на специфичните стратегически цели за решаване на про-
блема с битовите отпадъци и принос за цялостното развитие 
на системата за управление на отпадъците в страната и из-
пълнение на изискванията на ЗУО. 

„Априлци“

Възстановиха работата на детските градини и яслите. 
За община Брацигово това стана от 1 юни, при строго спаз-
ване на хигиенните изисквания и осигуряване на безопас-
на среда за децата. 

Кметовете на общини са задължени да организират 
рестарта на детските заведения според спецификата на 
населените места. 

Градоначалниците имат крайната дума по всички усло-
вия, които трябва да се осигурят, за да се гарантират жи-
вотът и здравето на децата. Медицинският контрол остава 
сериозен.

Родителите са длъжни да подпишат декларация за 
информирано съгласие и споделена отговорност, с което 
заявяват, че са запознати с мерките, които трябва да се 
спазват, и доброволното им желание детето им да постъпи 
в детската градина или ясла и че ще държат информирани 

ръководителите на детското заведение за състоянието на 
детето им.

Посещението няма да е задължително, а това няма да е 
обвързано със семейните и социалните помощи.

Извършва се необходимата дезинфекция на детските 
площадки, дворните пространства и вътре в сградите, при 
това с най-добрите дезинфектанти.

Децата с хронични заболявания също ще могат да се 
върнат в детските градини, но това е решение на родители-
те, ако те преценят.

Въведен е и по-голям времеви диапазон, в който да се 
взимат децата от детската градина, като те ще бъдат пре-
давани на родителите на открито, ако не вали.

Актуалната обстановка за детските заведения в общи-
на Брацигово е следната:
•  процент на посещаемост на децата в детските градини:

ДГ „Здравец“ – Брацигово – 30%
ДГ „Слънце“ – Исперихово – 29 %
ДГ „Пъстро хвърчило“ – Бяга – 36%
ДГ „Вълшебство“ – Козарско – 44%

Детска градина, в която е най-висок процентът посеща-
емост е ДГ „Вълшебство“ – Козарско – 44%, като процентът 
се изчислява на база общия брой деца от НЕИСПУО, раз-
делен на средния брой деца, посещавали през периода 
детската градина.
• Среден брой на децата в групите – 10 деца.

Най-голям брой на деца в групите – 13, в ДГ „Здравец“ –
Брацигово.

Иванка СТЕФАНОВА

Проектът на график за движение на влаковете за 2021 г.
е публикуван за обществено обсъждане на сайта на наци-
оналния железопътен превозвач (www.bdz.bg). За по-голя-
мо удобство предложенията за разписания на влаковете са 
представени отделно за всяко едно направление.

Целта на публикуването на проект на графика е да 
могат клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията 
на дружеството за разписанието на влаковете през след-
ващата година и да имат достатъчно време да реагират с 
аргументирани предложения към превозвача и съответни-
те областни и общински власти. Това ще даде възможност 
на областните и общинските администрации също да се 
запознаят и да имат готови предложения на предстоящите 
работни срещи между институциите.

БДЖ полага усилия за постоянно повишаване на 
качеството на обслужване на своите клиенти, като пости-
гането на конструктивен диалог и оптимални резултати за 
всички заинтересовани страни по отношение разработва-
нето на адекватни и ориентирани към потребностите на 
гражданите национални и регионални транспортни схеми 
е един от основните определящи моменти при изготвянето 

на новия график за движение на влаковете.
Основните промени в проекта на графика за движение 

на влаковете за 2021 г. са свързани с намаляване на вре-
мето за пътуване на основни бързи влакове, увеличаване 
броя на бързите влакове в някои направления и подобря-
ване на връзките с възможност за пътуване в различни 
региони на страната.

С новия график е предвидено удължаване на маршрута 
на бързите влакове „Янтра“: Горна Оряховица-София-Горна 
Оряховица до Пловдив, и възстановяване на нощните вла-
кове между Русе и Димитровград, с което значително ще се 
подобри връзката между Северна и Южна България.

Ще бъде осигурена и още една удобна възможност за 
пътуване между Враца и Варна чрез промяна в маршрутите 
на бързите влакове Плевен-Варна-Плевен.

Предложения за изменения в проекта за график на дви-
жението на влаковете за 2021 г. могат да бъдат изпращани 
до 31-ви август 2020 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или 
внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. 
„Иван Вазов“ № 3.

БДЖ

БИОПРОДУКТИ И ПЧЕЛЕН МЕДБИОПРОДУКТИ И ПЧЕЛЕН МЕД

ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО СХЕМИТЕЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО СХЕМИТЕ

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще 
се предоставят по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мля-
ко“ от следващата учебна 2020/2021 година. Това предвижда 
проект на постановление за изменение и допълнение на На-
редбата за условията и реда за прилагане на схеми за предос-
тавяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти 
в учебните заведения – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

По схемите ще се доставят биологични плодове, зелен-
чуци, млечни продукти и био пчелен мед в детските градини, 
училищата и центровете за специална образователна подкре-
па. Пчелният мед, който ще се доставя в учебните заведения, 
трябва да отговаря на изискванията на наредбата за изисква-
нията към пчелния мед. Той трябва да се доставя в индивиду-
ални опаковки с ненарушена цялост.

