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ОТЧЕТОХМЕ ВТОРАТА ГОДИНА 
ОТ МАНДАТ 2011-2015

На 26 ноември кметът 
на община Брацигово Ва-
сил Гюлеметов представи 
своя отчет за изпълнение 
на Програмата за управ-
ление за втората година 
на мандат 2011-2015 г.
При обичайния обществен 
интерес от страна на граж-
дани, представители на раз-
лични държавни органи, на 

бизнеса, културни институти, 
на образованието, здравео-
пазването, социалните дей-
ности, политически партии, 
неправителствени и други 
организации, както и на об-
щински съветници, кметове 
на населени места, градо-
началникът се отчете за из-
вършеното и постигнатите 
резултати във всички сфери 

на общинската дейност.
Той  посочи, че ангажи-
ментът, който  е  поел на 
изборите за местни органи 
на властта през октомври 
2011г ., ведно с  екипа на 
Общинска администрация, 
е изпълняван с отговорност, 
достойнство и във всяка 
минута с мисълта за града и 
общината. И така ще остане 
- независимо от кризата, 
проблемите на държавата, 
независимо от политиката. 
Защото за общината, въпре-
ки пререканията, понякога, 
с Общинския съвет, всички 
работят заедно и това се  до-
казва в най-трудните и най-
отговорни моменти. Тогава, 
когато е трябвало да се взе-
мат най-сложните решения, 
от които да зависи бъдещето 
на общината, всички са били 
обединени. 

Този, вече втори за на-
стоящия мандат, отчет е 
по-специален, защото не 
само правим равносметка 
за годините на управление, 
но споделяме за проекти,  
с чието изпълнение не без 
основание се гордеем. 

В подновяването на 
пътната инфраструктура Об-
щина Брацигово работи на 
принципа на равнопоставе-
ност на града и населените 
места. Направени са основ-
ни ремонти на училища и 
детски заведения, създа-
дени са редица нововъве-
дения при обслужването 
на гражданите. Освен това 
Общината е най-големият 
работодател в сферата на 
социалните услуги. Култу-
рата, младежките дейности 
и спортът са сред важните 
приоритети на общинското 

ръководство, въпреки че 
има още какво да се желае.

Кметът  Васил Гюлеметов 
подчерта, че настоящото об-
щинско ръководство прави 
всичко с огромно желание, 
дори и с по-малко ресурс, 
за да върне самочувствието 
на нашето голямо семейство 
– община Брацигово.

/Соб. инф./

Пълния отчет на кмета 
на община Брацигово за 
изпълнение Програмата 
за управление на общи-
ната за втората година на 
мандат 2011-2015 г., както 
и направената от кмета 
презентация на 26 ноем-
ври 2013 г. пред общест-
веността на Брацигово, 
можете да прочетете на 
официалния ни сайт.

Всички читалища на 
територията на община 
Брацигово да бъдат осво-
бодени от такса смет, пред-
лагат на Общински съвет 
от ръководството на НЧ 
„В. Петлешков-1874”. Духо-
вните средища са пример 
за устойчива културна 
институция със специфич-
на мисия за съхранение 
и развитие на традицион-
ните ценности на нацията. 
Дълбока е взаимовръзката 
с миналото, с традициите, 
с образователния процес, 
културата и благотворител-
ността, която е в основата 
на авторитета на читалища-
та и тяхното легитимиране 
пред обществото. През 
своята 150-годишна исто-
рия българското читалище 
има завоювана позиция 
за работа в подкрепа на 
общността и през годините 
е спечелило доверието на 
хората.

Тези институции прите-
жават уникален потенциал 
за насърчаване на социал-

ната промяна и укрепване 
на гражданското общест-
во. В работата си те се 
уповават на своите корени 
като национални, социал-
ни, културни, образова-
телни и информационни 
организации и отговарят 
на предизвикателствата 
на днешния свят. По съ-
щество читалищата пред-
ставляват съвременна 
гражданска организация, 
призвана да обхване в 
себе си най-широк кръг от 
населението като основ-
на клетка на културата в 
страната.

