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Правителството одобри 
допълнителни трансфери в 
размер на 3 910 954 лв. по 
бюджетите на общините за 
целево финансово подпома-
гане дейността на народни-
те читалища за 2014 година. 
Средствата са планирани 
в бюджета и са предназна-
чени за частични ремонти, 
художествено-творческа 

дейност и попълване на 
библиотечния фонд, за за-
купуване на техническо обо-
рудване, библиотечен и друг 
софтуер.

Допълнителното финан-
сиране е за проектите на 
читалища от 237 общини, 
одобрени в конкурсна сесия 
и в съответствие с Прави-
лата за целево финансово 

подпомагане дейността на 
народните читалища.

За първи път от години 
правителството отпуска 
такава сериозна сума за 
допълнително целево 
финансово подпомагане 
дейността на народните 
читалища в страната. За 
сравнение - през 2010-а 
са предоставени 2,5 млн. 
лв., през 2011 г. – 1,6 мили-
она, а през 2012 и 2013 г. 
не са отпускани такива 
средства.

Всички читалища от 
община Брацигово се 
включиха в изготвянето на 
проектната документация. 
Всяко едно от шестте кул-
турно-просветни дружества 
в общината подреди при-
оритетите си  и изрази жела-
нието си за подпомагане. За 
съжаление, и този път само 
две от читалищата са одо-
брени за подпомагане. 

В частта „Частични ре-

монтни дейности по сгради-
те на читалищата и вътрешен 
интериор на сценичните и 
библиотечни пространства“ 
средства са отпуснати за НЧ 
„23 април 1876“ - с. Равно-
гор, а в областта „Техничес-
ко оборудване, библиотечен 
и друг специализиран соф-
туер“ - за НЧ „Просвета“ - с. 
Розово.

Единствено екипът на чи-
талище „Васил Петлешков“ 
- Брацигово, бе заложил 
в проекта за подпомагане 
средства за закупуване на 
книги, но за съжаление, не 
успяхме да се класираме. 
Надяваме се да имаме въз-
можност да осъществим 
намеренията си през втория 
транш.

Общо кандидатствали 
за първата сесия са 1188 
читалища от цялата страна. 
Оставаща сума за втора се-
сия - 89 046 лв.

Иванка СТЕФАНОВА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ДАВА 
ДОПЪЛНИТЕЛНО 3,9 МЛН. ЛЕВА3,9 МЛН. ЛЕВА 

НА ЧИТАЛИЩАТА
Започна приемът на молби Започна приемът на молби 

за енергийнза енергийни помощии помощи
Стартира приемът на молби-декларации за енергийни по-

мощи за новия отоплителен сезон. Кандидатстването ще про-
дължи до 31 октомври. Молбите се подават в дирекциите на 
„Социално подпомагане”. Малко бяха желаещите да подадат 
своите документи в първия ден от началото на кампанията. 
Промяната в молбите е свързана и с лицата, които кандидат-
стват за помощи за електроенергия. Те трябва да представят 
актуален абонаментен номер, а не както досега фактура за 
последния месец, за който са платили изразходвания ток. 
Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално под-
помагане” за отпускане на целева помощ за отопление за 
новия отоплителен сезон ще продължи до 31 октомври. От 
тази година право на подпомагане ще имат и две нови групи 
– приемните семейства и децата, настанени при близки и 
роднини. Парите ще са за пет месеца - от ноември до март, и 
ще се изплащат на два транша. Размерът на помощта пред-
стои да се уточни.

Стартира приемането Стартира приемането 
на молби за подпомагане на молби за подпомагане 

на първокласницна първокласници
До 30 септември ще се приемат молби за отпускане на 

еднократната целева помощ за първокласници, записани в 
държавно или общинско училище за новата учебна година, 
съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Размерът на помощта е 250 лева. Молбите се подават по 
постоянен адрес в съответните дирекции „Социално подпома-
гане” след записване на детето в първи клас. Право на тази 
помощ имат семейства с доход по-нисък или равен на 350 лева 
на член от семейството, като доходът се изчислява средноме-
сечно за предходните 12 месеца преди подаване на молбата. 
Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреж-
дания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни 
семейства и в семейства на роднини или близки.

От агенцията предупреждават, че в случаите, когато де-
тето не тръгне на училище, родителите трябва да възстановят 
отпуснатата сума.

Нови цени на токаНови цени на тока
Новите цени за тока и парното са в сила от 1 юли. Дър-

жавната комисия за енергийно и водно регулиране изне-
надващо реши това на закрито заседание, въпреки първо-
началните намерения на работната група на ДКЕВР за ново 
намаление. Според решението токът поскъпва с две на сто, 
като най-голям е ръстът за абонатите на ЧЕЗ. Най-малко ще е 
увеличението за потребителите към ЕВН - под един процент, 
а за тези към Енерго про дневната тарифа скача с 2,5%, а 
нощната - с малко над процент. 

Парното и топлата вода също поскъпват, но с по-малко 
от очакваното. Фактурите през месец юли ще съдържат две 
стойности за използваната електроенергия – по стари и по 
нови цени.

Плъзнаха гъбариПлъзнаха гъбари
Гъбари щурмуваха Родопите, но не за да отбележат 

Джулай морнинг, а за да проверят дали след дъждовното 
време манатарката и пачият крак не са дали по-читави до-
биви. За съжаление обаче, оптимизмът им се оказал лъжлив, 
оплакаха се потърпевши. Повечето от гъбите, които се славят 
с неповторим вкус и аромат, се оказали с ниско качество. 
Заради дъждовете калпачетата им са наядени от червейчета, 
а от влагата много по-бързо се поддават на гниене. 

В момента цената на килограм първо качество горска 
гъба варира от седем до десет лева. Според гъбарите е 
ниска, но не така мислят прекупвачите. Те са на мнение, че 
тазгодишната реколта хем ще бъде малко, хем ще е с ниско 
качество. Гъбарите предлагат намерените в гората манатар-
ки и пачи крак в сурово състояние. При сушенето гъбата губи 
над осемдесет процента от съдържанието си. Проблемът е, 
че повечето от гъбарите са аматьори и не са наясно как да 
изсушат най-добре продукта така, че той да хване добра цена 
при изкупуване. 