Измененията в наредбата целят и стимулиране на родното 
производство. Най-малко 50% от доставяните плодове и зе-
ленчуци ще бъдат произведени от български производители.

„Априлци“

РЕКУЛТИВИРАТ ДЕПОТО ЗА ТБО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ÎÒ 1 ÞÍÈ ÈÌÀÌÅ ÄÅÒÑÊÈ ÃÐÀÄÈÍÈÎÒ 1 ÞÍÈ ÈÌÀÌÅ ÄÅÒÑÊÈ ÃÐÀÄÈÍÈ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТЕН ВАРИАНТ НА ГРАФИКА ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ
ЗА СЛЕДВАЩАТА 2021 г.



Ние -  хората

След повече от 6 години прекъсване
възстановяваме колонката на Аджеларов

Порокът, който може да се излекува Порокът, който може да се излекува 
само от шепа земясамо от шепа земя

Има ли животно в природата, което, дори и след като 
се нахрани, търси още и още храна, за да пълни хралу-
пата си и да се чувства по-богато от останалите?

 Има ли птица, която мъкне по два-три червея към 
гнездото си, само за да се нареди сред успелите в пти-
чето общество?

Дори звучи смешно, нали? 
В природата, ако едно животно търси още храна, 

дори след като се е нахранило, то най-вероятно го пра-
ви, за да подсигури оцеляването си през зимата. Ако ли 
пък птица има в клюна си два-три червея, то със сигур-
ност ги носи на малките си.

Дали същото се случва и при хората обаче?
Оказва се, че човешката алчност е забравила вече 

що е граница и е достигнала пословични размери! 
Отишла е толкова далеч, че пътят за на връщане отдав-
на е потънал в бурени! И всичко това сякаш е резултат 
на едно безсмислено състезание между хората, за това 
кой ще успее да награби повече материални облаги. 
Кому е нужно това настървение? Нима парче хляб и 
порция от домашната гозба не са достатъчни, за да се 
нахраним? Нима е нужно с такава „трескава алчност и 
ненаситност“ да вършеем материалните богатства в по-
лето на живота и да ги сипваме в хамбарите на своите 
пазви? А, за съжаление, някои чувстват това за свой 
дълг! Те сякаш лекомислено следват примера на онзи, 
който „събираше класовете, закачени по плета, и зър-
ната, паднали на земята“, „гонеше с псувни врабците, 
които страхливо се застъпваха за своя мъничък дял“ и 
„пъдеше с викове и попръжни калугерите и просяците, 
които идеха с благословия за шепа жито“. Лекомислено 
го следват те, но дори и през ум не им минава, че същи-
ят този човек, същият този герой е част от фамилията 
на Гераците, която отдавна се е превърнала в символ на 
раздора и разпада на обществото.

Нима ние днес не вървим по същия път? Вместо да 
затрупаме с пепел тази порочна пътека на алчността и 
да я забравим, ние засаждаме цветя от двете й страни.

В днешните времена голяма част от хората са пре-
взети от манията „ще грабя, колкото мога, за да имам 
повече, пък много важно за другите“. И този проблем 
изглежда необратим. Но тук е моментът да си спомним 
притчата за алчността. Тя разказва как някога живял 
владетел, който имал най-богатото царство в света. 
Един ден му се родил син и царят искал да сподели 
радостта си с поданиците. Затова заповядал в средата 
на площада да бъде сложена везна. На нея, от едната 
страна, всеки селянин трябвало да постави избран от 
него предмет, а от другата един от войниците трупал 
злато от царската хазна и когато везните се изравнели, 
селянинът си тръгвал с богатството. Скоро при везната 
дошла дрипава старица, която носела в ръката си едно 
кокалче. Войниците на царя се учудили на скромността 
на жената, но все пак започнали да трупат злато. Но 
колкото и да слагали, везната не помръдвала. Царската 
хазна започнала вече да се празни. Учуден останал и 
царят. Той попитал старицата какво е това кокалче, а тя 
отговорила, че то е направено от ненаситното човешко 
око – колкото и злато да получи, все му се струва недо-
статъчно. Тогава старицата се навела и взела в шепите 
си малко пръст, след това я сложила на мястото на зла-
тото. Чак тогава везната се вдигнала.

В днешните времена за момент трябва да поспрем и 
да си спомним как са живеели хората в миналото, колко 
близо са били до земята. Така всеки си е имал своето и 
рядко е зяпал в чуждата паница. Трябва да си спомним, 
че земята има силата да лекува не само физическите 
болести, но и човешките недостатъци. Как иначе да 
си обясним причината, поради която за животните и 
птиците алчността, завистта и лицемерието са останали 
чужди? Отговорът се крие точно в това, че те живеят 
в природата, където за всички има по нещо. А човекът, 
със своя най-висш интелект, вече се е отдалечил твърде 
много от земята. 