Освобождавайки чи-
талищата на територията 
на община Брацигово от 
такса битови отпадъци, 
средствата ще отидат за 
посрещане на техните 
основни нужди и потреб-
ности, свързани с пряката 
им дейност. Очаква се в 
четвъртък (28 ноември) 
местният парламент да 
уважи искането им.

„Априлци”

БЕЗ ТАКСА СМЕТ 
ЗА ЧИТАЛИЩАТА

най-учтиво ви кани  да удо-
стоите с присъствието си 
тържествения концерт по 
случай 100-годишния  й 
юбилей,  който ще се про-
веде на 29 ноември 2013 го-
дина (петък)  от 10.00 часа в 
голямата зала на Народно 

читалище „Васил Петлеш-
ков - 1874”. 

ПГСА - Брацигово, е 
достоен продължител на 
традициите, завещани от 
дедите ни - създали най-
стройната архитектурна 
школа през Възраждането 

и учили самородния талант 
Колю Фичето.

Разчитаме на вашата от-
зивчивост и благоразполо-
жение да ни окажете честта 
да бъдете наши гости в този 
тържествен ден.

ПГСА - Брацигово

Благодарствено писмо
На 28 октомври, точно по обяд, избухна пожар 

в къщата на Петър Димитров в с. Равногор.              
Същият е млад, самотен и живее с инвалидната 

си пенсия. Стекоха се половината жители на селото 
на помощ. Благодарение светкавичната реакция на 
кмета г-н Коланев, служителите от Кметството 
и съседите - Димитър и Тодор Величкови,  пожарът 
бе угасен преди да дойде пожарната от гр. Пещера. 

Пострадалият  изказва сърдечна благодарност на 
всички, които му подадоха ръка за помощ, като им 
желае здраве и благополучие. 

Петър  ДИМИТРОВ

 „Подобряване на качест-
вото на образованието в 
средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на  учебния 
процес“ е свързан с дейнос-
ти по интереси. 

На учениците беше 
представен авторският 
театър „Мечето, на което 
се случваха само хубави 
неща” от Надежда Христова. 
Така се осъществи една от 
задачите, свързани с целите 
на възпитателната работа, 
а именно - провеждане на 
игрови и образователни 
дейности със занимателен 
характер. Първи гледаха 
постановката учениците от 
I и II клас, а след това - от 
III и IV.

Представлението за-
върши с поставяне на 
задача - който иска, да 
нарисува картина по при-

казката и да я предаде на 
директорката, която ще ги 
изпрати в издателството.
Одобрените сполучливи  
проекти ще се публикуват в 
специална книжка, като вся-
ка творба ще носи името на 

създателя си и училището 
му. Много ученици обещаха 
да нарисуват картини. Беше 
им интересно и забавно. 
Театърът бе заплатен със 
средства на училището.

Таня МИШЕВА 

Договор за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ по Оперативна 
програма „Администрати-
вен капацитет”, съфинан-
сирана от Европейския 
съвет чрез Европейския 
социален фонд, подписа 
Васил Гюлеметов – кмет на 
община Брацигово.

Проектът е по при-
оритетна ос I – „Добро 
управление”, приоритет 1.3. 
„Ефективна координация 
и партньорство при разра-
ботване и провеждане на 
политики” Бюджетна ли-
ния BG051PO002/13/1.3.-07. 
Цялото му наименование е 
„Разработване на стратеги-
чески планови документи 
на община Брацигово и 
въвеждане на правила за 
мониторинг и контрол на 
политики”. Максималната 
сума на проекта е 73 213,60 
лева, а продължителността 
му  - 9 месеца.

Договорът е сключен с 
Министерство на финанси-
те като управляващ орган 
на Оперативна програма 
„Административен капаци-
тет” (ОПАК).

Датата на приключване 
на проекта е 12.08.2014 го-
дина при спазване на пред-
мета на договора, срока за 
изпълнение на проекта и 
условията на финансиране.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

УВЕДОМЯВА

жителите на град Браци-
гово, че на основание чл. 
1, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и 
чл. 15, ал. 1 от Наредбата за 
организация и управление 
на гробищните паркове и 
за реда и условията за из-
вършване на погребална 
дейност на територията 
на община Брацигово, ще 
предприеме действия по:

√ Описване на не-
платените и неподдържани 
парцели в гробищен парк 
- град Брацигово.