Цели ромски фамилии миналата година се препитаваха 
от бране на гъби и боровинки в района на Равногор, Фотино-
во и Юндола. Тази година обаче не е ясно какъв ще бъде уро-
жаят и при дивите плодове. Първият завръз на боровинките 
ще е готов за беритба най-рано след две седмици. В момента 
гъбарите съвместяват търсенето на манатарки с брането на 
билки, които също са търсена стока от прекупвачите.

“Априлци”

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ – БРАЦИГОВО

изказва искрената си благодарностизказва искрената си благодарност  
- на управителя на фирма „ОРЕШАКА ВХЕ” ООД 

Васил Хаджидимитров за проявената отзивчивост 
при предоставянето напълно безвъзмездно на про-
палки за огрев за сезон 2014/2015 на 11 социално 
слаби, крайно нуждаещи се хора с увреждания;

- на г-жа Сийка Петрова – управител на фир-
ма „ФИДА”, за оказаната финансова подкрепа на 
организацията, и на фирмите „Братя Пашкулеви”, 
„Картинвест” и кооперация „Сила”.

БЪДЕТЕ ЖИВИ, ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА 
ОТЗИВЧИВИ И СЪСТРАДАТЕЛНИ!

От ръководството на ООХУ - Брацигово
с председател Йорданка Арабаджиева

Читалище “23 април 1876”, с. РавногорЧиталище “23 април 1876”, с. Равногор

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО НА 

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА 

ВОЕННА ПОДГОТОВКА

На основание чл. 59 от Закона за резерва на въоръ-
жените сили на Република България и от чл. 45 до чл. 
50 на Правилника за прилагане на Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република България за включва-
нето на български граждани без военна подготовка за 
обучение в организирани курсове от Министерството на 
отбраната по начална и/или специална военна подготов-
ка, в структурите на Централното военно окръжие.

За подробна информация - младши експерт в Об-
ластен военен отдел - Пазарджик, за общини Пеще-
ра и Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, 
ет. 1, стая №4, тел. 03552/20-65 и старши специалист 
Михаил Дзуков, или в Областен военен отдел - Па-
зарджик, ул. „Втори януари“ №10, тел. 034/445-463. 

Професионална гимназия по строителство 
и архитектура - гр. Брацигово - с традиции 

в обучението и реализацията
През своята 100-годишна исто-

рия училището е обучило над 11 000 
строителни техници и работници, ко-
ито днес са президенти, мениджъри, 
ръководители на звена във водещи 

строителни фирми в областта, страната и чужбина.
Създадени са необходимите условия за качествен 

образователно-възпитателен процес. За новата 2014/
2015 учебна година ще има прием по документи за 
следните специалности:

• „Строителство и архитектура” със срок на обуче-
ние 4 години след завършен VIII клас, дневна форма 
- 26 ученици.

• „Конструктивна реставрация” със срок на обуче-
ние 4 години след завършен VIII клас, дневна форма 
на обучение - 13 ученици.

• „Декоративна реставрация” със срок на обучение 
4 години след завършен VIII клас, дневна форма на 
обучение - 13 ученици.

НАЧЕРТАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - 

БРАЦИГОВО

Адрес: гр. Брацигово, п. код 4579, бул. „Трети март” №18,
телефон за връзка: 03552/21-76

АТОЛУКА 2014

Община Брацигово
Пенсионерски клуб “Дълголетие”

Основна организация на хората с увреждания

ви 
канят на традиционния събор “НАДПЯВАНЕ”, 
който ще се проведе на 2 август 2014 г. от 10 ч. 

в курорт Васил Петлешков.

Заповядайте под открито небе, Заповядайте под открито небе, 
за да се насладим за да се насладим 

на чистия въздух и прекрасните на чистия въздух и прекрасните 
български песни!български песни!

М Е Ж Д У  Д В А  Б Р О ЯМ Е Ж Д У  Д В А  Б Р О Я



О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
Уважаеми съграждани, 

На желанието ни Брацигово да бъде чист и европейски 
град ярко контрастират замърсените с отпадъци и 

затревените участъци около междублокови пространства, 
тротоари и улици. 

Тези отпадъци са наше дело и ние трябва да ги почистим. 
Нека всеки положи необходимите усилия за премахването 
на излишните затревени участъци пред междублоковите 

пространства, на улицата, на която живее, в близкия парк,
в който играят децата, дворовете на училищата. 

НЕКА ЗАЕДНО ДА ПОЧИСТИМ БРАЦИГОВО!
                                                                   Татяна СИМОНОВА

Преброяването на щър-
келите е мащабна приро-
дозащитна кампания. Тя 
се прави периодично, тъй 
като щъркелите са един от 
най-добрите индикатори за 
качеството на средата, в 
която живеем – наличието 
на чисти води, земеделие с 
по-малко пестициди, стари 
дървета и запазена приро-
да. Събитието се органи-
зира в международен ма-
щаб от BirdLife International 
– мрежа от природозащит-
ни организации в 110 стра-
ни по света, и от немския 
партньор на организацията 
NABU. У нас се координи-
ра от Българското друже-
ство за защита на птиците 
(БДЗП).

Това е една от най-го-
лемите природозащитни 
кампании в света, включ-
ваща хиляди доброволци и 
експерти. При нея се брои 
цялата световна попула-
ция на този емблематичен и 
обичан от хората вид птица.

Защо броим щър-
келите?

От състоянието на щър-
кела може да се правят из-
води за екосистемите на аг-
роземите и влажните зони. 
Химизацията и прекомерна-
та употреба на пестициди в 
съвременното интензивно 
земеделие убиват всички 
насекоми и безгръбначни, от 
които зависи изхранването 
на щъркелите и малките им. 
Този тип земеделие засяга 
и необработените ивици, 
където дългокраките птици 
намират храна. Разбира се, 
химизацията засяга и хора-
та, които консумират като 
краен потребител отгледа-
ните култури по тези земи, 
както и замърсява водата в 

непосредствена близост.
Първото преброяване на 

белия щъркел е през 1934-
а, а България се включва 
през 70-те години на мина-
лия век.

