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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Вестник „Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го 

пожелаете, на цената на половин кафе - 0,30 лв. за брой, или само 
за смешните 6,00 лв. на година.

Както и досега, той ще се опитва да ви информира по инте-
ресуващи ви въпроси от най-различно естество, както и да дава 
глас на вашите мнения.

Дайте шанс на местната преса!
 А Б О Н И Р А Й Т Е   С Е !А Б О Н И Р А Й Т Е   С Е !

Коледният празник е един от най-топлите спо-Коледният празник е един от най-топлите спо-
мени, които се запечатват още в нашето детство. мени, които се запечатват още в нашето детство. 
Очакван с нетърпение от малки и големи, той винаги Очакван с нетърпение от малки и големи, той винаги 
носи надежда. От началото на декември започват носи надежда. От началото на декември започват 
големите планове за зимните празници. И докато за големите планове за зимните празници. И докато за 
Нова година има различни варианти, то за Коледа спи-Нова година има различни варианти, то за Коледа спи-
съкът става много къс. Това е семеен празник, който съкът става много къс. Това е семеен празник, който 
събира фамилии, за да си пожелаят още една година събира фамилии, за да си пожелаят още една година 
здраве и щастие.здраве и щастие.

В това време градовете направо закипяват от В това време градовете направо закипяват от 
забързани хора, които са привлечени като магнит от забързани хора, които са привлечени като магнит от 
блестящите витрини. Празникът идва много преди блестящите витрини. Празникът идва много преди 
24 декември. Той се промушва тихичко в малките 24 декември. Той се промушва тихичко в малките 
кутии с подаръци, настанява се между страниците кутии с подаръци, настанява се между страниците 
на любимите книги и буйства отрано в пакетите с на любимите книги и буйства отрано в пакетите с 
детски играчки. детски играчки. 

Ако имаме повече късмет, от небето се откъс-Ако имаме повече късмет, от небето се откъс-
ва и снежна пелена, която допълва с белотата си ва и снежна пелена, която допълва с белотата си 
Коледния дух. Време е за равносметка, всеки намира Коледния дух. Време е за равносметка, всеки намира 
няколко минути, за да се сбогува с отлетелите дни няколко минути, за да се сбогува с отлетелите дни 
и да набележи нови надежди. За празниците човек из-и да набележи нови надежди. За празниците човек из-
чиства и подрежда дома, облича нова премяна, но за чиства и подрежда дома, облича нова премяна, но за 
предстоящия рожден ден на Бога трябва преди всич-предстоящия рожден ден на Бога трябва преди всич-
ко да премени душата си, да я умие от петната на ко да премени душата си, да я умие от петната на 
греховете и така да може да почувства Христовото греховете и така да може да почувства Христовото 
раждане в сърцето си.раждане в сърцето си.

В тези дни се вадят дълбоко пазени стари семей-В тези дни се вадят дълбоко пазени стари семей-
ни рецепти и баби и внуци запретват ръкави, за да ни рецепти и баби и внуци запретват ръкави, за да 
съживят отколешни традиции. Замирисва на любими съживят отколешни традиции. Замирисва на любими 
гозби, за които намираме време и сили само веднъж гозби, за които намираме време и сили само веднъж 
годишно. Домът се изпълва с аромат на канела и годишно. Домът се изпълва с аромат на канела и 
ванилия, на сарми и печено. А украсата превръща и ванилия, на сарми и печено. А украсата превръща и 
най-малкото жилище в тържествена зала.най-малкото жилище в тържествена зала.

Бъдни вечер - очакваме сиянието на Божията звез-Бъдни вечер - очакваме сиянието на Божията звез-
да да завещае доброта, хармония, здраве, с които да да да завещае доброта, хармония, здраве, с които да 
направи света по-добър и съвършен.направи света по-добър и съвършен.

Сядаме на  трапезата, за да прочетем молитва и Сядаме на  трапезата, за да прочетем молитва и 
вечерята да започне в очакване на Рождестввечерята да започне в очакване на Рождество…о…

Обръщам се към всички вас с най-искрени чувства в Обръщам се към всички вас с най-искрени чувства в 
навечерието на Рождество Христово и настъпващата навечерието на Рождество Христово и настъпващата 
2015-а.2015-а.

Изпращаме още една година на споделени мигове, Изпращаме още една година на споделени мигове, 
поставихме начало на много нови традиции, бяхме поставихме начало на много нови традиции, бяхме 
съзидателни за родното си място и отговорни към съзидателни за родното си място и отговорни към 
доброто бъдеще на страната ни.доброто бъдеще на страната ни.

В навечерието на Рождество Христово нека не за-В навечерието на Рождество Христово нека не за-
бравяме ценностите, които ни обединяват. Да бъдат бравяме ценностите, които ни обединяват. Да бъдат 
смирени душите ни. Да се обичаме повече. Да се радва-смирени душите ни. Да се обичаме повече. Да се радва-
ме на малките победи в делничния ден. Да проявяваме ме на малките победи в делничния ден. Да проявяваме 
разбиране към околните. Да вярваме в собствените си разбиране към околните. Да вярваме в собствените си 
сили и в доброто.сили и в доброто.

Нека бъдем състрадателни и грижовни, да отворим Нека бъдем състрадателни и грижовни, да отворим 
сърцата си към самотните, към нуждаещите се, към сърцата си към самотните, към нуждаещите се, към 
съгражданите и съседите ни, които нямаха толкова съгражданите и съседите ни, които нямаха толкова 
късмет през 2014 г.късмет през 2014 г.