√ Издирване на-
следниците на починалите и 
уреждане правото на полз-
ване на парцелите съгласно 
чл. 12, ал. 2.

√ Издаване на слу-
жебни удостоверения за на-
следници на покойниците, 
чиито гробни места не се 
поддържат или не са таксу-
вани съгласно Наредбата за 
местните данъци и такси на 
община Брацигово.

√ Писме но уведомя-
ване на  наследниците за 
процедурите, произтичащи 
от Наредбата за организа-
ция и управление на гро-
бищните паркове.

На незаинтересованите 
граждани, не откликнали на 
уведомленията на Общинска 
администрация, ще бъде на-
лагана парична глоба в раз-
мер  от 20 до 500 лева, съглас-
но чл. 27, ал. 3 от Наредбата 
за организация и управле-
ние на гробищните паркове 
в община Брацигово.

От ръководството

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Уважаеми съграждани,
 във връзка с настъпващите Коледни 
и Новогодишни празници, Община 
Брацигово за шеста поредна година 
организира благотворителна кам-
пания „Брациговска Коледа – 2013” за 
набиране на средства за лица и деца в 
неравностойно положение.

Всеки, който желае да помогне, 
може да дари парични средства в по-
ставените кутии с надпис „Брацигов-
ска Коледа – 2013”. 

Кутиите може да намерите в Об-
щинска администрация - град Брациго-
во, в хранителните магазини, ресто-
рантите и хотелите.

От ръководството

ДА ПОДАРИМ НАДЕЖДА

 ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО 
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА В ГРАДА НИ





Общество

На гости на турско кафе, на бяло сладко, „На 
честито”, както казват старите брациговци. По стар 
градски  обичай. Едно незабравимо, отдавна чакано 
ретро парти. 

Под това мото на 15 ноември в голямото фоайе 
на Културния дом в Брацигово се проведе вечер, 
която дълго ще се помни от присъствалите на нея. 
По идея на организатора на читалище „В. Петлеш-
ков - 1874” Анастасия Клянчева и група ентусиасти, 
читалищните деятели възстановиха позабравената 
от преди години традиция да се организира вечер 
„На бяло сладко”.

Читалищната сграда отвори радушно врати да 
побере гостите, дошли да се повеселят. Вечерта 
бе открита с кратко  слово от г-н Веселин Здравков 
- един от ревностните организатори, и от секретаря 
на читалището Галина Траянова, които призоваха 
тази традиция да не се забравя и да се провежда 
ежегодно.

След тяхното изказване концертът започна с 
изпълненията на доайена Гена Павлова. Весели 
сценки на позабравен брациговски диалект пред-
савиха читалищните деятели Васил Филев, Галина 
Траянова, Николай Стефанов, Георги Стефанов.

За доброто настроение на всички пя талантли-
вата Мария Нанова, а топлите гласове на младежите 
Ангел Млечков и Христина Ефева сгряха сърцата с 
българска народна песен.

Вечерта продължи до късно с много песни, на-
родни хора и танци. На всички бе сервиран дели-
катесът, дал името на срещата - бяло сладко. Беше 
толкова хубаво, весело и уютно, че всички питаха 
кога ще е следващата вечер „На бяло сладко”.

 „Априлци”

И тази година по инициатива на Народно 
читалище „В. Петлешков - 1874“, храм „Св. 
Йоан Предтеча“ и ученици от НУ „Васил Пет-
лешков“ беше отбелязан Денят на християн-
ското семейство. Най-малките ученици бяха 
подготвили сценка за празника, а техните 
майки и баби - постни ястия, както повелява 
традицията по това време на годината.

Празникът започна с прочитане на слово 
за същността на семейството като най-доб-
рото училище, което може да даде първите 
познания за Бога и Православието, за хрис-
тиянските добродетели, на които векове се е 
крепял българският род.

Този ден би трябвало да напомня на роди-

телите и учителите, че да възпитават децата в 
благочестие и вяра, в послушание към роди-
телите си и чистота на нравите е най-важното 
им призвание. Но...