Преброяването продъл-
жава две поредни лета. 
През 2014/2015 г. ще бъдат 
обходени хиляди населени 
места и ще бъде описано 
всяко щъркелово гнездо 
– дали птиците са се завър-
нали от Африка и са загне-
здили, дали имат малки и 
колко са те и къде се нами-
ра гнездото – върху дърво, 
комин, църква, електриче-
ски стълб...

Интересен е фактът, че 
повечето гнезда извън на-
селените места изчезват и 
на тяхно място се появяват 
нови в селищата.

Друга интересна тенден-
ция е, че новите гнезда са 
главно върху електрически 
стълбове и част от щърке-
ловите домове, които при 
предишното преброяване 
са били върху сгради и ко-
мини, сега са преместени 
също върху стълбове.

Средно щъркелите от-
глеждат по 3 малки, но има 
и многодетни с по 4 щъркел-
чета, показват данните.

По време на преброя-
ването не са забелязани 
някакви сериозни заплахи 
за белите щъркели. Пове-
чето от старите гнезда са 
обезопасени и качени на 
специални платформи, ко-
ито предпазват птиците от 
токови удари, а гражданите 
– от спиране на тока.

Важна тенденция, дока-
зана от популацията на бе-
лия щъркел, е изчезването 
на старите дървета. Еколо-

зите отчитат, че щъркелите 
променят местата за гнез-
дене – през 1994-а те се за-
селват предимно върху го-
леми дървета, а през 2004 г. 
– най-вече по електрически 
стълбове, което означава, 
че броят на старите дървета 
намалява.

Експертите установяват 
малък ръст в популацията 
в сравнение с 1994 г., кога-
то те са били 4 223 двойки 
(около 600 по-малко или 
18% ръст). Обяснението е 
„крахът на индустриалното 
земеделие от времето на ко-
мунизма, на монокултурите 
и на химикалите, което като 
цяло води до увеличаване 
на биоразнообразието и в 
частност до повече източ-
ници на храна за щъркела“.

За първи път хо-
рата също ще мо-
гат да се включат в 
кампанията

Всеки желаещ природо-
любител може да се включи 
в голямото преброяване на 
щъркелите. На специално 
създадения от БДЗП сайт 
shturkel.bg доброволците 
могат да въведат данните за 

гнездо, което са посетили – 
къде се намира, колко мал-
ки има в него и пр. Участие-
то е лесно – само с попълва-
не на данните в рубриката 
„Въведи данни за гнездо“. 
Могат да се приложат също 
снимка и GPS координати. 
Гнездото се отбелязва ав-
томатично на интерактивна 
карта на сайта.

При предишното броене 
- през 2004/2005 г., са обхо-
дени 253 града и над 5000 
села, или общо 38 000 кило-
метра. 

РИОСВ

Съвременност

През юни експертите
на РИОСВ извършиха

100 проверки в 98 обекта

РИОСВ - Пазарджик, 
започна информационната 
кампания „Разделното съ-
биране - първа стъпка в зе-
леното ежедневие“ сред ад-
министрациите в областта. 
По програмата са предоста-
вени 80 контейнера за раз-
делно събиране на община 
Брацигово. Пособията са 
изработени от рециклирана 
хартия и дарени за кампа-
нията от „Дуропак Тракия“ 

АД. Те ще бъдат раздадени 
на служителите в Община-
та, шестте  кметства и чи-
талища, училища и детски 
градини.

Целта на кампанията е 
повторното оползотворя-
ване на отпадъчна хартия и 
опаковки от стъкло и пласт-
маса, генерирани в работ-
ния процес. Инициативата 
цели администрацията да 
бъде пример за бизнеса и 
гражданите, от които изис-
ква подобни практики. Оч-
акван ефект е финансовият 
ресурс, който ще се акуму-
лира от средствата, получе-
ни от предадените отпадъци, 
да послужи за закупуване 
на канцеларски материали 
за администрациите.

Първите заявени кон-
тейнери за участие в кам-
панията ще получат още 
общинските администрации 
в Пещера /100 бр./ и Панагю-
рище /100 бр./.

Цветанка ЧОЧЕВА

РИОСВ ПРЕДОСТАВИ 

КНИЖНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЕКО Започва голямото преброяване на щъркелите. Включете се!Започва голямото преброяване на щъркелите. Включете се!

З А П О В Е Д
№ РД-390/25.06.2014 г., гр. Брацигово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
отпочване на поливния сезон , както и за ритмичното 

подаване на вода в земеделските имоти

О П Р Е Д Е Л Я М :
График за поливане от язовири „Бурово блато“ и „Гаче-
во блато“, намиращи се в землищата на гр. Брацигово и 

с. Козарско по местности и дни,  както следва:

От язовир „Гачево блато“
М. Чиликовица – в четвъртък, петък, събота и неделя.
За село Козарско – в понеделник, вторник и сряда.

От язовир „Бурово блато“
М. Драгуница, Албена, Ропината и Просовето – 

в четвъртък, петък, събота и неделя.
Изпълнението на графика да започне от 03.07.2014 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всич-
ки заинтересовани лица чрез оповестяване на публични 
места и във в. „Априлци“ за сведение и най-стриктно 

изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на 

Костадин Антонов – пазач на язовирите.

                                                               Васил ГЮЛЕМЕТОВ
                                                   кмет на община Брацигово

През месец юни експер-
тите на РИОСВ - Пазарджик, 
извършиха 100 проверки в 
98 обекта. За отстраняване 
на констатирани нарушения 
са съставени два акта и са 
издадени 71 предписания. 
За нарушения на Закона за 
управление на отпадъците e 
съставен акт на фирма, из-
вършвала дейности по тре-
тиране на отпадъци (съхра-
няване на различни по вид 
отпадъци) на площадка в гр. 
Панагюрище без издадено 
разрешение. За неизпълне-
ние на условия в комплекс-
ното разрешително на „Сви-
ком“ АД, свинекомплекс в 
с. Априлци е съставен акт 
по Закона за опазване на 
околната среда.