В днешните времена историите за света, в които все 
още не съществуват човешките пороци, ни се струват 
като приказни измислици. Но в съвременния живот ни 
е нужна една такава приказка, за която и Елин-Пелино-
вият герой Благолаж сам казва: „Слушаш, слушаш и се 
забравяш… И току виж, че чудноватото почва да ти се 
чини истина, потънеш в него и отидеш.“

Сега е моментът да се върнем към мъдростта на 
миналото, която ни учи, че за всички проблеми има ре-
шение и че лекарството за човешката алчност може да 
се крие само в една шепа земя!

Живка АДЖЕЛАРОВА

В памет на най-ревностния списувател и сътрудникВ памет на най-ревностния списувател и сътрудник
на в. „Априлци“ – Димитър Аджеларовна в. „Априлци“ – Димитър Аджеларов

През 2019 г. се наблюдава намаление на броя на 
сключените бракове в област Пазарджик. Юридически 
регистрираните бракове са 1088 и са с 12 по-малко от 
предходната година. От всички регистрирани бракове 
66.6% (725) са сред населението в градовете. В селата 
са сключени 363 брака. Коефициентът на брачност* през 
2019 г. е 4.3%.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населе-
нието са сключени в община Сърница (2.5%) и общините 
Лесичово и Панагюрище (с по 2.8%). Най-висок е коефи-
циентът на брачност в община Пещера (6.0%) и община 
Брацигово (5.7%).

През 2019 г. в област Пазарджик най-голям е броят на 
сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 
години при мъжете – 267, а при жените – 298.

За 90.3% от мъжете и жените, сключили граждански 
брак през 2019 г., той е бил първи.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи 
брак за мъжете и жените е съответно 30.9 и 27.8 години. 
Спрямо предходната година средната възраст намалява с 

по 0.1 години за мъжете и за жените.
Областта с най-много бракове на 1 000 души от насе-

лението е Разград – 5.9%, а най-нисък е коефициентът на 
брачност в областите Кюстендил и Враца – по 2.8%.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2019 г. е 
306 и е с 9 по-малко спрямо 2018 г. (315), а коефициентът 
на бракоразводност е 1.2%. От всички прекратени бракове 
67.0% (205) се отнасят за населението в градовете.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в об-
щините Ракитово (0.5%), Сърница (0.6%) и Лесичово (0.9%). 
Община Батак е с най-висок коефициент на бракоразвод-
ност – 2.3%, следвана от община Белово – 1.5%, и общини-
те Пещера и Лесичово с по 1.4%.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „вза-
имно съгласие“ (82.4%), следват причините „несходство в 
характерите“ (10.5%) и „фактическа раздяла“ (5.6%).

През 2019 г. средната възраст при развод за мъжете 
и жените в област Пазарджик е съответно 45.4 и 41.4 го-
дини.*

* Брой сключени бракове на 1 000 души от населението

...

ПРЕЗ 2019 г: НАЙ-МНОГО СВАТБИ Е ИМАЛО В БРАЦИГОВО И ПЕЩЕРА

„Свобода или 
смърт“ е девизът в 
националноосвободи-
телните борби на Бал-
каните. Всички знаем 
какво е неговото зна-
чение за революционерите – „Или по-
срещам свободата, или смъртта!“. Но 
дали този девиз не крие и нещо друго 
в себе си – нещо, на което борците за 
Освобождение може би са искали да 
ни научат? 

„Свобода или смърт“ всъщност е 
основният избор, пред който сме из-
правени и в съвременния свят. Сво-
бодата – това е духовната ценност, ко-
ято най-напред се заражда в душата. 
Човек преди всичко трябва да счупи 
оковите на мисълта си и да освободи 
духа си. Само тогава за него няма да 
има никакви граници.

 „Няма власт над оная глава, която 
е готова да се отдели от плещите си в 
името на свободата.“

Няма власт над мисълта, която е 
способна сама да прескочи сянката 
си.

Но за да се случи всичко това, за 
да се постигне тази свобода, трябва 
да дойде на помощ знанието. Един-

ствено то може да събори ограни-
чителните стени на мирогледа и да 
остави мисълта сама да „прогледне“. 
Дори и очите да потъват сред „дълбо-
кия мрак“ на сивотата в ежедневието, 
дори и околният живот да тласка към 
равнодушие и безучастност, будната 
мисъл е тази, която „засланя всичко“ 
и превръща незначителното и ни-
щожното в нещо славно и велико. Тук 
може би някой ще каже, че въображе-
нието е измамно в своята същност, че 
онова, което то „вижда“, на практика 
не съществува. Груба грешка! Всъщ-
ност за всичко истинско в света очите 
остават слепи – то най-напред се виж-
да от сърцето и мисълта! 