Духът на вярата и надеждата – това е духът на Духът на вярата и надеждата – това е духът на 
Коледа!Коледа!

Днес, в навечерието на светлите празници, си Днес, в навечерието на светлите празници, си 
давам сметка колко сила има в нашите задружни давам сметка колко сила има в нашите задружни 
действия. Как енергията и добрите помисли на все-действия. Как енергията и добрите помисли на все-
ки един могат да преобразят средата около нас. На-ки един могат да преобразят средата около нас. На-
шата поета отговорност е всеки ден да работим за шата поета отговорност е всеки ден да работим за 
по-приветливи градове и домове, изпълнени с човешка по-приветливи градове и домове, изпълнени с човешка 
топлина, гостоприемство и любов. Тя ни прави по-щас-топлина, гостоприемство и любов. Тя ни прави по-щас-
тливи и ни дава упование, че ни предстоят по-хубави тливи и ни дава упование, че ни предстоят по-хубави 
и съзидателни моменти.и съзидателни моменти.

В дух на благодарност за всичко, което постигнах-В дух на благодарност за всичко, което постигнах-
ме заедно през изтичащата година и в очакване да се ме заедно през изтичащата година и в очакване да се 
изпълнят надеждите ни през Новата 2015 година, бих изпълнят надеждите ни през Новата 2015 година, бих 
искал да ви пожелая весели празници.искал да ви пожелая весели празници.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!
БЛАГОСЛОВЕНА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!БЛАГОСЛОВЕНА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Васил ГЮЛЕМЕТОВВасил ГЮЛЕМЕТОВ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ 
И КЪСМЕТ ПРЕЗ ИДНАТА 2015 Г.

И ВИ ОЧАКВА В НОВОГОДИШНАТА НОЩ 
НА ПЛОЩАД “ЦЕНТРАЛЕН” ОТ 23.30 ЧАСА, 

ЗА ДА СПОДЕЛИМ ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ ЗАЕДНО.

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Щ в ж
настроение 

с народна музика и вино. 

З А П О В Я Д А Й Т Е !
О Ч А К В А М Е  В И !

Ч Е С Т И Т А  

НОВА ГОДИНА!

2014-а е юбилейна за 
любимата ни учителка Гена 
Павлова. Годините не са я 
променили – тя е все така 
жизнена, много позитивна и 
дейна. Готова е да посрещне 
още много нови неща, да 
бъде част от всичко, което 
животът може да й пред-
ложи.

Госпожо, приемете наши-
те най-искрени почитания 
по случай 80-годишния Ви 
юбилей! Благодарим! Благо-
дарим Ви за това, че имахме 
щастието да сте наша учи-
телка! Творческите идеи и 
усилията, които полагахте 
за нашето възпитание и об-
разование са ярък пример 
за висок   професионализъм 
и голяма човешка всеотдай-
ност.

80 години е достолепна 
възраст, когато човек е до-
стигнал един голям връх и 
оттам като на длан вижда 
целия си живот. Юбилейни-
те годишнини са и допълни-

телен повод за равносметка. 
И ако човек днес обърне 
поглед назад, към миналото, 
ще види неоспоримите Ви 
успехи в професионален и 
личен план.

В това отношение има 
още какво да се учим от 
Вас. 
Бъдете ни още дълги годи-

ни жива и здрава! 
Ние се гордеем с Вас! 

Честит 80-годишен юбилей! 
С любов: 

Ваши признателни 
ученици от село Розово

ИМА ЗА КАКВО ДА СЕ ЖИВЕЕИМА ЗА КАКВО ДА СЕ ЖИВЕЕ

Отчет за изпълнение на плана по Програмата за развитие на 
община Брацигово през 2014 г.

– четете на стр. 3

С наслука излезе на лов 
сплотената дружинка на 
Брацигово. Както винаги, 
млади опитни ловци и вете-
рани организираха поредна-
та гонка на дивеч.

Да отстрелят наличен в 
пусията глиган за нашите 
авджии е детска занимавка. 
Ловният им опит и умението 
да надхитрят вредния дивеч 
и този път беше налице. С 
един изстрел Никола Злат-
ков повали над 200-килог-

        

НАСЛУКА С ДОБРА СПОЛУКА ЗА ЛОВНАТА НАСЛУКА С ДОБРА СПОЛУКА ЗА ЛОВНАТА 
ДРУЖИНКА НА БРАЦИГОВОДРУЖИНКА НА БРАЦИГОВО

рамовото животно. Както се 
казва: „От вълча уста джи-
гер не можеш да вземеш.” 

Отстреляният глиган в 
местността Лещинака за-
реди трапезите на ловците, 
макар и по време на пости.

Наздраве и вНаздраве и весели Коледни есели Коледни 
и Новогодишни празници и Новогодишни празници 

пожелаваме на всички пожелаваме на всички 
любители на лова любители на лова 

и риболова!и риболова!

Всяка Нова година е просто врата,Всяка Нова година е просто врата,Всяка Нова година е просто врата
зад която ни чакат безброй неизвестни.зад която ни чакат безброй неизвестни.
Всяка Нова година е светла мечтаВсяка Нова година е светла мечта
и я срещаме винаги с радост и песни.и я срещаме винаги с радост и песни.
Може утре да дойде с тъга и беди,Може утре да дойде с тъга и беди,
но в нощта преди нея се ражда надежда,но в нощта преди нея се ражда надежда,
че в небето изгряват щастливи звездиче в небето изгряват щастливи звезди
и в живота ни всичко с добро се подрежда.и в живота ни всичко с добро се подрежда.
Всяка Нова година е празник красив -Всяка Нова година е празник красив -
вита баница, вкусна и с много късмети,вита баница, вкусна и с много късмети,
чаша вино, шампанско с характер пенливчаша вино, шампанско с характер пенлив
и елхичка, която във ъгъла свети.и елхичка, която във ъгъла свети.
Нека тази врата да отворим без страх.Нека тази врата да отворим без страх.
Да преминем през нея, разкъсали мракаДа преминем през нея, разкъсали мрака
с пръчка огън бенгалски под звездния прах,с пръчка огън бенгалски под звездния прах,
с любопитство към всичко, което ни чака. с любопитство към всичко, което ни чака. 