През последния месец 
приоритетни бяха провер-
ките за почистване на не-
регламентирани замърся-
вания и за изпълнение на 
дадени предписания. 

При обхода на закритите 
депа за битови отпадъци в 
селата Юндола, Исперихо-
во и Жребичко не се кон-
статираха нарушения по 
изпълнение на дадените 
указания. Състоянието на 
възстановените терени е 
много добро. 

Проверки на общински-

те депа в Стрелча и Батак 
не констатираха нарушения 
по приемане и обезврежда-
не на неопасните отпадъци. 
Няма замърсявания с отпа-
дъци на съседни на депата 
терени, както и процеси на 
самозапалване. Води се от-
четност, съобразена с нор-
мативните изисквания. 

При проверки за чисто-
тата на населените места 
в кметство Драгиново, об-
щина Велинград, е дадено 
предписание за почиства-
не на райони по брега на р. 
Чепинска и ликвидиране на 
нерегламентирани сметища 
край ромския квартал, а на 
община Панагюрище - за 
почистване на райони в м. 
Света Петка от изхвърле-
ни строителни отпадъци и 
излезли от употреба гуми. 
Предписание на Община 
Пещера за почистване на 
замърсен терен край общин-
ското депо в м. Грамадите е 
изпълнено. Предприети са 
мерки за недопускане на 
нови замърсявания.

Почистени са три не-
регламентирани замърся-
вания с битови отпадъци и 
нерегламентирано сметище 
в землището на община Ве-
линград.

РИОСВ

Фирма „АГРИКО“ в Исперихово
„Агрико България“ ООД 

е официален представител 
на холандска фирма. Тя е 
международно дружество, 
създадено от холандската 
фирма „Агрико“ и дългого-
дишния й партньор в Бълга-
рия - „Бонеро“ ЕООД. 

На 02.07.2014 г. в 10 ч. в 
землището на територията 
на с. Исперихово холандска-
та фирма за производство 
на посевен материал за кар-
тофи заложи за изпитание 
20 сорта. Пред 40 картофоп-
роизводители от Сливен, 
Самоков, с. Момчиловци, 
Смолян и дори от Плевен 
бяха показани качествата 
на всеки вид картоф. Опит-
ното поле е единственото 
за Южна България. Целта е 
да се покажат предимствата 
на всеки един от изпитаните 
сортове и тяхната адапта-
ция към местните условия. 

Всички сортове са наса-
дени на една и съща дата (28 
март), еднакви са грижите 

към тях - поливки, пръска-
не с отрови, подхранване с 
торове, според предписа-
нията на специалистите от 
фирмата.

За презентацията на кар-
тофените сортове бяха изва-
дени по 5 гнезда от вид, като 
всяко едно бе премерено и 
преброено откъм добив на 
корен. 

Най-добри резултати в 
Испериховското землище 
дадоха сортовете Аризона, 
Ривиера, Артемис. С добри 
вкусови качества бе посо-
чен и отличен сортът Луса.

След това в парка на Ис-
перихово се проведе делова 
среща, където всеки един от 
производителите сподели 
своя опит.

Офиса на фирма „Агри-
ко“ се намира в София.

За повече информация: 
Кметство с. Исперихово или 
на телефон: 0886 883 151.

Васка ВЪЛЧЕВА

РАННИ И КЪСНИ СОРТОВЕ

1. РИВИЕРА   8. АРИЗОНА 15. САВИОЛА
2. АГАТА   9. АЛМЕРА 16. ЛУСА
3. АРТЕМИС 10. ШАМПИОН 17. МАНТУ
4. РАНОМИ 11. ПИКАСО 18. КАРОЛУС
5. МАДЕЛИН 12. ФОНТАНЕ 19. АГРИЯ
6. ЕКШЪН 13. САНТЕ 20. АМБИШЪН
7. АРНОВА 14. ФЛЕЪР 

Миграционни пътища



„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален 
фонд. Община Брацигово като партньор по проекта на Агенцията за социално 

подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при 
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския 

съюз  или на Агенцията за социално подпомагане.“

10  юли 2014 г.Общество 3

План за енергийна ефективностПлан за енергийна ефективност
на община Брацигово за периодана община Брацигово за периода

2014 - 2020 година 2014 - 2020 година 

КОЛЕДЕН ПОДА-

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“

Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз

Община Брацигово продължава изпълнението на Проект „Подкрепа за достоен жи-
вот“, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 
„Алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява вече трета поредна година. През първия и втория етап от 
реализирането му в община Брацигово са назначени на длъжност „Личен асистент“ 20 
безработни лица, обгрижващи 20 потребители с трайни увреждания, които не са в със-
тояние да се самообслужват. Потребителите на социалната услуга „Личен асистент“ са 
лица, нуждаещи  се от постоянна грижа. Близките на потребителите и външните лица, 
определени за лични асистенти по проекта, се грижат за тях в дома им и задоволяват 
ежедневните им потребности. Изпълнението на договорените услуги е в съответствие с 
изискванията за качество на предоставяната социална услуга и се извършва във време-
то, посочено в индивидуалните планове на потребителите. Осигурени са всички условия, 
необходими за нормален живот и за задоволяване ежедневните потребности на потре-
бителите на социалната услуга „Личен асистент“. 

Във връзка с отличното изпълнение на показателите от екипа за администриране 
на проекта на ниво община, през ноември 2013 г. Агенцията за социално подпомагане 
включи Община Брацигово в трети етап на реализация на проекта, в резултат на което 
бяха допълнени банката с лични асистенти и банката с потребители, желаещи да ползват 
социалната услуга. Кандидатите, заявили да работят като лични асистенти, преминаха 
през специално обучение.

От 1 януари тази година часовата квота по проекта за община Брацигово бе увели-
чена. Това даде възможност да бъдат разкрити нови места. Така от началото на 2014-а 
възможност да ползват услугата „Личен асистент“ получиха още 3 лица с увреждания в 
общината, а от 2 юни още 10 потребители и лични асистенти бяха включени в действие. 
Вече 33-ма потребители са обгрижвани в домашна среда.