И днес си спомняме онзи старец, 
който „живееше в едно затънтено пла-
нинско, от няколко кошари селце, за-
гнездено в един висок усоен валог на 
Стара планина, над Искърската клису-
ра“ и който „беше имал злочестината 
внезапно да ослепее“. Нима този ста-

рец не беше единственият, 
който с мисълта си успя да 
види истинската свобода? 
Самият той се чудеше на 
другите: „Ще рече човек, че 
те са слепци, а аз гледам.“

Оказа се, че свободата не се роди 
в техните умове, те не бяха готови да 
я посрещнат. Бяха я хранили само 
на думи, а за духа им беше останала 
чужда.

Както често чуваме да се говори, 
историята се повтаря! Но в този слу-
чай дали не си е останала същата? 
Колко от нас днес успяват да усетят 
свободата – онази свобода, за която 
предците ни са бленували и са били 
готови да дадат живота си? Или това 
разбиране вече не е модерно? Не е 
модерно да бъдеш различен заради 
своето мислене, не е модерно да бра-
ниш ценностите си. Не е модерно да 
бъдеш свободен! Защото свободата 
най-напред се ражда в мисълта! А 
щом кажем „Свобода или смърт“, 
следва да избираме дали да храним 
духа си със знание и да го освободим, 
или да останем мъртви за живота и 
погубени във времето.

Живка АДЖЕЛАРОВА

Ñâîáîäà èëè ñìúðò!
Посветено на Деня на Ботев

и загиналите за свободата и независимостта
на България

ЧЕШМАТА НА СТАРИТЕ МАЙСТОРИ,
КОИТО СЪГРАДИХА БРАЦИГОВО

Има една забравена чешма, която 
е оставена за хората в Брацигово – да 
им напомня за създаването му.

Каменният монумент се намира в 
една ливада по пътя Пещера – Браци-
гово, вдясно от асфалтовия път.

Невисока, в момента тя е добре 
обрасла с дървета и храсти. Вода не 
тече, но е останала непокътната от 
времето. Ако отидете да я видите, ще 
ви посрещне с тъга. 

Тя с болка разказва:
„… Аз съм забравена, но нося 

написано специално послание, което 
чакам да ви предам. 

Пътнико, спри и почини, ти идваш 
отдалеко и не знаеш нищо, но помни! 

Създадена съм от великите бра-
циговски майстори в лето 1791-во за 
спомен от преселението. Те написаха 
на прост камък с длето дълбани думи. 

Чуй моята история и я разказвай 
на деца и старци! Да знаят, да по-

мнят и да не се срамуват, че са от 
Брацигово. Щото то бе построено за 
дълго време от великите майстори на 
камъка. Направиха първите каменни 
къщи и зидове, непристъпни за апаши 
и неканени гости, опазиха старците 
си, децата си и жените през тъмните 
времена на османското иго. 

После издигнаха и църква, да се 
покланят на Бог.

Там те кръщаваха децата си, там се 
венчаваха и оттам ги изпращаха в по-
следния им час – всичко започваше и 
свършваше там.

Бог да благослови ръцете, създа-
ли това свято място!

Издигаха къщи от камък и дърво 
на турските управници, а те ги носеха 
на ръце.

На майсторите даваха много жъл-
тици и ги изпращаха в домовете им 
на врани коне, с музика, разстилаха 
червени пътеки до входната врата, та 
да покажат почитта си. Извоюваха 
си уважение и от страна на пороби-
телите. 

Построиха и църквата в Батак, 
„Света Марина“ във Филибето, „Света 
Неделя“ в София и двете църкви в 
Сопот, та и много други сгради в роди-
ната и извън нея.

Стигнаха до Италия, Австро-Унга-
рия и много други държави. 

Славата им се носеше надлъж и 
нашир. 

Майстор Кольо Фичето се научи 

при тях да проектира и гради с камък.
Край Бяла има мост над реката, 

дето е негов, при ясно време блести, 
като да е от чисто злато, а през нощ-
та свети, огряван от луната. Буйните 
води се блъскат в него, а той ги успо-
коява и отвежда. 

Та да не забравя, да ви предам 
и посланието на майсторите до вас 

– днешните наследници:

ИЗДИГНА СЕ ТАЗИ ЧЕШМА , СПО-
МЕН НА ИЗБАВЛЕНИЕТО И ПРЕСЕЛВА-
НЕТО НА ХОРАТА ОТ МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 
ЛЕТО 1791-во за вас от предците ви. 

Да ни споменувате с добро
и да не Ви е срам от нази.
Тук съм,
стоя до пътя,
и ви чакам.
и нека Бог да бди над вас!
Амин…“

Гито ГРИГОРОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.05.2020 г., с Протокол № 10

ОТНОСНО: обявяване и провеждане на конкурс за 
възлагане на управлението на „Инфрастрой“ ЕООД –
гр. Брацигово.

