
Пускат ваксини срещу 
бяс при дивите хищници

От 15 юни 2018 г. Българска агенция по безопасност 
на храните започва първата за 2018 година ваксинация по 
въздух срещу бяс при дивите хищници. Десет специално 
оборудвани самолета ще разпръснат над 1 млн. ваксинал-
ни примамки от въздуха, като ще се започне от летище 
Приморско, област Бургас, и ще се премине през летищата 
в Балчик, област Добрич, Ерден, област Монтана, Кондоф-
рей, област Перник, и Малево, област Хасково.

Разпръскването на ваксините ще се извърши през 
следващите 16 дни, в зависимост от атмосферните усло-
вия. Ваксиналните примамки ще бъдат разпръснати на 
територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, 
Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, 
Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара 
Загора, София област, Шумен, Разград, Русе, Велико Тър-
ново, Плевен и Враца, като няма да бъдат разпръсквани 
над населените места и водоемите.

Ваксиналните примамки са с формата на кубче с разме-
ри 2х3х2 см и са със специфична миризма, която привлича 
хищниците. На един квадратен километър се изхвърлят по 
25 броя примамки, които самолетите пускат от височина 
150 метра. Мястото на всяка пусната от самолетите примам-
ка се отбелязва с помощта на GPS-система. Ветеринарните 
лекари препоръчват хората да не пипат ваксиналните при-
мамки с незащитени ръце, защото при нарушена цялост 
на външната обвивка ваксината може да бъде опасна за 
тяхното здраве.

При контакт с примамките е добре да се извърши кон-
султация с лекар. Ваксините не представляват опасност за 
здравето на останалите диви животни. Препоръчително е 
домашните животни да се държат затворени или на повод 
(за кучетата), за да не приемат примамките, които са пред-
назначени специално за дивите хищници. Ваксинацията 
е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и 
изкореняване на заболяването бяс, която е разработена от 
Българската агенция по безопасност на храните.

На 24 юни, четвърта Неде-
ля след Петдесетница, кога-
то Светата Църква празнува 
Рождението на Св. Йоан Кръ-
стител, Негово Високопре-
освещенство Пловдивският 
митрополит Николай възгла-
ви архиерейска Св. Литургия 
в храм „Св. Йоан Предтеча” в  
Брацигово.  С владиката съ-
служиха Преосвещеният Кон-
стантийски епископ Яков, ви-
карий и архиерейски намест-
ник на Пазарджишка духовна 
околия, Негово Високопрепо-
добие архимандрит Висари-
он, игумен на манастира „Св. 
Троица“ на Кръстова гора, 
и архиерейски наместник на 
Смолянска духовна околия, 
ставрофорен свещеноиконом 
Тодор Хаджиев, протосингел 
при Пловдивска митрополия, 
ставрофорен свещеноиконом Добромир Костов, епархий-
ски духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Георги 
Славчев, свещеноиконом Любомир Траянов, председател на 
храма и архиерейски наместник на Пещерска духовна околия, 
свещеноиконом Атанас Манолов, архиерейски наместник на 
Панагюрска духовна околия, свещеноиконом Марко Марков, 
архиерейски наместник на Карловска духовна околия, свеще-
ник Георги Глухчев, монах Максим, свещеници от епархията и 
митрополитският протодякон Илиян Александров. Песнопени-
ята изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент про-
топсалт Георги Радев.

В края на Великото славословие за четец и певец на църк-
вата ни бе постриган Валери Здравчев от Асеновград. По време 
на богослужението Негово Високопреосвещенство митрополит 
Николай ръкоположи за йеродякон монах Максим (Глухчев). 
Преди ръкоположението митрополит Николай се обърна с архи-
пастирско слово за приемането на свещения сан, като се спря 
на многобройните изпитания, които го очакват, и му пожела да 

ги преодолее с вяра и с твър-
достта на Христов воин и да 
бъде винаги смирен, кротък и 
великодушен.

В края на богослужение-
то  владиката поздрави и мно-
жеството миряни  по случай 
празника, в който Светата 
Църква изправя пред нас об-
раза на най-великия измежду 
родените от жена, светия сла-
вен пророк Йоан, Предтеча и 
Кръстител Господен.

Духовното тържество за-
върши с многолетствие, про-
възгласено от митрополит-
ския протодякон Илиян Алек-
сандров. 

След неделната литургия 
миряните се отправиха към 
домовете си, за да подредят 
за сушене билките, които су-
тринта при изгрев слънце са 

брали по мокрите брациговски поляни за здраве и берекет. 
Според народ-
ните вярвания, 
болестите по чо-
века са 77 и по-
ловина. За 77-те 
болести има цяр, 
само за поло-
винката болест 
няма. Впрочем, и 
за нея има поло-
вин билка, която 
обаче само опре-
делени билкари 
могат да намерят и използват.

Дай, Боже, 77-те билки да носят на всички здраве
и всеки да успее да намери своята половин билка късмет!
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Под председателството 
на областния управител на 
Пазарджик Стефан Мирев се 
проведе поредното изнесено 
заседание на Областния съвет 
за развитие. Домакин на съби-
тието беше кметът на община 
Стрелча Стойно Чачов. В за-
седанието участваха кметове 
на общини, председатели и 
представители на общински 
съвети от област Пазарджик, 
ръководители на държавни 
институции, представители на 
синдикати, организации на ра-
ботодатели.

По покана на областния 
управител, на заседанието 
присъстваха заместник-пред-
седателят на Държавната 
агенция за метрологичен и 
технически надзор (ДАМТН) 
ген. Кирил Войнов и начал-
никът на регионален отдел 
„Южна централна България“ 
към Главна дирекция „Надзор 
на язовирните стени и съоръ-
женията към тях“ ген. Йордан 
Кюмюрджиев. Те отчетоха 
добро техническо състояние 
на язовирите в област Пазар-
джик. По време на дискусията 
бяха обсъдени и предстоящи-
те промени в Закона за води-

те, както и възможността за 
прехвърлянето на общинските 
язовири към новото предпри-
ятие „Управление и стопанис-
ване на язовири“.