Гена Павлова в една 
от поредните си роли

В ОЧАКВАНЕ НА РОЖДЕСТВОВ ОЧАКВАНЕ НА РОЖДЕСТВОÂ Î×ÀÊÂÀÍÅ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÂ Î×ÀÊÂÀÍÅ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ



Ние -  хората

На 21 ноември право-
славната църква отбелязва 
празника Въведение Бого-
родично, а в българския на-
роден календар той е отре-
ден за Ден на християнското 
семейство. Векове наред 
дедите ни са вярвали, че до-
мът е свещено място, в което 
децата научават най-ценни-
те житейски уроци, както и 
усвояват важни знания за 
света. В семейството те не 
само биват възпитавани, но 
и изграждат своя характер 
и именно семейната среда 
е предпоставка за развитие 
на техните заложби и дарби.   

Единствено българите 
празнуваме Въведение Бо-
городично като Ден на хрис-
тиянското семейство. Тук 
отново се преплитат право-
славният канон и народните 
традиции, съхранявани и от-
стоявани в продължение на 
стотици години.

* * *
За първи път в Розово бе 

почетен Празникът на хрис-
тиянското семейство. Секре-
тарят на НЧ „Просвета-1911” 
Васка Спасова и църковното 
настоятелство организира-
ха Деня на Богородичното 
въведение - 21 ноември. 
Храмът бе препълнен. Тър-
жествена служба отслужи 
отец Иларион в съзвучие с 
песнопенията на група жени 

от църковния хор, които от-
правиха молитви към Пре-
светата майка Богородица 
да премахне злото сред 
хората, да станат по-добри, 
благородни и мир да цари 
на земята. 

Направена бе изложба 
на постни ястия. Трудолюби-
вите и изобретателни жени 
приготвиха богатство от 
разнообразни вкусотии, все 
постни гозби. Жури направи 
оценка на блюдата по вку-
сови качества, естетически 
вид и натурално производ-
ство на вложените продук-
ти. Класираните получиха 
награди. В. Спасова не из-
пусна да поздрави една 
от по-възрастните жени 
- Йорданка Харизанова, за 
която този ден е и рожден. 

Пожелахме й все така да 
притежава здраво семей-
ство, да е от дълголетниците 
и с много късмет. 

С цялата организация 
на празника бе акцентирано 
върху ролята на християн-
ското семейство като основ-
на клетка на обществото. 
Колкото повече семейства 
са изградени по силата на 
Божието благоволение, съ-
образно църковните канони, 
спазващи 10-те Божи запо-
веди, толкова по-сплотено 
и успяващо е християнското 
общество - стожер на бъл-
гарската духовност.  

С апетит всички хапнаха 
от вкусотиите, приготвени 
за празника. Отец Иларион, 
възхитен от направеното, 

благодари на организа-
торите и на всички жени, 
участващи в инициативата,  
с пожелание за повече та-
кива сърдечни богоугодни 
служби в храма.

Катя КОМИТОВА

По традиция и в Браци-
гово тази година църковна-
та и светската институции 
си подадоха ръце в името 
на добруването на идните 
поколения.

Години наред храм „Св. 
Йоан Предтеча” и НЧ „Васил 
Петлешков-1874” органи-
зират кулинарна изложба 
„Постните ястия на моето 
семейство” и ведно с хрис-
тиянските напътствия към 
подрастващите, доставят 
наслада за очите и вкусна 
почерпка.

И тази година децата 
от Неделното училище 
представиха символично 
въведението на Божията 
майка в храма и възторжено 
рецитираха „Молитва”-та на 
Вазов за здраве и добро на 
нашия народ.

В Равногор също отбеля-
заха Деня на християнското 
семейство със събиране 
между читалището и храма 
„Св. св. апостоли Петър и 
Павел”.

За първи път този ден 
бе тържествено почетен и в 
село Бяга.

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВОДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Р Е Т Р О  И Д Е Я

Влизаме в декември. В 
дъното на месеца хипноти-
зиращо свети Коледа. Всеки 
момент ще се отприщи пред-
празничната лудост. Кротки-
те довчера граждани ще се 
превърнат в бесни купува-
чи. Търговците вече пре-
смятат печалбите и търкат 
доволно ръце. Коледата все 
повече заприличва на огро-
мен мол, на коледен базар в 
НДК, на претъпкани от хора 
„Метро”, „Била”… Коледата 
като браншови празник на 
работещите в търговията. 
Ден на промоцията.

Затова бързаме още 
в началото на този месец 

да ви препоръчаме: „По-
дари книга за Коледа”.
Защото подаряването на 
книга е хубав жест. В това 
има вкус и една особена 
естетика. Има екология на 
духа. Няма обяснение. Не 
е като да подариш дезодо-
рант или лек автомобил. За-
щото книгата е много личен 
подарък. Защото подаряваш 
думи, подаряваш история. И 
казваш нещо през нея на 
този, комуто я подаряваш.