Общински съвет – Брацигово, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 1от Наредбата за 
реда за осъществяване на стопанска дейност от Община 
Брацигово по Закона за общинската собственост, и чл. 9, 
ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК 
операторите и за квалификация на персонала им, приета с 
Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г.
(обн. ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

Р Е Ш И :
I. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане 

управлението на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД със седалище гр. 
Брацигово при следните условия:

1.  срок на договор за управление на дружеството: 5 
години;

2.  място на изпълнение на задълженията на управите-
ля: „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово;

3.  възнаграждение: от 1500 до 1800 лв.
II. Одобрява следните критерии за оценка на кандида-

тите:
1.  познаване на нормативната уредба в областта на 

ВиК;
2.  познаване на административните, стопанските, фи-

нансовите и трудово-правните въпроси, свързани с 
управлението на търговски дружества – ВиК-опера-
тори;

3. комуникативни способности и делови качества;
4.  постигане на икономическа ефективност и подобря-

ване на качеството на ВиК-услугите при управлени-
ето на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, според 
изготвена от кандидата бизнес програма за периода 
2022-2026 г., в съответствие и с приложимите норма-
тивни изисквания.

III. Определя следния срок за подаване на документи-
те за участие в конкурса: 30 дни след последната дата, на 
която е оповестен конкурсът, съгласно чл. 39, ал. 2 от На-
редбата за реда за осъществяване на стопанска дейност 
от Община Брацигово по Закона за общинската собстве-
ност, измежду всички следни задължителни начини за 
оповестяване, определени кумулативно:

а) в един местен вестник;
б)  в Центъра за информация и обслужване на гражда-

ните на община Брацигово;
в) в интернет страницата на Община Брацигово;
г) на общодостъпно място в Община Брацигово;
д)  на общодостъпно място в сградата на адреса на 

управление на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брациго-
во.

IV. Определя 7-членна комисия в състав, както следва:
1.  председател: Йорданка Атанасова – общински съ-

ветник.
Титулярни членове:
2. Петър Маринов – общински съветник;
3. арх. Младен Китов – общински съветник;
4. Иван Пенчев – общински съветник;
5. инж. Анелия Методиева – Общинска администрация;
6. София Тачева – Общинска администрация;
7. Атанас Славов – Общинска администрация.
Резервни членове:
1. Йордан Михайлов – общински съветник;
2. Надежда Млечкова – Общинска администрация.
Комисията да осъществи всички свои правомощия по 

чл. 38 – чл. 42, ал. 5 от Наредбата за реда за осъществяване 
на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за 
общинската собственост, като се съобрази и с изисквани-
ята на чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите 
за ВиК-операторите и за квалификацията на персонала им 
(приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.).

Настоящото решение да бъде оповестено в един мес-
тен вестник, на информационното табло в сградата на Об-
щинска администрация на община Брацигово, в интернет 
страницата на Община Брацигово, както и на информаци-
онното табло в сградата на адреса на управлението и в 
интернет страницата на търговското дружество, в което е 
конкурсната длъжност.

Председател на ОбС Брацигово
/инж.Веселина Дамова/

До края на юни ще бъдат 
извършени проверки на 
всички лични стопанства, 
чиито собственици са полу-
чили финансова помощ за 
почистване и дезинфекция 
във връзка с извършено 
доброволно клане на пра-
сета за угояване за лични 
нужди.

Това стана ясно по 
време на заседанието на 
Общинската епизоотичната комисия 
в Брацигово. На срещата присъстваха 
всички кметове на кметства в община-
та и единственият кметски наместник, 
за да се запознаят със заповедта на 
изпълнителния директор на БАБХ и да 
предприемат действия за проверки, 
съгласно законовите разпоредби.

Предимно ще се следи за спазва-
не на подписаната от собствениците 
декларация за ненаселване на стопан-
ството с прасета, както и за спазва-
нето на всички останали изисквания. 
Населването може да се извършва 
след 1-ви септември тази година. Не-
обходимо е да се вземе под внимание, 

че в „задните дворове“ могат да се от-
глеждат кастрирани и индивидуално 
идентифицирани свине с произход от 
индустриални и фамилни животновъд-
ни обекти, беше подчертано по време 
на заседанието.

В тази връзка, до края на месеца 
ще се проверят всички лични сто-
панства в общината – регистрирани и 
чакащи да бъдат регистрирани. 

Правителството одобри изменение 
на Плана за предотвратяване разпро-
странението на заболяването афри-
канска чума по свинете в Република 
България през 2020 г. и той е актуали-
зиран.

Промяната се налага поради при-
емането на Постановление № 43 от 12 
март 2020 г. на Министерския съвет, 
с което са одобрени допълнителни 
разходи в размер до 1 500 000 лв. по 
бюджета на Министерството на здра-
веопазването (M3) за 2020 г.

Финансовият ресурс ще бъде на-
сочен за осигуряване на навременно 
организиране и прилагане на дезин-
секционни мероприятия за контрол 
на комарните популации в страната. 
Това се налага с оглед превенция на 
риска от бедствия и ограничаване на 
рисковете за общественото здраве.

Ангелина КАЛИНОВА

РИОСВ Пазарджик ще санкционира
„Биовет“ АД, „ВКС“ Пещера и „ВиК“ Батак

Готови са резултатите от взетите водни проби при проверка-
та на РИОСВ Пазарджик и Басейнова дирекция „Източонобе-
ломорски район“ на 16-и май, по сигнал за наличие на мъртва 
риба в р. Стара река. 