Изпълнението на проекта ще продължи до 31 август 2014 г.

На заседанието на Об-
щински съвет – Брацигово, 
от 26 юни 2014 г. бе разгле-
дан и приет актуализиран 
план за енергийната ефек-
тивност в община Браци-
гово. 

Политиката по енергий-
на ефективност се осъщест-
вява от органите на дър-
жавната власт и органите на 
местното самоуправление 
чрез изготвяне на планове 
за енергийна ефективност и 
програми за тяхното изпъл-
нение за определен програ-
мен период. 

Плановете и програми-
те се разработват в съот-
ветствие с Националната 
стратегия за енергийна 
ефективност и при отчитане 
специфичните особености 
на регионалните планове 
за развитие на съответните 
райони на територията на 
Република България и перс-
пективите им за устойчиво 
икономическо развитие.

Средствата за изпълне-
ние на плановете се пред-
виждат в бюджетите на ор-
ганите на държавната власт 
и органите на местното са-
моуправление.

Задълженията на общи-
ните по отношение на енер-
гийната ефективност се съ-
държат в чл. 10, чл. 11 и чл. 
12 от Закона за енергийната 
ефективност.

Съвременното понятие 
за енергийна ефективност 
означава извличане на 
максимална полза от всяка 
единица енергия чрез съот-
ветните навици и използва-
не на модерни технологии 
за задоволяване на еже-
дневните нужди. Тя е най-
лесният и ефективен начин 
за намаляване на енергий-
ната консумация и замърся-
ването на околната среда. 
Разходът на енергия зависи 
основно от индустриалното 
развитие и броя на населе-
нието на всяка страна. Ако 
не се намали употребата на 
енергия, ще продължи да се 
увеличава цената й и зави-
симостта от внос на енергия 
и енергоносители.

Накратко енергийната 
ефективност може да се 
представи като измерител 
на разумното използване 
на енергията. В основни 
линии включва повишава-
не на ефекта от дейностите, 
свързани с потребление на 
енергия, при същевременно 
намаляване на разходите за 
това, естествено без загуба-
та на комфорт. 

За енергийна ефек-
тивност говорят следните 
фактори: намаляване раз-
ходите за скъпи горива и 
енергии; повишаване си-
гурността на снабдяването 
с енергия; създаване нови 
работни места в общините; 
подобряване топлинния 
комфорт; намаляване еми-
сиите на вредни вещества; 
предпоставка за устойчиво 
развитие.

Във връзка с изисквани-
ята на Закона за енергийна 
ефективност /Гл. II, Раздел 
IV, чл. 11 и чл. 12/, всяка об-

щина е задължена да изгот-
ви планове и програми за 
енергийна ефективност. При 
липса на такива общините 
се лишават от средства по 
бюджета и търпят парични 
санкции, съгласно „Адми-
нистративно-наказателни 
разпоредби“, Гл. VII от ЗЕЕ.

При изпълнение на го-
реизложеното и във връзка 
със задължителната паспор-
тизация на сградния фонд 
в нашата страна и Наредба 
16/2008 г., новите промени 
в Закона за енергийната 
ефективност, чл. 16, е не-
обходимо всеки държавен 
и общински обект да вземе 
необходимите енергийни 
мерки - енергиен одит и 
последващи от него мерки, 
като за обектите с над 500 
кв. м РЗП законовите усло-
вия са императивни.

Изготвянето на общин-
ски програми и изпълнение 
на проекти за повишаване 
на енергийната ефективност 
и за използване на ВЕИ е 
един от приоритетите на 
Програмата на Европейския 
съюз за намаляване емиси-
ите на СО2 - 20/20/20.

Чрез намаляване по-
треблението на енергия об-
щините намаляват разходи-
те си за нея, като спестени-
те средства могат да бъдат 
инвестирани в други дей-
ности, също така да подо-
брят качеството на въздуха, 
като стимулират местното 
развитие чрез използване 
на собствен ресурс, а сами-
те общини могат да бъдат 
признати за новатори.

От всичко, изложено 
дотук, а така също и от чл. 
86 от „Административно-
наказателните разпоредби“ 
на Закона за енергийната 
ефективност става ясно, че 
който  не изпълни задълже-
нията си по тази нормативна 
уредба, се наказва с глоби 
в особено големи размери, 
което е достатъчно основа-
ние  за приемане на план за 
енергийната ефективност на 
община Брацигово за пери-
ода 2014 – 2020 година.

Какви мерки предвижда 
Община Брацигово в посо-
чения програмен период за 
изпълнение на дейностите 
по енергийна ефективност, 
залегнали в настоящия 
план?

Известно е че, най-голям 
дял в електропотреблението 
имат общинските служби - 
кметства, училищни сгради, 
детски заведения, читали-
ща, пенсионерски клубове, 
поликлиника. 

Отчетени са значител-
ни спестявания, след осъ-
ществени мерки по ЕЕ във 
вече енергийно одитирани 
и сертифицирани сгради. 
Едновременно със стреме-
жа си да разшири спектъра 
на услугите и да се подобри 
тяхното качество, Общи-
ната се стреми и да нама-
лява разходите за тяхното 
осъществяване. И тъй като 
енергията е значителен 
компонент в цената на по-
вечето услуги, намаляване-
то на нейната консумация е 

основно средство за нама-
ляване разходите за този 
вид услуги. 

Така понятието енергий-
на ефективност за Община 
Брацигово може да се де-
финира по следния начин: 
„Провеждане на меропри-
ятия за намаляване енер-
гоемкостта на общинските 
обекти и услуги, както и 
разработване и прилагане 
на проекти, използващи 
местния потенциал от ВЕИ, 
по-нататъшно поетапно пре-
минаване на природна газ 
като основен вид гориво“.

Политиката на Община 
Брацигово по отношение на 
енергийната ефективност се 
базира на заложените цели 
и мерки в Общинската про-
грама за ЕЕ от 2010 г., като 
ги реализира, доразвива и 
обновява. 