Предвижда се създаване-
то на държавно предприятие 
към Министерство на иконо-
миката, което ще стопанисва 
всички язовири публична 
държавна собственост, без 
язовирите, които се стопа-
нисват от „Напоителни систе-
ми“ и от НЕК. С решение на 
общинските съвети, общини-
те ще могат да предадат за 
стопанисване на държавата 
язовирите, които не могат да 
поддържат поради отпаднала 
необходимост или липса на 
средства. Предвижда се и съз-
даването на търговско друже-
ство, което ще извършва ре-
монт на всички язовири.

Списъкът на язовирите, 
които следва да бъдат ре-
монтирани ще се изготвя от 
председателя на Държавната 
агенция за метрологичен и 
технически надзор и няма да 
има значение чия собственост 
е язовирът. Когато се уста-
нови, че е извършен ремонт 
на опасен язовир, общинска 

собственост, общината ще 
трябва да възстанови израз-
ходваните средства за извър-
шения ремонт. Измененията 
в Закона за водите ще бъдат 
приети до края на лятото. В 
срок до три месеца общини-
те трябва да направят анализ 
и преценка кои язовири ще 
могат да стопанисват съглас-
но изискванията на закона. В 
област Пазарджик са локали-
зирани и проверени общо 99 
язовира. Държавна собстве-
ност са 16 от тях, общинска 
собственост са 67, а частна 
собственост са 14. Собстве-
ността на два язовира е неиз-
яснена.

Началникът на РУО Пазар-
джик Валентина Кайтазова 
представи анализ на училищ-
ната мрежа в област Пазар-
джик и основните задължения 
на институциите във връзка с 
функциониране на механизма 
по обхващане и включване в 
образователната система на 
деца и ученици в задължител-
на предучилищна и училищна 
възраст. С постановление на 
МС от 8 юни 2018г. механизмът 
става постоянно действащ.

Контролът на регионално 
ниво е възложен на областния 
управител, началникът на Ре-
гионалното управление на об-
разованието осъществява ко-
ординация и ръководство на 
екипите за обхват на областно 
ниво, съвместно с областния 
управител.

12 369 са обходените ад-
реси през тази учебна година 
в област Пазарджик, 862 са 

записаните деца в училище, 
броят на незаписаните, които 
подлежат на задължителна 
предучилищна подготовка, 
варира между 23 и 25%. 52 от 
училищата в областта през 
учебната 2017/2018г. са с общ 
брой ученици между 200 и 
300, увеличава се броят на 
училищата с по-малко от 100 
ученици. Над 45 са професии-
те и специалностите, които се 
предлагат в професионалните 
гимназии, въведено е дуално 
обучение в общините Пана-
гюрище, Пазарджик, Пещера 
и Сърница.

По време на заседанието 
беше представен и обсъден 
вариантът за нов територи-
ален обхват на районите от 
ниво 2 /NUTS 2/ в Република 
България. Членовете на съ-
вета гласуваха и междинна 
оценка на изпълнението на 
Областната стратегия за раз-
витие на социалните услуги в 
област Пазарджик.

Кметът на общината, до-
макин на заседанието, Стойно 
Чачов отправи за пореден път 
искане към Областно пътно 
управление и Агенция „Пътна 
инфраструктура“ за необхо-
димостта от спешен ремонт 
и поставяне на пътна марки-
ровка на два републикански 
пътя – Пазарджик – Стрелча и 
Стрелча – Копривщица.

Следващото заседание на 
Областния съвет за развитие 
ще се проведе през м. септем-
ври, домакин ще бъде община 
Сърница.

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 
120,98 лв. на 125,58 лв. от 1 юли. Това предвижда 
приетото от Министерския съвет Постановление за 
определяне на нов размер на този вид пенсия.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенси-
ите, които не са свързани с трудова дейност, тъй 

като по 
з а к о н 
т е х н и я т
размер се 

определя в зависимост от социалната пенсия за 
старост. Това са пенсиите за военна и гражданска 
инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и 
персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно 
установените добавки към пенсиите, които се опре-
делят в процент от социалната пенсия за старост.

ОТ 1 ЮЛИ: СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ СТАВА 125,58 лв.
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Извънредна помощ de minimis се отпуска за розопро-
изводителите. Целта е укрепване на розопроизводството 
и запазване и стимулиране на този традиционен и важен 
отрасъл за страната. Срокът за подаване на заявленията 
е от 2-ри до 13-и юли 2018 г.

Подпомагането се предоставя на площ, за покриване 
на част от разходите по отглеждане на културата масло-
дайна роза.

Общият размер на предоставената помощ на един 
земеделски стопанин или предприятие не може да над-
хвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 
лв.) за период от три бюджетни години (2016 – 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи 
от Министерство на земеделието, храните и горите, след 
подаване на всички заявления за участие по схемата.

Държавната помощ се предоставя на физически 
лица, еднолични търговци и юридически лица, регистри-
рани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 
1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

Лицата могат да кандидатстват в областните дирекции 
на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки 
за подпомагане“, по постоянен адрес на физическото 
лице или едноличния търговец (при кандидатстване на 
ФЛ или ЕТ) и по адрес на седалището на юридическото 
лице (при кандидатстване на ЮЛ).

Лятото вече започна и всеки търси някакъв начин за 
да се охлади. Трябва обаче и да се внимава, тъй като има 
много необезопасени места за къпане, които са доста опас-
ни и често стават инциденти. С тази цел от Комисията по 
водноспасителна дейност извършват проверки на язови-
ри, микроязовири и басейни, разположени на територията 
на област Пазарджик.

Във връзка с намаляването на водните инциденти в 
област Пазарджик, от Комисията по водноспасителна дей-
ност извършват проверки на всички водни площи в област-
та. Надяваме се при проверките да не открием фрапиращи 
нарушения, обясни Живко Дишков, директор на БЧК – Па-
зарджик. За съжаление, най-честите инциденти стават с 
деца.

Надяваме се, че и след извършените проверки об-
щините ще продължат да следват нашите предписания, 
за да не се стига до трагични инциденти, допълни още 
Дишков.
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Ние  -  хората

Медицинската сестра Да-
финка Димитрова от Първо 
отделение по кардиология 
на „УМБАЛ – Пловдив“ полу-
чи наградата на Българската 
асоциация на професиона-
листите по здравни грижи 
(БАПЗГ) – „Професионалист 
на годината“.