Защото книгата е бавен 
подарък, подарък, който 
трае. Не го изхарчваш, из-
пиваш, изпръскваш и не 
изхвърляш празната му 

опаковка. (То също е част от 
екологията.)

А това да подариш книга 
на Коледа е нещо съвсем 
специално. В него има стил, 
ретро. Защото Коледите са 
направени от книгите, които 
сме чели, от историите, кои-
то са ни разказвали.

Когато едно общество 
е в дълга и тежка криза, 
то първо изхвърля онова, 
което му се струва излиш-
но и ненужно. Книгите, и 
изобщо културата, бяха 
лесно припознати като из-
лишния харч. Като нещо, 
което не е стока от първа 
необходимост. Струва ни се, 

че бавно започваме да осъ-
знаваме обратното. Книгите 
и културата са стока от пър-
ва необходимост за всяко 
нормално общество.

Вярваме, че ако повече 
хора си подарят книги за Ко-
леда, това ще намали малко 
разомагьосването на праз-
ника. Ще редуцира общото 
количество кич, ще приглу-
ши с един тон истерията. Ще 
разграничи празнуващия от 
пазаруващия човек. Защото 
Коледата не е промоция, 
а дар и чудо. А без чудеса 
не се живее. Особено днес, 
особено тук.

ПОДАРЕТЕ КНИГА ЗА КОЛЕДА

Той е нетрадиционен 
автор. Написал е своята един-
ствена книга преди 5 години, 
но едва сега  я представи 
в Брацигово. На въпроса 
защо, той отговаря – сега е 
дошъл моментът. Мотивация 
да представи книгата си му 
дава пишещият събрат от гра-
да на Петлешков – Димитър 
Стефанов. А защо нетради-
ционен? Ами защото е юрист, 
а пише разкази, освен това 
е нотариус и освен томове с 
документи, показва, че умее 
да създава литературни про-
изведения. Но най-вече сред 
своите приятели и познати 
той е известен рокаджия, 
преследващ любимите си 

групи из цяла Европа. Впро-
чем книгата, която представи 
се казва точно „Някъде… 
там… някъде”. Тя е от тези ро-
мани, които се четат на един 
дъх и които не оставяш, дока-
то не прочетеш края. Не само 
защото любопитството е за-
ложено във всеки от нас, а и 
заради майсторското водене 
на повествованието. Георги 
поддържа три действени 
линии, които читателят се до-
сеща, че имат общо помежду 
си, но тръпне в очакване да 
разбере какво точно. Об-
разът на чичо Хенри е из-
ключително богат, изпълнен 
с чудатости и една страшна 
тайна в миналото, която виж-

да бял свят след намесата на 
отрицателните герои – секачи 
– също описани с безкрайна 
талантливост и дълбочина на 
образите. По време на цялото 
повествование се прокрадва 
сянката на тази зловеща тай-
на в миналото, чийто пазител 
се явява „могъщият бор”. 
Тайнствеността на историята 
се задълбочава след въвеж-
дането на Чарли – внука на 
Хенри, пътуването му към ко-
рените и тайнствена спътница 
във вагона. Без значение ка-
къв жанр обичате да четете, 
тази книга ще ви остави един 
прекрасен привкус на добре 
разказана история.

Галина ТРАЯНОВА

„НЯКЪДЕ… ТАМ… НЯКЪДЕ“ - ГЕОРГИ ВРЪБЧЕВ„НЯКЪДЕ… ТАМ… НЯКЪДЕ“ - ГЕОРГИ ВРЪБЧЕВ

Декември е. Дните стават 
все по-малки и все по-мрач-
ни, а от небето не спира да се 
стеле някаква пелена от си-
тен-дребен дъждец. Баирът, 
както го наричаме ние, се е 
сгушил в мъглите – сиво-чер 
и невзрачен без зелената си 
премяна. Оклюмала и без-
лична е и растителността по 
улиците, парковете и градин-
ките на Брацигово. Влагата и 
студът навяват меланхолия, 

а оттам и носталгия по отми-
налото лято. А то бе толкова 
пъстро и красиво!

Струва ми се, че никога 
досега градът ни не е бил 
така накичен с венци от все-
възможни багри. Пъстрите 
петунии, теменужките, розо-
вите храсти, а и какви ли не 
още представители на цвет-
ната флора, се усмихваха 
приветливо от всяко ъгълче, 
за да ни кажат сякаш, че жи-

вотът все пак е хубав. Аран-
жирани като за изложба и 
освободени от буреняците 
и плевелите, те подканваха 
всеки преминаващ покрай 
тях да поспре, да ги погледа, 
да им се порадва и да забра-
ви за минутка ежедневните 
си кахъри. Благодарение на 
тях градът беше придобил 
образ на младолика невес-
та, напомняща картините на 
Майстора.

Да, само преди няколко 
години нещата изобщо не из-
глеждаха така. За тях обаче 
не си струва да си спомняме. 
По-добре ще е да погледнем 
оптимистично напред. И да 
благодарим на тези грижли-
ви ръце, които невидимо, но 
неуморимо се движеха, за да 
прекопават, засаждат, под-
рязват и поливат  в името на 
градската хубост.

Признавам си - не знам 

чии са те, но искам да се 
знае, че съм им безкрайно 
признателен за това, което 
вършат. Както предполагам 
и всеки друг, който има очи 
за красивото в това наше 
иначе нелеко битие. И да им 
пожелая здраве, за да може 
през идната пролет цветният 
сън на Брацигово да избухне 
още по-колоритно. 