Предвидени са следните 
дейности в Община Браци-
гово, която вече има на-
трупан опит при прилагане 
мерки по енергийна ефек-
тивност:

- Намаляване на количе-
ството консумирана енер-
гия в сградите - общинска 
собственост с не по-малко 
от 10%, чрез саниране и по-
вишаване на термоизолаци-
онните им качества.

- Намаляване на количе-
ството консумирана енергия 
в производствения сектор с 
около 15% след въвеждане 
на нови технологии и пови-
шаване термоизолационни-
те параметри на производ-
ствените помещения.

- Внедряване на модели 
за ползване на алтернатив-
ни източници на енергия в 
общински сгради - учили-
ща, детски заведения, сгра-
ди на общината.

- Стимулиране въвежда-
нето на алтернативни енер-
гийни източници в частния 
сектор – производствен и 
битов.

- Намаляване на вред-
ните емисии на парникови 
газове с около 15%, поради 
въвеждането на газифика-
ция на гр. Брацигово в бита 
и производствата.

- Намаляване на количе-
ството консумирана енер-
гия в битовия сектор с око-
ло 10%, чрез предоставяне 
информация на населението 
за начините и предимствата 
при подобряване термоизо-
лациите на техните сгради.

- Модернизиране на 
отоплителните инсталации 
в обществените и битовите 
сгради.

- Привличане на финан-
сови средства чрез разра-
ботване на привлекателни 
проекти за енергийна ефек-
тивност.

- Общинска програма за 
обновяване на жилищата, 
включително с топлинна 
изолация.

- Стимулиране полз-
ването на алтернативни/
възобновяеми енергийни 
източници чрез масово ин-
формиране за предимствата 
и възможностите.

- Ориентирано в полза 
на потребителя плащане 

чрез месечно покриване на 
изразходваната електрое-
нергия на базата на предва-
рително калкулирана сума 
с крайно годишно уравня-
ване.

Прилагането на мерки за 
енергийна ефективност в об-
щинската икономика може 
да доведе до повишаване 
конкурентноспособността 
на предлаганите изделия и 
услуги и да бъде фактор за 
постигане на икономически 
растеж в общината.

Целта е да се подкрепят 
инвестиции, насочени към 
използване на алтернатив-
ни и възобновяеми енер-
гийни източници (напр. би-
омаса, геотермална и слън-
чева енергия), повишаване 
енергийната ефективност, 
изграждане и развитие на 
газопреносна мрежа, ре-
конструкция  и повишаване 

капацитета на електрора-
зпределителните станции.

За сградите и промишле-
ните цехове с голяма осве-
тителна мощност трябва да 
се внедрят енергоефектив-
ни системи на осветление, 
включващи както освети-
телни тела с добри пока-
затели, така и системи за 
автоматизирано включване 
и изключване съобразно 
нуждите.

За отоплителните систе-
ми с по-голяма мощност е 
целесъобразно да се инве-
стира в терморегулиращи 
устройства с цел оптими-
зиране на отоплителните 
режими. 

Препоръчително е да за-
почне газифициране на об-
щината и оттам - на жилища, 
което трябва да бъде съпро-
водено с подобряване то-
плоизолацията на дограми, 

стени, подове и тавани.
Наложително е да се 

стимулира ползването на 
енергоспестяващи лампи в 
бита.

Горепосочените дей-
ности са залегнали като ос-
новни в Общинския план за 
развитие на Община Браци-
гово 2014 - 2020 г., в частта 
му за енергийна ефектив-
ност, и в Общинския план 
за ЕЕ 2014 - 2020 г., както 
и в приложенията към тях 
а именно индикативна таб-
лица към Общинския план  
за развитие и Приложение 
№1 към Плана за енергий-
на ефективност на община 
Брацигово.

Изготвил:
инж. Тодор КРЪСТЕВ 
- зам.-кмет на община 

Брацигово и р-л 
на проект по ОПАК

ФФ ОО Т ОТ О ОО КК ОО

Лято е! Но строително-ремонтните работи по улиците на града продължават 
усилено, а стадионът се превръща в едно наистина модерно съоръжение.

ул. "Борис Чулков"ул. "Борис Чулков" ГС "Христо Гюлеметов"ГС "Христо Гюлеметов"
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Ку л т у р а

 На 19.07.2014 г. от 10.30 
часа ще се проведе  Гай-
дарското надсвирване. 
Конкурсът е доброволна 
художествено-творческа 
изява на гайдари и други 
народни изпълнители от 
страната и чужбина, която 
се провежда в рамките на 
традиционния Илинденски 
събор над с. Равногор, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик. 
Целта му е да популяризира 
автентичния родопски фол-
клор,  да извисява любовта 
към българското народно 
творчество в сърцата на 
млади и стари, като така 
бъдат възраждани и запаз-
вани традициите и духът на 
българския народ.

Изявата се осъществява 
благодарение на Фондация 
„Гайдарско надсвирване 
- Равногор”, нейните дари-
тели, Община Брацигово, 
Кметство – с. Равногор, и е 
под патронажа на почетния 
член на Фондация „Гайдар-
ско надсвирване - Равно-
гор” - народната певица 
Валя Балканска.

Конкурсът ще се прове-
де  в местността Свети Илия 
- Равногор.

При неблагоприятни ат-
мосферни условия конкур-
сът, галаконцертът и награж-
даването ще се проведат в 
читалището на селото - „23 
април 1876”.

Задължително условие 
за българските участници 
е изпълнението им да е на 
каба гайда.

Участниците се разпре-
делят в три възрастови гру-
пи и изнасят изпълненията 
си при следния регламент:

- до 14 г. - свободно из-
пълнение в рамките на 5 
минути;

- от 15 до 20 г. - задължи-
телно изпълнение на бавна и 

бърза мелодия в рамките на 
6 минути;

- над 21 г. - задължител-
но изпълнение на бавна и 
бърза мелодия в рамките на 
7 минути.