По повод 12 май – Меж-
дународния ден на сестрин-
ството, БАПЗГ ежегодно 
организира конкурс „Про-
фесионалист на годината“, в 
който участват номинирани 
специалисти от цялата стра-
на. От Пловдивската район-
на колегия бе представена 
кандидатурата на м.с. Ди-
митрова от „УМБАЛ – Плов-

див“, заяви Елена 
Симеонова – главна 
медицинска сестра 
на болницата, член 
на УС НА БАПЗГ и 
председател на ко-
мисията на конкурса 
„Професионалист на 
годината“.

Дафинка Дими-
трова има 29 години 
стаж в сектор „Ин-
вазивна кардиоло-

гия“ към бившата Окръжна 
болница. Постъпва през 2014 
г. „Останах да работя в Бъл-
гария, защото имам късмета 
да практикувам в отлични 
условия, при изключител-
ни професионалисти, като 
началника на отделението 
д-р Иван Мануков, неговия 
заместник д-р Ценко Цвет-
ковски и старшата медицин-
ска сестра Катя Станчева. 
Тези хора създават чудесна 
атмосфера и макар работата 
да е тежка, тя не се усеща“, 
заяви отличената медицин-
ска сестра. Димитрова е удо-
влетворена от възнаграж-
дението си, но отбеляза, че 
малко хора са наясно колко 

рискова е работната й среда 
и колко вредни въздействия 
има.

Според нея, за професио-
налиста по здравни грижи е 
от значение да обича работа-
та си, да прави добро непре-
къснато, да уважава колеги-
те си, пациентите и техните 
близки. Най-същественото 
обаче е да учи непрекъснато 
и в никакъв случай да не до-
пуска да остане със знанията 
си от Медицинския колеж. 
„Сега науката се развива с 
изключително бързи темпо-
ве и човек трябва да бъде 
в крак с новостите. Затова 
едно от нашите искания на 
протеста на 12 май беше да 
се даде възможност на сес-
трите за кариерно развитие“, 
припомни Димитрова. Сама-
та тя никога не е спирала да 
повишава квалификацията 
си – завършила е бакалавър-
ска степен „Администрати-
вен и здравен мениджмънт“ 
в ПУ „Паисий Хилендарски“ 
и специалност „Управление 
на здравни грижи“, степен 
бакалавър и магистър, в Ме-
дицинския университет в 

Пловдив, изкарала е различ-
ни курсове, специализации и 
участия в национални и меж-
дународни научни форуми и 
конгреси.

Дафинка Димитрова е ро-
дом от Брацигово. Завършва 
средното си образование в 
родния град, подкрепена от 
родителите си, които са учи-
тели. Кариерното развитие 
на семейство Димитрови ( 
съпругът на Дафинка Дими-
трова е лекар) също започва 
от Градската поликлиника на 
Брацигово.

Ръководството на „УМ-
БАЛ – Пловдив“ поздравява 
м.с. Димитрова с получена-
та награда, като й пожелава 
много здраве, лични и про-
фесионални успехи и ползот-
ворна работа!

Ние от Брацигово се 
присъединяваме към благо-
пожеланията на колегите на 
м.с. Димитрова и съпрежи-
вяваме професионалните й 
постижения.

Дерзай, Финче, гордеем 
се с теб!

Антоанета МАНОЛЧЕВА
от в. „Марица“

Това казал синът на моя 
позната, след като си взел 
бележника за изминалата 
вече учебна година. „Не 
знам какво да му отговоря“ 
– сподели тя.

Всъщност бедата тръг-
ва оттам, че родителите са 
на работа, а децата остават 
у дома. И решението не е 
да ги заведете на село. Там 
те имат какво да научат, но 
биха могли да използват по 
полезен начин ваканцията, 
без да се откъсват от вас. 

Ако са прекалено малки, мо-
жете да ги запишете на лят-
на занималня.

Заповядайте в НЧ „Ва-
сил Петлешков – 1874“, 
където ви очакват нови  и 
стари приятели, забавления 
и споделени мигове. За ва-
шето разнообразно лятно 
ежедневие са се погрижили 
организаторите от читали-
щето и КСУДС – Брацигово. 

С пожелание за весело и 
безгрижно лято!

Галина ТРАЯНОВА

СЕСТРА ОТ „УМБАЛ – ПЛОВДИВ“  
ПРОФЕСИОНАЛИСТ НА ГОДИНАТА

ТЯ Е ОТ НАШИЯ ГРАДТЯ Е ОТ НАШИЯ ГРАД

Тя бе наградена от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) 
по повод Международния ден на сестринството – 12 май

МАЙСТОРИТЕ НА МОЗАЙКАТА 
ОТНОВО ТВОРЯТ

Майстори на мозайката майсторят лъвицата и лъвчето 
от герба на Стара Загора 

Трето национално бие-
нале „Мозайката днес“ се 
проведе в Стара Загора от 
29 юни до 2 юли т.г. Орга-
низатори  както винаги са 
Община Стара Загора и 
Арт „Мозайка“.

„Събитието е уникално 
за България, защото ос-
вен в Стара Загора, никъде 
другаде не се е случва-
ло.“ Това ни увери нашата 
представителка на форума 
Васка Атанасова. „Стара 
Загора е с богато археоло-
гическо наследство от мо-
зайки. За нас е гордост, че 
сме продължители на тра-
дициите и можем да пока-
жем мозайката днес – така-
ва, каквато я чувстваме.“

Участниците в биена-
лето са Антоанета Стои-
менова от София, Петя 
Мод – от Велики Преслав, 
Николина Георгиева – Па-
зарджик, Милка Ботушева 
– Сливен, Васка Атанасова 
– Брацигово, Радка Марко-
ва – Петрич, Мария Жей-
нова – Варна, Стойка-Тони 
Матева   и   Иван Иванов от 
Стара Загора, Иван Монев 

– София, Йорданка Ружина 
– Пловдив, Петър Вуйоше-
вич и  Снежана Вуйнов от 
Сърбия.

В изложбата са пред-
ставени 26 изящни творби 
с различни сюжети, техни-
ки и материали.