Благословени да са!
Димитър СТЕФАНОВ

С ОПТИМИСТИЧНА НОСТАЛГИЯ ПО ОТЛЕТЯЛОТО ЛЯТО

На 28.11.2014 г. в Клуба 
на пенсионера в Брацигово 
Общинската организация 
на офицерите и сержантите 

от резерва и запаса проведе 
събрание по случай деня 
на Сухопътните войски на 
Българската армия и 52-
годишнината от смъртта на 
патрона на организацията 
генерал-лейтенант Никола 
Генчев.

На събранието присъ-
стваха о.з. подполк. Васил 
Гюлеметов – кмет на община 
Брацигово, и проф. Любо-
мир Генчев – син на генерал 
Никола Генчев, както и мно-
жество симпатизанти.

Доклад за създаването 
на Сухопътните войски на 
Българската армия и тяхното 
значение във времето изне-
се секретарят на Управител-
ния съвет на ОО на СОСЗР 
о.з. к-н Христо Пилинков.

Биографична справка за 
живота и делото на патрона 
на организацията на войни-

те от запаса прочете Симеон 
Драгов.

След официалната част, 
която включваше и връч-

ване на членски карти на 
настоящи членове на орга-
низацията, г-н Драгов очерта 
и неотложните задачи и 
ангажименти на организа-
цията до провеждането на 
традиционното годишно от-
четно събрание през месец 
януари 2015 година.

УС на СОСЗР 
Брацигово

Общинската организация Общинската организация 
на СОСЗР – Брацигово на СОСЗР – Брацигово 

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ 
на всички свои членове на всички свои членове 

и на всички войни от резерва и на всички войни от резерва 
и запаса от община Брацигово и запаса от община Брацигово 
предстоящите Коледни и Ново-предстоящите Коледни и Ново-
годишни празници. Пожелава годишни празници. Пожелава 

на всички крепко здраве, дълго-на всички крепко здраве, дълго-
летие и запазване на българския летие и запазване на българския 

боен дух за създаването на боен дух за създаването на 
високохуманно толерантно об-високохуманно толерантно об-

щество и светли бъднщество и светли бъднини!ини!

СОСЗР - БРАЦИГОВО 
ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ 

НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИИТЕ ВОЙСКИ

Книги, 
които можете 
да потърсите 

в книжарницата 
и в музея.

По повод 170 г. 
от рождението 
на В. Петлешков 

Гражданско 
сдружение „Памет” 
преиздаде книгата 
„Васил Петлешков” 

на Иван Унджиев.

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

ТРАЙЧО ШУШНЕВ ПОДРЕДИ 
ВТОРА ИЗЛОЖБА В ДОМА НА КУЛТУРАТА

Изложба „Живопис” на самородния талант Трайчо 
Шушнев радва гражданите и гостите на градчето ни.  Това 
е факт от 1 ноември в Културния дом, където художникът 
е изложил платната си. Експозицията е втората по рода си 
изложба на господин Шушнев на родна почва. 

В  платната си творецът пресъздава стари места от гра-
да ни, изгледи от Прага и Русия, където е работил, натюр-
морти. С невероятен усет и характерен приглушен колорит 
художникът претворява атмосферата на местата, където се 
е чувствал значим и желан. Предал ги е така, че и ние се 
зареждаме с уюта от платната и същевременно докосваме 
частица от непреходното – застинал миг от вечността.

Анастасия КЛЯНЧЕВА
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При обичайния общест-
вен интерес, кметът на об-
щина Брацигово се отчете 
за изпълнението на Про-
грамата на управление на 
общината за третата година 
на мандат 2011-2015 г. На 1 
декември в камерна зала 
на НЧ „В. Петлешков-1874” 
повече от час той говори 
за дейността на Общинска 
администрация - Брациго-
во, като засегна абсолютно 
всички сфери на развитие 
през изминалите 12 ме-
сеца – административен 
капацитет, образование, 
здравеопазване, култура, 
туризъм, проекти, социални 
дейности, спорт, младежка 
политика, строителство и 
инфраструктура,  работа с 
институции и др.

В своето обръщение към 
присъстващите граждани, 
общински съветници, пред-
ставители на държавни и 
общински институции, НПО,  
младежки, спортни и чита-
лищни деятели  кметът  под-
черта: „След третата година 
от мандата на управление 
на община Брацигово до-
бавяме още множество из-
пълнени цели от Програмата 
за управление на общината 
2011-2015 г., но живеем с ми-
сълта и че не всичко е свър-
шено. Пред нас има още 
много предизвикателства. 
Част от поетите ангажимен-
ти все още не са финализи-
рани, като например  въпро-
сите с минералната вода и 
общинските гори.“

Завършени са редица 
проекти с външно финан-
сиране. 

В програмата за мандат 
2011-2015 търсим всякакви 
възможности за финанси-
ране от външни източници 

– Държавен бюджет, раз-
работване на проекти по 
оперативни програми на ЕС. 
За настоящия програмен 
период 2007-2013 г. община 
Брацигово работи  върху 
изпълнението и успешното 
отчитане на вече одобрени 
и договорени проекти и 
всички усилия са насочени 
към подготовката на след-
ващия програмен период 
2014-2020 г.