Изпълненията се оце-
няват по възрастови групи 
от жури, определено от 
учредителите на Фондация 
„Гайдарско надсвирване 
- Равногор” и се оценяват 
по точкова система с мак-
симален брой 10 точки по 
следните критерии:

1. Стилови особености.
2. Чистота на изпълне-

нието.
3. Техника на изпълне-

нието.
При равен брой точки 

журито задава допълнител-
на тема, по която ще се над-
свирват, като импровизират 
в рамките на 2 минути.

Участниците от всяка 
възрастова група ще бъдат 
класирани според оценките 
на журито и събраните точ-
ки, а победителите с първи, 
втори и трети места ще бъдат 
наградени с парични и пред-
метни награди.

Ще има и две допълни-
телни отличия - за най-млад 
и за най-възрастен гайдар 
на надсвирването - голяма 
художествена чиния с лого-
то на форума.

Всеки изпълнител ще по-
лучи грамота за участие.

Препоръчително условие 
за добрата организация на 
конкурса е предварителното 
записване в надсвирването.

Краен срок - 17.07.2014 
година. 

Заявки за участие се 
приемат на e-mail адрес: 
boryka@abv.bg и на телефо-
ните за контакти, посочени 
в сайта на хотел „Борика“ 
– www.boryka.com, или на 
място при възможност.

ГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕ

Да нарисуваш Стария 
град върху чадър и коп-
ринен шал е нестандартна 
идея. Алвард Бадваганян 
обаче е направила стотици 
шалове с мотиви от Ста-
рия град, всеки от които 
уникален. Измайсторила е 
Панагюрското съкровище и 
Казанлъшката гробница с 
бои върху коприна. За нея 
рисуването е хоби, с което се 
занимава от тригодишна. По 
професия е архитект. Учител 
е по архитектурно проекти-
ране в ПГСА - гр. Брацигово. 
Освен че е добър учител, тя 
е и добър проектант. През 
юни 2014 г. станаха извест-
ни резултатите от  конкурс 
на КНАУФ на тема „Гипс и 
дърво за устойчива жилищ-
на среда”. Арх. Бадваганян  
спечели трета награда на 
конкурса с проект на едно-
фамилна жилищна сграда с 
продукти КНАУФ.

Алвард Бадваганян е 
родена в Армения, където 
завършва архитектура и 
работи 10 години. През 1989 

година се омъжва за плов-
дивчанина Жираир Бадвага-
нян и вече 25 години живее 
в Пловдив. „Предложиха ни 
да направим благотворител-
но проекта на нов арменски 
храм в Ямбол и ние при-
ехме. Направих типичната 
арменска църква, като се 
съобразявах с канона и про-
порциите. Проектирала съм 
и входа на църквата „Сурп 
Кеворк“, също благотвори-
телно. Когато съм в храм, 
усещам енергията и божест-
веното навсякъде. Влизала 
съм не само в църква, но и 
в джамия, и в синагога, и в 
будистки храмове. Усещане-
то е неописуемо. Пея в цър-

ковния хор и всяка неделя 
литургията в арменската 
църква много ме зарежда. 
Аз съм вярващ човек и ко-
гато отправя молитва към 
Бога, винаги получавам от-
говор. Господ ми е пращал 
много знаци” - разказва 57-
годишната арменка.

Тя е проектирала жи-
лищни сгради в Пловдив, 

еднофамил-
ни къщи в 
М а р к о в о , 
Браниполе, 
Б е л а щ и ц а , 
Ч е п е л а р е . 
Истинската 
страст на 
А л в а р д 
Бадваганян 
обаче е рису-
ването. Пре-
ди години 
е рисувала 
картини с 
акварел, но 
от 2005-а 
започва да 
нанася бои върху коприна. 
Изрисувала е различни 

композиции от Стария град 
върху стотици копринени 
шалове, както и природни, и 
морски мотиви. „Имам моде-
ли, които стават като карти-
на и пано. Дългите шалове 
са 1,50/40 см, а квадратните 
- 90/90. Правя уникати, всич-
ки шалове са различни. 

Миналата година по вре-
ме на Панаира на занаятите 

нарисувах Стария град вър-
ху чадър. Стана невероятно, 
казва художничката. Тя из-
ползва различни техники, 
сред които фиксиране с 
ютия и с пара, за да не падне 
боята и да стане по-ярка. 

Алвард Бадваганян за-
почнала да рисува върху 
коприна след знак от по-
чиналия й баща. „Хората не 
вярват, но аз имах видение 
- баща ми ми каза, че тряб-
ва да започна да рисувам, 
както и да пея в църковния 
хор. Послушах го и за две-
те. Когато съм изморена, 
започвам да рисувам и ми 
става леко. Превръщам го 
в арттерапия” - признава 
архитектката.  Може би 
пръст на съдбата е фактът, 
че ражда двете си деца на 
една и съща дата. Синът й 
Карник идва на бял свят на 
22.12.1990-а. Седем години 
по-късно, също на 22 декем-
ври, се появява и дъщеря й 
Армине. Младежът учи пра-
во в Пловдивския универси-
тет, а сестра му е ученичка в 
Английската гимназия.

Таня ЙОРДАНОВА

ДА НАРИСУВАШ СТАРИЯ 
ПЛОВДИВ ВЪРХУ ЧАДЪР

Няма ги вече тоновете 
ароматни ягоди, но остана 
хубавата традиция през тре-
тия юлски неделен ден да се 
провежда събор в красивата 
местност Розовски вриз, по-
светен на тази култура.

В последните няколко 
години вместо ягоди трудо-
любивите розовци с много 
любов и грижи отглеждат 
розата, чието име селото 
носи повече от 80 години. С 
течение на времето площи-
те, засадени с благодатния 
храст, се увеличават, а с тях 
и добивите. Хората са довол-
ни и въпреки лошите метео-
рологични условия, успяха 
да добият достатъчно коли-
чество ароматни листенца 
и да получат подобаващо 
възнаграждение.

Сега, малко поотпочина-
ли, започват подготовката 
за народното веселие - Съ-
бора. Изцяло организацията 
се поема от  Кметството. 

Ще има гости отвсякъде 
и много от завърналите се 
към родното място изселени 
розовци. Цели родове се съ-
бират този ден на зелената 
поляна.