По традиция всички 
участници заедно изработ-
ват една обща творба, коя-
то остава в Стара Загора. 
Тази година те ще напра-
вят мозаечно пано „Лъ-
вица, кърмеща лъвче“ по 
оригинала на уникална ка-
менна плоча от ІХ-Х век, от-
крита в района на днешна 
Стара Загора. Това е и ос-
новният елемент от съвре-
менния герб на града. При-
ложниците ще работят с 
червен африкански гранит, 
с което максимално ще се 
доближат до оригиналния 
цвят на каменната плоча.

Припомняме, че учас-
тниците във второто бие-
нале изработиха парадната 
икона за новия правосла-
вен храм „Свети Игнатий 
Старозагорски“. В първото 
издание паното   „Щастли-

ва зора“ бе предназначено 
за Международния мла-
дежки център.

Стойка-Тони Матева, 
която е главният виновник 
за съществуването на фо-
рума, обясни, че съвремен-
ната мозайка се отличава 
значително от мозайката, 
която сме свикнали да 
виждаме при археологиче-
ските разкопки. Тесерите 
са отделните елементчета, 
от които се прави мозай-
ката. Сега те може да са от 
естествен камък, от смал-
ти, стъклокерамика. Това 
са съвременни материали, 
които не подлежат на раз-
рухата на времето, нито 
се влияят от различните 
климатични и температур-
ни промени. Като цветова 
гама се предлагат над 22 
000 нюанса. Това дава въз-
можност да се работи без-
крайно. Не случайно във 
Ватикана от стотици годи-
ни има създадена специ-
ална работилница, където 
всички значими творения   
на нашето време се изра-
ботват от такава мозайка, 
за да са непреходни.

„Съвременните матери-
али, с които работим, са об-
ширни. Използват се всич-
ки природни и естествени 
– стъкло, мрамор, гранит, 
стъклокерамика, и пласт-
маса. „Мозайка се прави 
включително и от корко-
ви тапи“ – обясни нашата 
представителка Васка Ата-
насова. – „Тази година па-
ното, което ще сътворим, 
ще бъде по оригиналния 
размер на плочата – 70/120 
см. Ще я изпълним с тру-
ден материал – африкан-

ски червен гранит в някол-
ко нюанса, за да можем да 
се доближим максимално 
до оригинала. Ще работим 
по стара техника – огледал-
на, така, както са работили 
преди хиляди години. Тази 
техника гарантира макси-
мално доближаване до 
оригинала.

Тъй като лъвицата с лъв-
чето е основният елемент в 
герба на Стара Загора, ние 
ще я изложим в сградата 
на Общината, а след това 
ще бъде монтирана там, 
където ръководството  й 
реши.“

Диана Атанасова, на-
чалник на отдел „Култу-
ра“, поздрави участници-
те в творческия форум и 
им благодари за отзивчи-
востта.

Благопожелание към 
творците отправи и доц. 
Злати Златев – председа-
тел на Представителство-
то на Съюза на българ-
ските художници – Стара 
Загора. 

Иванка СТЕФАНОВА

художник
Антоанета Стоименова

НЕ ЗАБРАВЕНО ИЗКУСТВОНЕ ЗАБРАВЕНО ИЗКУСТВО

Какво да правя през 
лятната ваканция?  

Има решение, вижте го…

СПОРТ

25 тенисисти, разделени в четири възрастови групи, 
участваха в турнира „Младите, спортът и патриотизмът –
ръка за ръка‘‘, който се проведе в Пещера. Той има за цел 
да популяризира тениса на маса като един от най-добрите 
спортове.

Най-възрастният участник на турнира бе 65-годишният 
Георги Йоргов от Брацигово.

На първо място се класира Борислав Стойнов от град 
Септември. На второ – Георги Смилов от Гоце Делчев. Третата 
позиция зае Йордан Паунов от Брацигово, а на четвърто 
място се нареди Емил Стругов, също от Гоце Делчев.

Турнирът по тенис на маса бе и с благотворителна 
цел, тъй като чрез него се набираха средства за ремонта 
на камбанарията на църката „Света Петка“ в Пещера. 
Иницативата бе на местния клуб, а в надпреварата се 
включиха състезатели от Пещера, Брацигово, Пловдив, 
Пазарджик и Гоце Делчев. Участниците събраха сумата от 
170 лв. Парите вече са дарени на църката.

„Априлци“

Òóðíèð ïî òåíèñ 
ñå ïðîâåäå â 

Ïåùåðà

Ира Тодориева победи  
Александра Матева с 6:1, 
6:1, а Борислав Златанов 
отстрани Ферхат Рашидов 
6:2, 6:0.

Изпълнителният дирек-
тор на „Тенис Европа“ г-н 
Томас Хамерл откри Дър-
жавното лично първенство 
на открито за юноши и де-
войки до 14-годишна въз-
раст. Първенството  се про-
вежда на кортовете на ТК 
„15:40“, гр. София, а фина-
лите са на 17 юни. В състе-
занието участват 203 деца 
/102 юноши и 101 девойки/.

„Априлци“

ÈÐÀ ÒÎÄÎÐÈÅÂÀ ÇÀÏÎ×ÍÀ 
Ñ ÏÎÁÅÄÀ ÄÚÐÆÀÂÍÎÒÎ 

ÏÚÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÀ ÎÒÊÐÈÒÎ



О Б Я В А
за вакантни длъжности в Съвместното 

командване на силите за приемане на военна 
служба на лица, завършили граждански средни 
или висши училища в страната и в чужбина 

Със заповед No ОХ – 388 / 08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република 
България са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности, които следва 
да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на 
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужби-
на, във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на 
силите, както следва: 

1. за в.ф. 48940 – Бургас – 5;
2. за в.ф. 54860 – Бургас – 12; 
3. за в.ф. 54850 – Бургас – 10.

Срок за подаване на документи до началника  
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 24.08.2018 г. 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
 За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазар-

джик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, 
стая № 17, тел. 03552/2065, старши специалист Димитър Димитров, ет. 2, стая № 
12, тел. 03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул.„Втори януари“ № 
10,  тел. 034 / 445 463. 

О Б Я В А
ОХ-355/24.04.2018 г. - СВ
за провеждане на конкурс 
от 01.10.2018 до 12.10.2018 г. 