Резултатите от физикохимичните анализи показват пре-
вишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) 
на изход от пречиствателната станция за производствени от-
падъчни води на „Биовет“ АД по показател общ фосфор: при 
индивидуално емисионно ограничение от два милиграма на 
литър (2 mg/l), установеното наличие в отпадъчните води е 4,9 
mg/l. С това е нарушено условие 10 „Емисии от отпадъчни води“ 
от комплексното разрешително на обекта, за което ще бъде 
съставен акт за установено административно нарушение на 
Закона за опазване на околната среда с минимален размер на 
санкцията 10 000 лева. Останалите показатели са в нормите.

Във взетата водна проба от градската пречиствателна стан-
ция на Пещера с оператор „ВКС“ ЕООД има отклонение по съ-
щия показател. Анализът установи, че при норма 2 mg/l, общият 
фосфор е 2,5 mg/l. За това отклонение ще бъде съставен акт за 
установено административно нарушение на Закона за водите с 
минимален размер на санкцията 1 000 лева.

Същата административна санкция ще бъде наложена и на 
„ВиК“ Батак – оператор на канализационната система на гр. Ба-
так, която се зауства в р. Стара река, за установено превише-
ние по показател биологична потребност от кислород (БПК5) с 
концентрация 33 mg/l при норма 25 mg/l.

Татяна СИМОНОВА

О Б Я В А
Със Заповед № ОХ – 337 / 30.04.2020 г.

на министъра на отбраната на Република България
се обявяват 27 войнишки длъжности, които следва да се заемат 

след провеждане на конкурс на 14.07. и 15.07.2020 г. 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 – 3 длъжности;
1.2. за в.ф. 54120 – Пловдив – 8 длъжности;
1.3. за в.ф. 52630 – Пловдив – 4 длъжности;
1.4. за в.ф. 48650 – Пловдив – 12 длъжности;

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

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 26.06.2020 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ЦВО – www.comd.bg
За подробна информация – експерт във Военно окръжие – Па-

зарджик 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, 0885 108 129. 

ÏÐÎÂÅÐßÂÀÒ ËÈ×ÍÈÒÅ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÀ,ÏÐÎÂÅÐßÂÀÒ ËÈ×ÍÈÒÅ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÀ,

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÏÎÌÎÙÏÎËÓ×ÈËÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÏÎÌÎÙ

ÇÀ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀÒÀ ×ÓÌÀ ÏÎ ÑÂÈÍÅÒÅÇÀ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀÒÀ ×ÓÌÀ ÏÎ ÑÂÈÍÅÒÅ

Българската народна банка пуска в обращение нова серия 
банкноти. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите 
от новата серия се запазват без съществени изменения спря-
мо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите 
от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови 
защитни елементи.

Четвъртата банкнота от новата серия е с номинална стой-
ност 10 лева, емисия 2020 г., и е в обращение от 12 юни 2020 г. 
като законно платежно средство.

На лицевата страна са изобразени портрет на д-р Петър 
Берон; вертикални текстове „Петър Берон“ и „1799–1871“; 
номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени телескоп, скици от на-
учните трудове на д-р Петър Берон и е обозначена номинална-
та стойност на банкнотата с цифри и думи.

НОВА СЕРИЯ

БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

З А П О В Е Д
№ РД - 311/09.06.2010 г.

На основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка със започване на поливния сезон,

както и ритмичното подаване на вода в земеделските имоти,

ОПРЕДЕЛЯМ:

ГРАФИК ПО МЕСТНОСТИ И ДНИ за поливане от язови-
ри „Бурово блато“ и „Гачево блато“, находящи се в землището 
на град Брацигово и село Козарско, както следва:

1. От язовир „Гачево блато“ се осигурява поливна 
вода за:

• град Брацигово, местност Чиликовица – в дните петък, 
събота и неделя.

• село Козарско – петък, събота и неделя.

2. От язовир „Бурово блато“ се осигурява поливна 
вода за:

• град Брацигово, местностите Драгуница, Албена, Ропи-
ната, Просвето – петък, събота и неделя.

Спазването на графика започна от 12.06.2020 г., като 
за изпълнението му отговаря Костадин Антонов – охранител 
на язовири „Гачево блато“ и „Бурово блато“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 
заинтересовани лица чрез оповестяване на заповедта на 
публични места и във вестник “Априлци“ – за сведение и най-
стриктно изпълнение.

Контрол по изпълнението й възлагам на Йордан Павлов –
секретар на Община Брацигово.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово



Общес тво

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

Седмицата обещава топло и слънчево време, а какво по-
хубаво от това през уикенда да сте в планината? Няма човек, 
който да не е чувал за курортното селище Атолука, но знаете 
ли колко много възможности за еднодневен излет и туризъм 
ще ви предложи това райско кътче от Западните Родопи?

Предлагаме ви да започнете с един малко екстремен 
маршрут, който ще ви изкачи на един от най-интересните 
върхове над курортното селище. 