Приключилите проекти 
през 2014 година са на стой-
ност 8 444 647,85 лв. Това са:

1. „Устойчиво развитие 
на община Брацигово чрез 
прилагане на мерки за енер-
гийна ефективност в образо-
вателната инфраструктура - 
СОУ „Народни будители”, НУ 
„Васил Петлешков” и ОДЗ 
„Божура Фурнаджиева” 
- МРРБ, ОПРР, Приоритетна 
oс-4. Местно развитие  и  
сътрудничество, Операция 
4.1 - Дребномащабни местни 
инвестиции - 805 555,03 лв.;

2. Ремонт и реконструк-
ция на читалище „Васил 
Петлешков-1874”, гр. Бра-
цигово - от Републиканския 
бюджет с  ПМС 19/07.02.2014 
г., Инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“ - 395 
444.47 лв.;

3. Реконструкция на съ-
ществуваща спортна зала, 
УПИ 1 „Училище”, кв. 45 по 
РП на с. Бяга - от Републи-
канския бюджет с ПМС 19 от 
07.02.2014 г., Инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те”  - 360 786.84 лв.;

4. Изграждане на улич-
на пътна мрежа, тротоари, 
обществени зелени площи 
и рехабилитация на съ-
ществуваща водопроводна 

мрежа в ул. „Борис Том-
чев”, ул. „Антон Ашкерц”, 
ул. „Данаил Юруков” - гр. 
Брацигово, общ. Брацигово 
- от Републиканския бюджет 
с ПМС 19 от 07.02.2014 г., Ин-
вестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на 
регионите“ - 271 482.57 лв.;

5. Устойчиво развитие 
на община Брацигово чрез 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в 
образователната инфрас-
труктура - ОДЗ „Божура 
Фурнаджиева” - Национа-
лен доверителен фонд - 211 
925.66 лв.;

6. „Реконструкция и 
доизграждане на спортен 
комплекс - Брацигово”, общ. 
Брацигово; „Мултифункцио-
нално игрище” - гр. Браци-
гово; общ. Брацигово” и 
Анекс I от 29.05.2013 г. по 
Мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономи-
ката в селските райони” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2007-2013 г., подкрепена от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на селски-
те райони - 5 879 370.09 лв.;

7. „Повишаване ефек-
тивността в организацията 
и координацията в работата 
на Общинска  администра-
ция“ - Министерство на фи-
нансите, ОПАК, Приоритетна 
ос-1 „Добро управление”, 
Подприоритет 1.1. „Ефектив-
на структура на държавната 
администрация”, Бюджетна 
линия BG051POO002/11/
1.1.04 - 93 500,00 лв.;

8. Провеждане на обуче-
ние във връзка с изпълне-
ние на Договор №13 - 22-78 
от 04.12.2013 г. по Проект 
„Повишаване квалификаци-
ята на служителите и подпо-

магане на устойчивото раз-
витие на община Брацигово 
с помощта на надграждащи 
обучения“ - Министерство 
на финансите, ОПАК - 89 
701.08 лв.;

9. Проект „Компетентна 
и ефективна държавна ад-
министрация“ - Министер-
ство на финансите, ОПАК 
- 89904,30 лв.;

10. „Разработване  на  
стратегически планови   до-
кументи   на община Браци-
гово и въвеждане на прави-
ла мониторинг и контрол на 
политики“ - Министерство 
на финансите, ОПАК - 73 
216,60 лв.;

11. „Звено за услуги 
в домашна среда към До-
машен социален патронаж 
- гр. Брацигово“ - АСП, 
ОПРЧР, Ос-5 - Социално 
включване и насърчаване 
на социалната икономика, 
Мярка 5.1 - подкрепа на со-
циалната икономика, схема: 
BG051PO001-05.01.04 - 173 
761,21 лв.

В процес на реализация 
през 2014-2015 г. са следни-
те проекти на стойност 6 689 
035,59 лв.:

1. Изработване на проект 
за общ устройствен план на 
община Брацигово, включ-
ващ екологична оценка (EO)  
и оценка на съответствието 
(OC) - Министерство на ин-
вестиционното проектиране 
– 150 000 лв.;

2. Укрепване, изгражда-
не на подпорна стена по ко-
ритото на р. Умишка, от имот 
с №06207.502.1028 до имот 
№06207.502.287 и от имот 
№06207.503.2483 до имот 
№06207.5.276 - гр. Брациго-
во - от Републиканския бю-
джет с ПМС №367/06.11.2014 
- 331254.00 лв.;

3. Реконструкция на път 
гр. Брацигово - с. Капитан 
Димитриево; Реконструкция 
на водопроводна мрежа - с. 
Равногор и Реконструкция 
на водопровод от подзем-
ни каптажи „Замарница”, 
„Попски извор”, „Бойков 
извор”, „Розовски вриз” 
и „Чобаново” до РШ - с. 
Розово; общ. Брацигово, 
обл. Пазарджик. Одобрен и 
финансиран съгл. Договор 
№13/321/1221/12.12.2012 от 
ДФ „Земеделие”; Мярка 
321 - „Основни услуги на 
населението и икономиката 
в селските райони” от При-
оритетна ос 3 „Качество на 
живот и разнообразяване 
на възможностите за за-
етост” – МЗХ -  5 178 786,00 
лв.;

4. Преустройство на Па-
метник-костница в централ-
ната част на гр. Брацигово 
в Пантеон  на загиналите 
във войните за национално 
освобождение жители на 
Брацигово, УПИ XIV-Култу-
рен дом, кв. 14 по градоус-
тройствения регулационен 
план на Брацигово - Местен 
бюджет - 23 904.29 лв.;

5. „Изготвяне на техно-
логичен план за залесяване 
на община Брацигово за 
кандидатстване по Мярка 
223 „Първоначално зале-
сяване на неземеделски 
земи в община Брацигово“ 
– МЗХ, ДФ „Земеделие” Ос-2 
- Подобряване на околната 
среда и селската природа 
(управление на земята, 
Мярка 223 - Първоначално  
залесяване на земеделски  
земи - 432 617,75 лв.;

6. „Богатствата на За-
падни  Родопи” - МРРБ по  
ОПРР Ос-3 - Устойчиво раз-
витие на туризма, операция 
3.2 Развитие на регионален 
туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите 
– 101 909.00 лв.;

7. „Подкрепа за досто-
ен живот „Алтернативи” 
- МТСП, АСП, ОПРЧР, При-
оритетна ос-5, „Подкрепа за 
достоен живот”, Схема „Ал-

тернативи”, BG051PO001-
5.2.09 – 366 613,55 лв.;

8. „Общинска админис-
трация - ефективна и ком-
петентна“ - Министерство 
на финансите, ОПАК - 103 
951.00 лв.