за 253 (двеста петдесет и три) вакантни длъжности във военни формирования 
от състава на Сухопътни войски, за приемане на военна служба през 2018 г. на 
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужби-
на, за времето дислоцирани в гарнизони: 

Вф 26810- София  
Вф 48340, 54230, 54140 – Ст. Загора

Вф  52740 – Хасково
ВФ 52590, 54100 – Ямбол
ВФ 38410, 34840 – Карлово
ВФ 22180, 38640 – Казанлък

ВФ 26240 – Сливен
ВФ 36540, 52340, 38630, 

54900, 52130 – Асеновград
ВФ 22130 – Ямбол

ВФ 42600 – Мусачево
ВФ 28330 – Смолян

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 14.08.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазар-

джик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, 
стая № 17, тел. 03552/2065, старши специалист Димитър Димитров, ет. 2, стая № 
12, тел. 03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 
10,  тел. 034 / 445 463. 
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ÃÎËÅÌÈ ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÈÌÎÒÍÈß ÐÅÃÈÑÒÚÐ! 
ÂÅ×Å ÍßÌÀ ÄÀ ÂÈ ÈÑÊÀÒ ÑÊÈÖÈ...

ÁÅÇÑÐÎ×ÍÈ ÑÀ ÑÊÈÖÈÒÅ ÍÀ ÈÌÎÒÈ, 
ÈÇÄÀÄÅÍÈ ÎÒ ÀÃÅÍÖÈßÒÀ ÏÎ ÃÅÎÄÅÇÈß 

ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈß È ÊÀÄÀÑÒÚÐ, ÑÏÎÐÅÄ ÌÐÐÁ

ÏÎËÈÖÈßÒÀ – ÑÚÑ ÑÚÂÅÒÈ 
ÏÐÈ ÃÐÚÌÎÒÅÂÈ×ÍÈ ÁÓÐÈ

Нови промени в Зако-
на за кадастъра и имотния 
регистър са приети от Ми-
нистерския съвет. Бълга-
рия ще има своя единен 
дигитален многопластов 
кадастър. Това е кадас-
тър, който ще включва 
подземната и надземна-
та инфраструктура, като 
първата перспектива е 2D 
кадастър, а бъдещата 3D и 
4D кадастър, обясни Лиля-
на Павлова във Варна. Ще 
бъдат обединени регис-
трите на възстановената 
собственост, на земедел-
ските земи, ще се слеят и 
кадастралните служби. За 
гражданите това означа-
ва три много важни неща. 
Първо, всеки един граж-
данин или фирма ще може 
да получава информация 
на едно гише, независимо 
дали ще отиде до общин-
ските служби по земеде-
лие, или в службите на 
кадастъра, пише „Петел“. 
Оттук нататък нито една 
общинска или държавна 
институция няма да има 
право да изисква на граж-
даните и бизнеса скиците. 
Ще трябва общините и ин-
ституциите да ги изискват 
по служебен път, а не да 
карат хората да ходят и 
да ги получават. Ако има-
те имот във Видин, а жи-
веете във Варна, няма да 
има нужда да ходите до 
Видин, за да си получи-
те скицата. Това може да 
се случи, като я заявите 
с електронен подпис он-
лайн или да я получите в 
общинската служба по зе-
меделие в града, в който 
се намирате. Другото ново 
и различно е, че се преми-

нава от поименна към пои-
мотна система. Това озна-
чава, че както хората, така 
и имотите ще имат своето 
имотно ЕГН. Всеки един 
имот ще има свои иденти-
фикатор и ще пази данни-
те за собствеността. Всяко 
заинтересовано лице ще 
може да влезе в онлайн 
кадастъра и да види исто-
рията на даден имот, теже-
стите върху него и кои са 
му били собственици на-
зад във времето. С това се 
цели пълна прозрачност 
и сигурност на имота при 
покупко-продажба, ще се 
намалят споровете и кон-
фликтите за имоти, както и 
ще се улесни наблюдение-
то върху това как се уп-
равляват земите, обясни 
още Павлова. 650 човека, 
обединени в екип, както и 
350 човека от службата по 
кадастъра, ще имат зада-
чата да дигитализират он-
лайн регистъра. Ще се из-
чистят грешките в картите 
в момента, ще се наложи 
замерване и заснемане на 
ново. За това са предви-
дени 12 млн. лева, получе-
ни по европейски проект. 
Срокът това да се случи 
е две години. „Очаква се 
голяма съпротива от за-
интересовани по досегаш-
ното обслужване лица“, 
коментира министърът на 
земеделието Десислава 
Танева. Тя добави, че това 
ще повиши и покупко-про-
дажбата на земеделски 
имоти, които въпреки кри-
зата са запазили своя ин-
тензитет. В момента кадас-
тралното покритие е едва 
22%, но до две години се 
очаква да стигне 90%.

Издадените от Аген-
цията по геодезия, карто-
графия и кадастър скици 
на имоти, независимо от 
датата на издаването им, 
са валидни до настъпва-
не на промени в данните 
за имота, за който се из-
дават. Това съобщиха от 
пресцентъра на Минис-
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Това става бла-
годарение на приетите 
изменения в Наредбата 
за съдържанието, създа-
ването и поддържането 
на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, 
съгласно която правното 
основание за предоста-
вяне на услугата преза-
верка на скица или схема 
отпадна. Преди промяната 
предходните норматив-
ни разпоредби изискваха 
презаверяване на скици 
и схеми след изтичане на 
шест месеца от издаване-
то им, ако в този период 
не е настъпила промяна в 
данните за имота. Адми-
нистративен орган, лице 
с публични функции, об-
ществена организация и 
други органи и лица, пред 
които се представя ски-
цата на имот или схемата, 
могат да извършват без-
платни онлайн проверки 
в кадастралната карта и 
кадастралните регистри 
относно данните за имо-
та, чрез уеб портала за 
онлайн-услуги „КАИС“ на 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. 
След извършената он-
лайн проверка, при липса 
на промени в границите 
и данните за имота, изда-

дената скица, независимо 
от датата, на която е изда-
дена, е актуална и същата 
може да се използва като 
официален документ. За 
да се подобри обслужва-
нето на потребителите на 
кадастрални услуги, от 
Агенцията са осигурили 
няколко канала за достъп 
и възможности за заявя-
ване и получаване на ус-
луги от кадастралната кар-
та и кадастралните регис-
три. Това може да стане на 
място – на гише, в която и 
да е служба по геодезия, 
картография и кадастър 
в страната, независимо 
от местонахождението на 
имота; чрез куриерска или 
пощенска услуга до посо-
чено от заявителя място; 
по електронен път – чрез 
отдалечен достъп до ин-
формационната система 
на кадастъра. Заявената 
по електронен път услуга 
може да се получи като 
електронен документ – 
по електронен път, или 
на хартиен носител – на 
гише, в избрана от заяви-
теля приемна на СГКК. 