Връх Чакмакли е с височина от 1520 м. Той се намира в 
северния склон на котловината, върху която е разположено 
летовището. За да стигнете до него, трябва да поемете по 
асфалтовия път, който води към гората. Веднага щом се из-
качите на най-високата му точка, вдясно от вас ще се открие 
пътят към резервоарите за питейна вода на вилното селище. 
Тръгнете по него. След 
като стигнете до резер-
воарите, вече ще бъдете 
в основата на върха.

Старите обитатели на 
курорта наричаха този 
връх Наблюдателницата. 
Той ще ви разкаже и мно-
го истории за отминали 
времена и епохи.

Поемете нагоре, но 
не се втурвайте! Денивелацията е доста голяма и бързо ще 
се запъхтите, ако решите да притичате до върха. Има ясно 
обособени пътечки, а ако отидете през юли, ще можете да си 
наберете и боровини, диви ягоди и гъби. Когато се изкачите 
до върха, пред вас ще се открие широка гледка. На изток ще 
видите Равногор, който се е сгушил като в шепа, на север, 
при добро и ясно време, се виждат Пазарджик и кариерите 
на Бесапарските хълмове. В западна посока може да се види 
и част от Пещера.

Точно на върха има 
стар бор, по който ясно 
личат наковани летви, те 
са своеобразна стълба 
към върха на дървото, 
от което твърдят, че се 
виждало даже Бяло 
море, но сме по-склонни 
да приемем, че това е из-
мислица.

Още докато се изкачвате, обърнете внимание на камен-
ните долмени, които говорят, че мястото е било обитавано от 
древните траки. В южната част, под върха, пък ще откриете и 
останки от вероятно тракийско светилище. Благодарение на 
Димитър Казаков, за първи път можем да видим как изглежда 
върхът и от птичи поглед. По нещо мегалитните останки при-
личат на древния град, който преди няколко години бе открит 
край Сърница, община Минерални бани. Там учените откриха, 
че мястото е било обитавано преди около 8000 години.

Възможно ли 
е така да е било и 
тук? Това е въпрос, 
на който ще тряб-
ва да отговорят 
археолозите, ние
само можем да 
гадаем. Със сигур-
ност знаем, че 

край Равногор има тракийски гробници. Но какво се крие под 
двестагодишните борове на Атолука и неговите околности?

Имаме една молба към вас: в 
случай, че решите да последвате 
този маршрут, вземете с вас най-
лонов чувал или голяма чанта за 
еднократна употреба и не оставяйте 
неразградими остатъци в планината. 
Нещо повече – ако видите такива, 
свалете ги със себе си до Атолука, за 
да отидат в кошовете за смет. Никой 
не иска да вижда буркани или шише-
та сред девствената природа.

Стефка ВЕНЧЕВА, PZ днес

През неделните дни 
градът и околностите 
бяха посетени от много 
туристи. Някои от тях 
опитаха да берат роза 

Дамасцена и останаха очаровани от красотата и аромата й. После 
се впуснаха да си пробват късмета в търсенето на гъби в гората, 
но поради малкото влага се наложи да се откажат. Забелязахме 
ги да почиват на Розовски вриз и да пекат пъстърва за обяд.

Сред тях се оказа и не-
безизвестният готвач от Со-
фия шеф Петров – участник 
в предаването VIP Брадър, 
който бе дошъл с хората си 
да разпусне от тежкото еже-
дневие. Имаше много хора 
от други населени места от 
близко и далече.

И вилно селище Атолука 
бе пълно с хора.

На площадката на Бекови скали в зем-
лището на Равногор се „сблъскаха“ групи 
от хора, желаещи да видят неповторимата 
гледка към язовир „Въча“. Явно туристите 
ценят много нашите обекти за отдих! 

На поляните около пътя към Пещера 
имаше фотографи, тръгнали на лов за 
прекрасни гледки. Те снимаха природата 
и конете, пасящи на воля сред ливадите – 
уникални гледки за хората от градовете.

Гито ГРИГОРОВ

Равногорска-
та забележител-
ност Бекови скали 
набира все по-го-
ляма популярност 
сред родни и чуждестранни туристи.

Ако само преди три години посетителите на красивата мест-
ност можеха да се изброят на пръстите на двете ръце, а девстве-
ната гледка бе достояние на местните, през тази година потокът 

се е увеличил значително още 
в началото на лятото.

Местността дава възмож-
ност за прекрасна гледка към 
язовир „Въча“, а при хубаво 
време може да се види и връх 
Персенк. Тя е само едно от мес-
тата, които можете да посетите 
на собствен ход в околностите 

на селото. То ще ви посрещне дружелюбно, има къде да пренощу-
вате и да похапнете сладко.

Село Равногор, сгушено в 
Западните Родопи, стана осо-
бено популярно благодарение 
на множеството публикации в 
туристически сайтове, както и 
на множеството прояви от на-
ционален и международен ха-
рактер . Немалък принос за популяризирането му имат и известни 
личности, като популярния режисьор Стефан Командарев и др.

На Равногор е посветена и книгата „Бабо, разкажи ми спомен“ 
на Ивинела Самуилова.