Ще има музика и всичко 
останало като на събор – 
сергии, люлки, занимателни 
игри за децата, скара, бира, 
студена изворна вода, чист 
прохладен въздух и природ-
ни красоти до насита.

Заповядайте на събора 
на село Розово на 20 юли 
(неделя) в местността Ро-
зовски вриз!

Катя КОМИТОВА

В РОЗОВО
В Бълга-

рия същест-
вуват села, 
за които 
най-вероятно 
никога не сте 
чували. Едно 
такова затън-
тено място е 
Жребичко. 

Още с 
първия по-
глед към него 
обаче, човек 
се заравя в нещо неподози-
рано, уютно и приятно - като 
в стари шарени черги, като в 
родопски халища, скътани 
под сивите каменни тикли.

Самото село се е изтегна-
ло на припек на един южен 
склон на родопските чукари, 
на 670 метра надморска ви-
сочина - радващо се на мек 
климат. Погледнато отгоре, 
прилича на гайда. Отвътре 
- още повече. Петдесетината 
местни жители наистина се 
губят между връхлитащите 
от всички страни паянтови 
къщи, накацали безраз-
борно по баира, досущ като 
гъби. Навсякъде от навя-
ващите тъга стени стърчат 
кривите лескови пръти на 
плетеницата, напомняйки за 
някой си Петър, който няко-
га ги е преплитал.

 Днес обаче селото е 
обявено за архитектурен 
резерват. И още е живо, 
което личи по оброчищата 
и параклисите, построени 
наново от малкото му жи-
тели. Жребичани сами са 
обновили и 150-годишната 

си църква - „Света Троица” 
- най-старата в общината.  
Храмът е горял веднъж през 
1923 година и веднага след 
това е  възстановен.

Любопитното е, че на-
ричат Жребичко втората 
Кръстова гора.  Това е зара-
ди близката до селото мест-
ност Кръста. В нея всяко 
камъче, дори и най-малкото, 
е „зографисано” с Христо-
вия знак. Някои от местните 
историци твърдят, че по тези 
места е бродил апостол Па-
вел… Говори се и за древни 
каменни храмове, потънали 
във вековете и под земята. 
Изобщо – пълно е с истории 
и мистика в Жребичко – за 
Вълчан войвода и неговото 
съкровище, за лични драми 
и християнски чудеса...

В селото няма хотели, 
нито традиционните къщи за 
гости. Но жителите му са тол-
кова гостоприемни, че все 
ще намерите къде да преспи-
те. Затова сте добре дошли  
на местния събор, посветен 
на гръмовержеца св. Илия, 
за да се убедите сами.

От Кметството

В ЖРЕБИЧКО

Петровден се празнува 
от далечни времена и е обя-
вен за събор на селото. По-
светен е на местната църква, 
която вече цели 167 години 
носи името на светците Пе-
тър и Павел.

В съботния ден на 28 юни 
Равногор бе празнично укра-
сен. Съборът бе открит в 19 
часа с водосвет от свещеник 
А т а н а с 
Николов. 
Битовата 
г р у п а 
с ръко-
водител 
Н е й ч о 
Д е ч е в 
поздрави 
п р и с ъ -
стващите 
с някол-
ко народ-
ни песни, 
а после 
засвири 
народен 
оркестър и се изви весело 
хоро от четири ката. И така 
до късно през нощта. 

Празникът бе уважен от 
г-жа Мария Мадарова – сек-
ретар на Община Брациго-
во, от кметове на населени 
места от общината и об-
щински съветници. Кметът 
на Равногор Нейчо Коланев 
сърдечно поздрави всички 
и пожела хубавите традиции 
да не секват.

На 29 юни, неделя, праз-
ничният звън на местната 
църковна камбана събра 
жители и гости на Равногор 
на храмов празник.

На църквата ни гостува-
ха свещеници от общината 
и от Пещера. Подготвен бе 
курбан за здраве, от който 
вкусиха всички.

За равногорския Пет-

ровден има поверие. Раз-
казва се, че на този ден 
всеки, който дори и малко 
е свързан със селото, се за-
връща. Дори и затворниците 
били пускани в отпуск.

На този ден винаги е 
оживено в Равногор, а ние 
тайничко се надяваме хор-
ската глъч да не секва през 
цялото лято.

От  читалищното 
ръководство

ПРАЗНИК НА РАВНОГОР
ВЕСЕЛИТЕ РАВНОГОРЦИ ОТНОВО СЪБРАХА 

БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ ЗА МЕСТНИЯ СЪБОР 
НА СЕЛОТО - ПЕТРОВДЕН

На втори юни Групата 
за народно пеене „Родна 
китка” отпътува до съсед-
ното Ново село, общ. Стам-
болийски, обл. Пловдив, за 
да уважи поканата на отец 
Руси Иванов и да присъства 
на празника на св. Лидия - 
първата жена християнка в 
православния свят. В храма 
„Св. Георги Победоносец” бе 
отслужена света божествена 
литургия от няколко свеще-
ници. На параклиса, който е 
извън селото, бе направен 
водосвет. 

Гости в музикалната про-
грама бяха читалищни съ-
стави от селата Дебръщица, 
Паталеница и Исперихово.  
Всички миряни присъстваха 
на братската трапеза, под-
готвена от домакините.

Тържествено бе отбеля-
зан и вторият празник на 
селото ни - Св. Дух.

За първа година участ-
вахме в провеждащия се в с. 
Бяга Еньовден по проект на 
ФРГИ. Участваха читалищни 
състави от селата Радило-
во, Исперихово, Капитан 
Димитриево, Равногор и гр. 
Кричим. 

На нашата група за на-
родно пеене „Родна китка” 
й предстои участие в ежегод-
ния Европейски шампионат 
по фолклор в гр. Несебър, 
който ще се проведе на 
12.07.2014 г. Усилено се про-
веждат репетициите и се 
вълнуваме от предстоящата 
изява. 

Пожелаваме си успех!
                Васка ВЪЛЧЕВА

В ИСПЕРИХОВО
Н А  С Ъ Б О Р  