С общините и ведом-
ствата има сключени спо-
разумения за достъп до 
информационната система 
на кадастъра за извърш-
ване на справки, заявява-
не и получаване на елек-
тронни скици или схеми за 
имоти, тяхна собственост, 
или за имоти, собственост 
на физически и юридиче-
ски лица, които са им не-
обходими за провеждани-
те от дадена община или 
ведомство администра-
тивни процедури.

„Априлци“

Всяка година от сре-
дата до края на лятото се 
разразяват гръмотевични 
бури с мълнии и градушки, 
които причиняват значи-
телни материални щети, а 
понякога взимат и човеш-
ки жертви. Въпреки че в 
днешно време има начини 
за защита от това природ-
но явление, за хората, кои-
то работят на открито, има 
риск.

Когато Ви настигне 
буря, извършете следно-
то:

• ако се намирате сред 
природата по време на 
гръмотевична буря, заста-
нете далеч от високи дър-
вета и самотно стърчащи 
канари;

• при наличие на сух 
предмет, седнете върху 
него;

• ако сте на открито, не 
лягайте и не докосвайте 
земята с ръце, клекнете, 
като плътно прилепите 
нозе. Наведете главата си 
надолу и притиснете ко-
ленете до гърдите си, със 
скръстени ръце обхванете 
глезените на краката;

• дръжте се на разстоя-
ние от съседите си.

• Ако сте на велосипед 
или мотопед, слезте от 
него;

• не се хващайте за ме-
тални предмети и не дръж-
те такива;

• отдалечете се от 
електропроводите за ви-
соко напрежение – стой-
те настрана от метални 
конструкции, огради, па-
рапети и други метални 
заграждения, не дръжте 
метални предмети в ръце.

• Подходящи места за 
подслоняване при гръмо-
тевични бури са дълбо-

ките пещери. Застанете 
най-малко на 3 метра навъ-
тре от входа и се старайте 
да имате най-малко един 
метър свободно простран-
ство от двете Ви страни;

• не се подслонявайте 
близо до или под надви-
снали скални маси;

• ако бурята Ви изне-
нада в река, езеро или ба-
сейн, незабавно излезте 
от водата и се отдалечете. 
В случай, че сте с лодка 
или сърф в морето, също 
бързо излезте на брега.

• Когато се намирате 
вкъщи или на работното 
място, изключете от мре-
жата всички електрически 
уреди, кабелите от външни 
антени, затворете вратите 
и прозорците;

• стойте далеч от чеш-
ми, балконски врати и про-
зорци.

• По време на пътуване 
изключете радиоприемни-
ка и приберете антената на 
колата;

• ако падне гръм по 
време на движение, про-
верете гумите на колата – 
ако са обгорели, могат да 
се спукат.

• Незабавно легнете 
на земята, ако почувства-
те изтръпване на части от 
тялото.

• За защита на сгради-
те от пряко попадане на 
мълнии, изградете мъл-
ниоприемници и мълнио-
отводи. Мълниезащитната 
инсталация на всяка сгра-
да трябва периодично да 
бъде проверявана.

• При градушка потър-
сете незабавно подслон. 
Големите ледени късо-
ве могат да Ви причинят 
травми и наранявания.

– ЕЕНСП – тел. 112 !

Седем фирми, които развиват дейност 
на територията на нашата област, са по-
лучили одобрение, за да реализират про-
ектите си с безвъзмездно финансиране от 
програмата на ЕС за развитие на селските 
райони.

Става дума за инвестиции в материални 
активи, а фирмите са:

1. М.К.Д. ЕООД – с проект за изграждане 
на база за преработка на плодове и зелен-
чуци и три броя хладилни камери.

2. „Оранжерии-Гимел“АД – за закупува-
не на технологично оборудване и СМР по 

реконструкция на цех за производство на 
салати и предприятие за лиофилизация на 
плодове и зеленчуци, заедно с хладилно 
стопанство, в землището на с. Братаница.

3. „ЕКО МЕС“ –  за технологична модер-
низация и закупуване на специализирани 
транспортни средства.

4. Мандра „Равногор“ ООД – техническа 
модернизация и подобряване на дейността 
на „Равногор“ ООД.

5. „ТАЙГЪР МЕС“ ООД – технологична 
модернизация и увеличаване на конку-
рентоспособността на „Тайгър мес“ ООД, 

чрез инвестиции в оборудване за месо-
преработка.

6. „Марица – Екофроуз“ ЕАД – за пред-
приятие за стерилизирани зеленчукови 
консерви – гр. Пазарджик.

7. „Бошнаков – Велинград“ ЕООД – за 
оборудване на цех за производство на си-
рене в УПИ XI – стопански двор, в земли-
щето на с. Паталеница. 

Всяка от фирмите е гарантирала, че ще 
запази сега съществуващия брой работни 
места, като при първа възможност ще раз-
крие и нови за производството си.

ÌÀÍÄÐÀ „ÐÀÂÍÎÃÎÐ“ – ÑÐÅÄ ÑÅÄÅÌ ÔÈÐÌÈ ÎÒ ÐÅÃÈÎÍÀ, 
ÎÄÎÁÐÅÍÈ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÑÅËÑÊÈÒÅ ÐÀÉÎÍÈ

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ! 
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МАРШРУТИ
Малкото, сгушено в пазвата 

на Родопа, Брацигово крие много 
спомени и тайни от славното си 
минало. Една от тях е свързана с 
носия, която можете да видите в 
етнографската сбирка на местния 
исторически музей.