Писта за радиоуправляеми автомобилчета правят в Брацигово.  
Тя е почти готова и скоро ще стане арена на съревнования, съобща-
ват от местния клуб RC Track, като допълват, че целта им е да дадат 
възможност на подрастващите да развиват това свое хоби, вместо 
да прекарват цялото си време пред компютрите.

Очаква се от инициативата да има ползи за града като цяло –
гостите от други населени места по време на състезания ще отсядат 
в местните хотели, ще пазаруват, а така ще се стимулира и туриз-
мът в община Брацигово, коментира един от инициаторите – Георги 

Влахов.
Автомоделните състезания се 

организират с почти всякакви видове 
автомодели. Те варират от конкурси за 
най-добра изработка при стендовите 
модели, до ходови състезания при ра-
дио управляваните модели. В България 
най-популярни са последният вид съ-
стезания. Повечето такива състезания 
са на ниво хоби или просто за забавле-
ние, но често те се превръщат в профе-
сионално занимание за някои хора.

За отчитане на времената на моделите се използва специална 
система от антена, разположена на едно място на пистата, и транс-
пондери (мини предаватели), поставени в моделите. Точността е до 
хилядни от секундата.

В България обикновено състезанията се организират от клубо-
ве, членове на Българската федерация по автомоделни спортове, 
или от други клубове. Европейските състезания се организират от 
ЕFRA (Европейската федерация за радиоуправляеми автомобили), 
а световните – от IFMAR.

Има няколко класа според вида на моделите, управлявани в тях. 
Правилата в различните класове може да се различават, в зависи-
мост от това кой е организатор на състезанието.

За да има време за подготовка, публикуваме след съгласуване 
с клубовете първите две състезания, с които да стартира сезонът на 
БФАМС (преди окончателния вариант на календара) 20-21.06.20 г.: 

• първи кръг от Държавното първенство на БФАМС, класове 
electric on road & nitro on road – писта ,,Огнян Филипов“ – Враца.

• първи кръг от Държавното първенство на БФАМС, класове 
electric off road & nitro off road – Брацигово, 27-28.06.20 г.

Очаквайте допълнително програмата за състезанията!
В началото на другата седмица очаквайте и пълния вариант на 

спортния календар за 2020 г.
(Клубове, заявили желание за домакинство: Враца, Нови Ис-

кър, Шумен, Брацигово, Левски, Русе – зала, и В. Търново – зала за 
водородно задвижвани автомодели.)

МАРШРУТИ ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕЗОНТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕЗОН
ЗАЗА БРАЦИГОВО БРАЦИГОВО

ЗАПОЧНАЗАПОЧНА

БЕКОВИ СБЕКОВИ СКАЛИ –КАЛИ –
С РЕКОРДЕН БРОЙС РЕКОРДЕН БРОЙ
ПОСЕТИТЕЛИПОСЕТИТЕЛИ

Здравейте, приятели!

Поради неясната ситуация, свързана с провежда-
нето на масови събития на открито, взехме нелекото 
решение да отложим провеждането на Ravnogor Sco-
relauf Marathon 2020 за 2021!

Въпреки това, 
няма да разочарова-
ме тези от вас, които 
желаят да се насладят на красивите родопски 
гледки край Равногор и тази година! Замислили 
сме нещо интересно, с нотка състезателен дух!

Очаквайте повече информация и нови из-
ненади!

Тазгодишното провеждане
на гайдарското надсвирване

в село Равногор, община Брацигово,
се отлага за месец юли 2021 г. 

Това реши управителният съвет на Фондация 
„Гайдарско надсвирване – Равногор“ на свое не-
присъствено заседание. Причините са свързани 
с опазването на здравето и сигурността на хората 
във връзка с кризата, причинена от COVID-19.

Организаторите благодарят на всички участни-
ци, изпълнители, самодейци и посетители и апели-
рат към грижа за личното и общественото здраве.

УС на Фондация „Гайдарско надсвирване – Равногор“

Ravnogor
Scorelauf Marathon

НА 1 ЮНИ СТАРТИРА И РИБОЛОВЪТ
Много любители 

на риболова по-
сетиха местните 
водоеми.

Все повече се 
наблюдават хора с 
въдици, дошли да 
пробват късмета си. 
Те идват, привлече-
ни от прекрасната 

природа и пълните с риба блата.
На микроязовир „Розовски вриз“ срещнах и млад рибар, 

който тепърва се учи да хваща. Едно 
старче му преподаваше как да мята 
въдицата. 

Младежът бързо влиза в час и за крат-
ко време се сдоби с първите 2 риби. Той 
се казва Илия и е късметлия.

Илия е едва на 10 години и вече е за-
пален рибар.

Гито ГРИГОРОВ

ПИСТА ЗАПИСТА ЗА

РАДИОУПРАВЛЯЕМИ АВТОМОБИЛИРАДИОУПРАВЛЯЕМИ АВТОМОБИЛИ

ПРАВЯТ В БРАЦИГОВОПРАВЯТ В БРАЦИГОВО
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