Разработени проекти, с 
които може да се кандидат-
ства през новия програмен 
период /2014-2020/ за фи-
нансиране и изпълнение на 
обща стойност 33 339 670,15 
лв.:

1. „Ново водохващане 
към външен водопровод от 
местност Пейкови мандри 
до летовище Васил Петлеш-
ков - стойност 50 000 лв.;

2. „Благоустрояване и 
паркоустройство на УПИ VІ 

- „Озеленяване, търговия и 
услуги” в кв. 110 и по УПИ 
ХХІІ” - за озеленяване в кв. 
92 по плана на гр. Брациго-
во” - стойност 127 402 лв.;

3. „Корекция на река 
Стара река в регулацията 
на с. Исперихово“ - стойност          
1 350 733 лв.;

4. „Възраждане на ту-
ристическия потенциал на 
Брацигово чрез развитие 
на нова атракция - уникална 
Брациговска архитектурна 
школа“ - стойност 573 951,00 
лв.;

5. „Канализация гр. Бра-
цигово“ - стойност 25 585 
334,40 лв.

6. „Реконструкция, ре-
монт и благоустрояване на 
сградата и прилежащите 
пространства на Народно 
читалище „Н.Й. Вапцаров”- 
с. Бяга - стойност 479 881.12 
лв.;

7. „Геозащитни съоръже-
ния гр. Брацигово - смесени 
системи за поройни води“ 
– стойност 880 589,53 лв.;

8. „Реконструкция на се-
лищна водопроводна мрежа 
на с. Бяга и реконструкция 
на селищна водопроводна 
мрежа на с. Розово, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик” 
- стойност 4 291 779,10 лв.;

/Продължава 
в следващия брой/

Общес тво

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ДАДЕ 
ОТЧЕТ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА СИ

Общинска администра-
ция – Брацигово внесе в Де-
ловодството на Общинския 
съвет предложение, което 
предлага промени в тарифа-
та за местните такси и цени 
на услуги. Според експерти-
те те не са били променяни 
от доста години, а нуждата 
от актуализация касае при-
ходите в общинската хазна. 

Според проектопред-
ложението безплатното 
досега приемане и заве-
ряване на екзекутивна до-
кументация ще струва 30% 
от размера на таксата по т. 
12 в тарифата по чл. 3, ал. 1 
от Наредбата за определяне 
и администриране на мест-
ните такси и цени на услуги 
на територията на община 
Брацигово.

За изготвяне на оценка 
за съответствие на инвес-
тиционни проекти от Об-
щински експертен съвет по 
устройство на територията 
по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ 
и съгласуване на ПУП-ПР, 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП вече се 

плаща 0,40 лв. (вместо до-
сегашните 0,20 лв.) на кв. м 
разгърната застроена площ, 
но не по-малко от 40,00 лв. и 
не повече от 100 лв., въвеж-
да се и нова услуга – стано-
вището на главния архитект 
ще струва 15 лв.

В раздел VІ на Наредбата 
– „Такси за други админис-
тративни услуги”, също има 
промени. Така например из-
несеният ритуал за сключ-
ване на граждански брак 
скача от 50 на 100 лева. За 
издаването на удостовере-
ния за наследници, при на-
следодател без ЕГН, вместо 
досегашните 5, ще се пла-
щат 7 лева. За издаване на 
удостоверение за семейно 
положение за сключване 
на граждански брак с чуж-
денец в чужбина вместо 5, 
ще се плащат 10 лева.

С левче скача и изда-
ването на преписи на удо-
стоверение или на препис- 
извлечение от съставени 
актове за гражданско съ-
стояние. За комплектуване 

на документи по граждан-
ско състояние на български 
граждани, които имат съста-
вени актове в чужбина, се 
въвеждат следните такси:  
акт за раждане - 15,00 лв., 
акт за сключен граждански 
брак - 20,00 лв.

Собствениците на мест-
ните заведения ще плащат 
и такса от 20,00 лв., ако 
искат да зарадват своите 
празнуващи клиенти със 
заря. Толкова струва раз-
решителното за употреба на 
пиротехнически средства.

Промени има и в на-
емните цени на голямата 
зала в Младежкия дом в 
града. Един час от 20,00 ще 
се увеличи на 90,00 лв., а 
наемателите на спортната 
зала в Бяга и зала „Олимп” 
в Брацигово ще плащат по 
24 лв. за първия час и 12 
лв. за всеки следващ. С по 
2 лева е и увеличението на 
услугите, свързани с обсто-
ятелствена проверка.