Тя е пристигнала тук от майка 
Македония. Било далечното лято 
преди двеста двадесет и седем го-
дини. Тогава група майстори тръг-
нали с челядта си от селата край 
Костур, за да дирят нов дом, отвъд 
планината. Дюлгерите се запиля-
вали в странство почти по година, 
а семействата им оставали незащи-
тени. Турци нападали и опожаря-
вали селата, ограбвали покъщни-
ната, отвличали дъщерите… Така 
се стигнало до преселението… В 
каруците били натоварени най-не-
обходимите вещи и „айгътя“ (ин-
струментите) на майсторите. Чули 
били, че отвъд Родопа има места, 
където могат да живеят мирно и 
тихо, да продължат да упражняват 
занаята си и да не се тревожат за 
семействата си, докато митарстват 
из империята.

Така се озовали в Брацигово. 
Десетина семейства и няколко 
моми и ергени. Една от тях била 
много красива. Останала сирак 
след поредния набег и за да не 
попадне в ръцете на насилниците, 
се скрила в комина над огнището. 
Прекарала там повече от ден. Не 
смеела да гъкне, за да не се изда-
де. Видяла с крайчеца на очите си 
как по пода тече кръвта на майка 
й, видяла разпилените й накити, 
както и грабливите ръце на поро-
бителя, който ги втъкнал в пояса 
си. Мълчала гиздавата Кера, а съл-
зите се стичали в пепелта под нея 
и оставяли сиви, големи следи. Вя-
тър повял сетне и едната й ръка се 
схванала. Не можела да я помръд-
не. Едва се измъкнала на другия 

ден. Тогава 
видяла, че 
с ъ с е д и т е 
й запрягат 
к а р у ц и т е . 
Нищо си 

нямала вече. И се примолила да я 
вземат. Да я отведат накъдето са 
тръгнали. Лявата й ръка все още 
била изтръпнала. Стояла й като 
чужда и тя тръгнала да дири 
баба си Риса, знахарката. Цяло 
Орешче все при нея ходело, 
колчем нещо не се усети добре. 
Вдигнала рамене старицата.

– Саката ще ходиш – рекла 
– Много си се повредила. Жи-
латата ти е вкаменена и нищо не 
може да се направи.

Пак закапали сълзите от ог-
ромните очи на Кера. „Малко 
ли ме наказа, Боже, че още ис-
каш?“ – помислила си тя и оти-
шла в храма. Той бил полусъбо-
рен, а очите на светиите съвсем 
ги нямало. Изчегъртали ги били 
насилниците. Само един бял гъ-
лъб бил оцелял, горе, на купола. 
Носел маслиновата си клон-
ка, но очите му били вперени в 
Кера.

– Ти, гълъбо, в теб ми е на-
деждата… Изцели ми ръката, ни-
кой няма да ме вземе недъгава. 
Къде ще вървя и 
що ще чиня та-
кава? Сама, без 
майка и баща, 
без сестра и бра-
тец?

Гледал гълъ-
бът и изпуснал 
маслиновата си клонка, а тя пад-
нала и ударила рамото на Кера. 
Взела я тя и видяла как птицата 
закръжала над главата й, а сетне 
проговорила с човешки глас:

– Вземи тая клонка и където 
видиш, че повехнат листата й, там 
остани. Там ще ти пратя мъж, ще 
бъдеш честита и преблагословена.

И след това се стопил гълъбът. 
Като мъгла се разнесъл. 

Кера вдигнала клонката, а по 
нея сияело миро. Скрила я в пазва-

та си и се прекръстила. На никого 
нищо не казала. Върнала се у дома, 
за да събере в кървав вързоп мал-
кото останали дрехи. Забрадила се 
с белия гюлбен, за да скрие къд-
равите си руси коси, спуснала го 
ниско над очите си, за да не види 
никой колко са сини и хубави.

Обърнала се за последно. Ка-
паците на прозорците висели като 
прекършени крила, а коминът й 
заприличал на щъркел. Попипа-
ла клонката в пазвата си и тя още 
била там. Качила се в задната част 
на каруцата на своите комшии и по-
теглила с тях към непознатото. Те 
пътували твърде дълго за нейните 
очаквания. А тя не била ходила 
по-далече от Костур, където баща 
й я водил на тамошния панаир и от 
където купил чудни пафти на май-

ка й. Когато се завряла в комина, 
те били на снагата й, защото тъкмо 
се готвела да ходи за вода на из-
вора и се била нагласила, защото 
вече време й било да се задомява. 
Скрила ги беше във вързопа, а час 
по час пъхаше ръката си в него, за 
да се увери, че не са изпаднали 

нейде по пътя.
Те били цялото й имане. 

След повече от месец прева-
лили планината и се видяло от 
последния връх, че отвъд е го-
ляма равнина.

– В равното няма живот за 
нас, утре трябва да изберем де 
ще останем. – чула да казва 
чанка й Бона.

Тогава извадила от пазвата 
си клонката и видяла, че миро-
то вече го няма, а листата й ле-
ка-полека взели да вехнат. Раз-
брала със сърцето си, че тука 
нейде трябва да остане. 

Рано заранта се доближи-
ли към малко село. Преврен се 
казвало и жителите му враж-
дебно гледала каруците с хора.
Дюлгерите пратили трима, за 
да разпитат и като се върнали, 
те разправили, че турци тук 
няма. Получили разрешението 
да останат, но трябвало да идат 
да питат в Татар Пазар тамош-

ния бей – Ка-
вазаноглу. Тая 
земя била него-
ва. Разпрегнали 
каруците и на-
клали огън. За 
първи път едно 
от листчетата на 

маслиновата клонка се отронило.
Минали цели десет дни, дока-

то се върнат от Татар Пазар пра-
тениците. Доволни били. Бегът им 
обещал да не ги закача, а пък те 
нему – да му построят нов конак и 
да направят мост над Марица. Но 
първо се заели да построят къщи 
за себе си. Местните хора живеели 
в кирпичени, паянтови и покрити 
с дъски и слама. Развъртели се 
майсторите, надокарали камъни и 
започнали. Керината ръка продъл-

жавала да бъде схваната, а само 
едно от листата на клонката било 
все още свежо.