„Априлци”

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ 
ПРЕДЛАГАТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Атанас Недялков, като 
управител и законен пред-
ставител на „ИНФРАС-
ТРОЙ“ ЕООД, гр. Брациго-
во, най-учтиво кани всяко 
заинтересовано лице, 
което притежава лиценз 
за търговия с електрическа 
енергия и за координатор 
на балансираща група, 
издадена от ДКЕВР, да 
участва в търг с предмет: 
„Доставка на електричес-
ка енергия за нуждите на 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, 
гр. Брацигово“. Тръжна 
документация се закупу-
ва срещу 24 лв. с ДДС в 
административната сграда 

на дружеството на адрес: 
гр. Брацигово, ул. „Васил 
Петлешков” 33, ст. „Каса“, 
ет. 1, от 8:00 до 12:00 и от 
13:00 до 16:00 ч. всеки 
работен ден до 16.12.2014 
г. (може да се изпрати и 
по пощата за сметка на 
адресата и след заплаща-
не на цената на тръжната 
документация). Оферти се 
подават на същия адрес до 
9:00 ч. на 17.12.2014 година.  
Отваряне на офертите - на 
17.12.2014 г. от 10:00 ч. на 
посочения адрес.

Срокът на договора ще 
бъде 12 месеца. Гаранцията 
за участие в процедурата 

е 150 лв. Гаранция за из-
пълнение на договора 
- 2% от прогнозната му 
стойност без ДДС (фор-
мирана от предложената 
цена за 1 МWh, умножено 
по 207). Банкова сметка за 
плащане на цената на до-
кументацията и пощенски 
разходи за изпращането 
й: ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА“ 
АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: 
BG38SOMB91301049765101, 
титуляр на сметката: „ИН-
ФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. 
Брацигово.

За допълнителна 
информация: 

тел. 0878 862 051

П О К А Н А

Информация за готов-
ността по поддържане на 
общинската пътна мрежа 
през сезон 2014-2015 до-
кладва  пред Общински съ-
вет – Брацигово заместник-
кметът инж. Тодор Кръстев .

Той увери  местните 
парламентаристи, че и 
тази година ще се положат 
максимални усилия за под-
държане на пътищата  през 
зимата в изправност.

Обществената поръч-
ка, обявена от Община 
Брацигово за зимното по-
чистване, бе спечелена от 
„Братя Пашкулеви” ООД. По 
сведения на фирмата изпъл-
нител, на разположение са 
общо 13 автомобила и друга 
специализирана техника. 
Към наличния автопарк се 
прибавят и още 2 резервни 

машини за работа при зим-
ни условия. Количествата 
пясък, необходими за трети-
ране на пътищата по време 
на снеговалеж и поледици, 
вече са доставени по кмет-
ствата и пътните участъци 
в землището на община 
Брацигово. По думите на 
заместник-кмета, набавени 
са и 11 тона химически раз-
твор (сол) за по-доброто 
разграждане на снежната 
и ледена покривка по пъ-
тищата.

Както всяка година, и 
тази от Администрацията се 
надяват гражданите да про-
явят разбиране и да осуетят 
паркирането на личните 
си превозни средства, а и 
служебни такива по пътното 
платно и  тротоарите, тъй 
като това възпрепятства 

почистването на снежната 
покривка. Това се отнася с 
още по-голяма сила за тес-
ните калдъръмени улици в 
старата част на града, къде-
то по принцип снегопочист-
ването се извършва ръчно. 
Общината разполага и с ми-
ниснегорини за почистване 
на тротоарните платна.

Във връзка със започва-
не на отоплителния сезон в 
детските градини, училища 
и други общински сгради, 
инж. Кръстев съобщи, че е 
направен основен преглед 
на състоянието на отопли-
телните системи, взети са 
мерки за отстраняване на 
проблеми, където са откри-
ти такива. Всички обекти са 
снабдени с количества био-
гориво към момента.

„Априлци”

ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН ДЕКЛАРИРАГОТОВНОСТ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН ДЕКЛАРИРА
АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТАДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Ръководството на клуба обявява ак-
ция за набиране на зимни дрехи и обувки 
– мъжки, дамски и детски, за приюта на 
отец Иван в Нови хан.

Предоставените вещи да са здрави, 
чисти и опаковани в найлонови пликове.

Срок на акцията - до 19.12.2014 г.
Предварително благодарим за отзив-

чивостта!!!

Пенсионерски клуб „Дълголетие” 
честити най-сърдечно Коледните и Ново-
годишни празници на своите членове 
и на всички пенсионери от общината и 
страната. 

Да сме живи и здрави, младите да ни 
обичат, а политиците да ни уважават!

От ръководството на клуба
Димитрия РАШАЙКОВА - председател

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ” - БРАЦИГОВО
С Ъ О Б Щ А В А
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Почивни дни по Нова година 2015 г.: От 31.12.2014 г. до 04.01.2015 г. има 5 почивни дни (отработват се две 

съботи - 13.12.2014 г. и 24.01.2015 г.). 

Почивни дни около 3 март 2015 г.: От 28.02 до 03.03 има 4 почивни дни (отработва се на 21 март). 

Почивни дни по Великден 2015 г.: Великден през 2015 г. се пада на 12.04. Почивните дни ще са 4 - 

от 10 до 13.04 (петък - понеделник). 

Почивни дни около 6 септември 2015 г.: 6.09 се пада в неделя през 2015 г. и няма допълнителни почивни дни. 

Почивни дни около 22 септември 2015 г.: От 19 до 22.09 има 4 почивни дни (отработва се на 12.09). 

Почивни дни около Нова година 2016 г.: От 31.12.2015 г. до 03.01.2016 г. има 4 почивни дни (отработва се 

на 12 декември). 

БрациговоБрацигово

20152015 м. Вълчан, над с. Жребичко

Брациговска маслодайна роза

Поглед от камбанариятаПоглед от камбанарията

Пътят за РозовоПътят за Розово

Стадиона