Докато градели къщите си, май-
сторите направили и чешма, за да 
се помни кога са се побратимили 
с тукашните хора. Оттам жените 
и момите им вземали вода, за да 
перат, оттам им носели и ведрата, 
за да бъркат хоросана си. Майстор 
Зисо и жена му Бона прибрали 
Кера. Падала им се далечна род-
ственица. Тя също ходела за вода, 
но не с кобилица. Мъкнела ведрото 
с единствената си ръка, а в няка-
къв ден забрадката й се смъкнала 
и буйните й коси полудели по ра-
менете й. Тогава я видял Васьо 
Мървака. Почудил се защо тази 
хубост досега е останала незабеля-
зана, поспрял коня си и направо я 
попитал:

– Коя си ти?
Кера вдигнала погледа си и ви-

дяла как засиял целият, като зла-
тен! А гълъбът кръжал над главата 
му.

– Кера ме викат.
– От арнаутите ли си? – продъл-

жил да упорства Васьо и слязъл от 
коня.

– От тях.
– Дай да ти помогна! Къде мък-

неш тая вода?
– На градежа ще я нося.
Повлякъл Васьо ведрото, а 

Кера побързала да се забради и 
бавно поела по него.

Историята разказва, че сетне те 
били първите, които се задомили. 
Той от местните, а тя от пришълци-
те. Ръката й никога не се оправила, 
но с дясната тя извезала сама сват-
бената си носия. С бодовете и ония 
ширити, които била запомнила от 
майка си, но заедно с македонско-
то вплела и тукашното. Била с май-
чините си пафти. 

И се народили деца от тях, и 
поколения се сменяли, но носията 
на Кера оцеляла до днес. За да мо-
жеш да я видиш в музея. Когато се 
изправиш там, пътниче, спомни си 
тази история. Всяка вещ има свои-
те тайни.

Стефка ВЕНЧЕВА

Китното брациговско селце Равногор се стяга за 
петото издание на гайдарското надсвирване, което ще 
бъде на 14 и 15 юли в местността Свети Илия. Фолклор-
ното събитие отново ще бъде под егидата на жената 
глас Валя Балканска. Според организаторите, тази го-
дина в надсвирването ще се включат над 50 гайдари. 
Амбициите са догодина участниците да се удвоят.

Конкурсът започва в събота след 10.30 часа и ще 
бъде официално открит от Валя Балканска. Награди ще 
има както за най-младия и най-възрастния гайдар, така 
и за призьорите в трите възрастови групи. Във втория 
ден на фестивала ще се проведе и гала-концерт на ла-
уреатите.

Важно е да се знае, че в това надсвирване има място 
за млади и стари, за ученици и корифеи. Най-младите, 
които са под 14 г., имат право на свободно изпълнение 
в рамките на 5 минути. Гайдарите на възраст между 15 
и 20 г. задължително изпълняват бавна и бърза мело-
дия, общо до 6 минути. Това правят и тези над 21-го-
дишна възраст, но на тях им е отпусната още 1 минута 
за изява и така времето им става 7 минути. Между дру-
гото, най-младият и най-възрастният гайдар получават 
специални награди – голяма, художествено изработена 
чиния с логото на надсвирването. И още нещо – над-
свирването е със състезателен характер и жури класира 
най-добрите, отчитайки стиловите особености, чисто-
тата и техниката на изпълнението. Ако се случи двама 
свирачи да получат един и същ брой точки, председа-
телят на журито им задава музикална тема и те се над-
свирват, като импровизират в рамките на 2 минути.

ВЕЗБАТА НА ЕДНОРЪКАТА
По пътя на една носия от преди 227 По пътя на една носия от преди 227 Г.:.:

РОЗОВО РАВНОГОР АТОЛУКА

ГАЙДАРСКО

НАДСВИРВАНЕ

20182018

С Ъ Б О Р

на „Розовски вриз“

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА „ДЪЛГОЛЕТИЕ“

ОРГАНИЗИРАТ

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР – НАДПЯВАНЕ – 2018 
В МЕСТНОСТТА АТОЛУКА, КУРОРТ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“

ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ ПОКАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ
УЧАСТИЕ В  ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР – НАДПЯВАНЕ - 2018, 

КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВEДЕ НА 04.08.2018 год. от 10.00 часа
В МЕСТНОСТТА АТОЛУКА, КУРОРТ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“.

В НАДПЯВАНЕТО УЧАСТВАТ САМОДЕЙНИ ГРУПИ И СЪСТАВИ, 
КАКТО И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

РЕГЛАМЕНТ: 
ДО ТРИ ПЕСНИ С ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 МИНУТИ.

За резервации за преспиване и по-продължителен престой 
информация може да получите от информационните сайтове
на Община Брацигово www.bratsigovo.bg и село Равногор.

ОЧАКВАМЕ ВИ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ ЗАЕДНО!

ЗА КОНТАКТИ:

ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА - 0896464188
ДИМИТРИНА РАШАЙКОВА - 0895659677

Съборът, посветен на Ягодовата кампания, ос-
тава да се провежда, въпреки че ягоди повече 
няма. Тяхното място се зае от ароматната масло-
дайна родопска роза. Тази година розопроизводи-
телите имаха проблем с изкупната цена. Живеем с 
мисълта, че държавата ще се намеси и проблемът 
трябва да се реши в полза на розопроизводители-
те, които разчитат само на тази култура, от която 
да  спечелят някой лев. 

Традицията продължава,  т.е. съборът се про-
вежда на третия неделен юлски ден. Тази година 
това е 15 юли (неделя). Началото е от 10.00 часа на 
курорта „Розовски вриз“ . Това е едно от най-кра-
сивите места на община Брацигово, с изобилие на 
чиста студена вода, въздух, букова и борова гора, 
много диворастящи плодове – малини, боровинки, 
къпини и всякакви билки.

Цялата организация по подготовката и провеж-
дането се поема от кметството в лицето на кмета 
Йорданка Петкова.

За литературно-музикалната част отговаря се-
кретарят на НЧ „Просвета-1911“ в селото Васка 
Спасова. Същата е осигурила участието на някол-
ко битови фолклорни групи от различни села. Ще 
има сергии, детски занимателни игри и други из-
ненади.

Най-учтиво ви каним на събора – да се разхла-
дите сред горската красота и чистия въздух, да се 
порадвате на природата! Ако се изкачите на Гарва-
новата скала, ще видите новопостроения параклис 
„Св. Стефан“ и цялата Тракийска низина, а вечерта 
– и светлините на Пловдив и тези по река Въча.

Заповядайте на събора! ! !
Катя Комитова