Тазгодишната изложба, за съжаление, бе 
доста постна, както и ястията в нея. Сякаш 
желанието да подарим малко радост другиму 
все повече се изпарява. Опитваме се да на-
учим децата си на… какво всъщност? На това, 
че не желаем да сготвим постна гозба, но пър-
ви се нареждаме да опитаме от това, което де-
цата са приготвили или че съвестта ни може 
да не е чиста дори и в храма Господен. Все в 
този дух излагаме и нашите размисли за съ-
временните стойности или за това, че

Е д и н а д е с е т и я т 
юбилеен регионален 
фолклорен фестивал на 
хората с увреждания от 
Пазарджишка област се 
проведе под патронажа 
на кмета на община Бра-
цигово Васил Гюлеметов. 
Участие взеха предста-
вители на почти всички 
общински организации 
на хората с увреждания 
от област Пазарджик. 
Форумът започна на 15 
ноември с провеждането 
на семинар с членове на Упра-
вителния съвет, председатели 
на общински организации и 
активисти, на който се обсъди-
ха резултатите от извършената 
организационна и финансова 
проверка на общинските ор-
ганизации в областта. Взе се 
решение и за оказване на фи-
нансова помощ на членове на 
Регионалната организация на 
хората с увреждания, включи-
телно и на нашата съгражданка 
Димитрийка Кънева. Част от 
участниците посетиха в града 
клуба на местната организация 
на хората с увреждания, храм 
„Св. Йоан Предтеча” и музея. 
По-късно всичките 115 участ-
ници се събраха в центъра на 
града – в хотел „Стромон”, на 
чаша вино и обмяна на опит. 
Там те бяха поздравени от 
председателя на регионалната 
организация г-н Кирил Анов. 

Гости на събитието бяха 
инж. Тодор Кръстев - зам.-кмет 
на община Брацигово, г-жа 
Петя Маринова – координатор 
на регионалната организация. 
Нощувките на 115-те участници 

във фестивала, грамотите и на-
градите бяха поети от Община 
Брацигово. 

Фолклорният фестивал 
стартира в 9.00 часа на 16 но-
ември. Големият читалищен са-
лон беше пълен с участници и 
зрители. Фестивалът бе открит 
от кмета на общината г-н Васил 
Гюлеметов, който приветства 
топло присъстващите за добре 
дошли. Конкурсната програма 
започна с изпълненията на 
Общинска организация на 
хората с увреждания - град Ба-
так. Участие взеха и групите на 
Ракитово, Белово, Велинград, 
Брацигово, Пазарджик, Черно-
горово, Панагюрище, Пещера 
и Септември. Журито в състав: 

Галина Траянова – предсе-
дател, Димитрия Ламбева 
и Атанаска Сендрева, 
беше затруднено в избо-
ра си. Все пак класиране 
имаше – инж. Тодор Кръс-
тев, зам.-кмет на община 
Брацигово, връчи на де-
сетимата председатели на 
общинските организации 
грамоти и монетен медал 
за активно участие във 
фестивала. В категорията 
„Индивидуално изпъл-
нение” награди взеха 

дуетът от гр. Велинград - Асен 
Градински и Радка Данаилова и 
трио „Мелодия” от гр. Пещера. 
В категорията „Отлично пред-
ставяне” бе наградена Величка 
Костова от гр. Велинград. По 
решение на журито бяха при-
съдени: първо място за Общин-
ската организация на хората с 
увреждания от гр. Велинград, 
на второ място - Общинска-
та организация на хората с 
увреждания от гр. Белово , а за 
трето място имаше две награди 
- за общинските организации 
на хората с увреждания от 
Черногорово и Брацигово. Ан-
трактът преди награждаването 
и закриването на фестивала бе 
наситен с настроение и кръшни 
хора в изпълнение на детски 
ансамбъл „Брациговче”. Фес-
тивалът бе закрит от председа-
теля на Съюза на инвалидите 
за област Пазарджик г-н Кирил 
Анов, който сърдечно благода-
ри на организаторите – Община 
Брацигово и кмета, за чудесния 
прием, както и на участниците 
за прекрасния спектакъл.

Таня ЙОРГОВА

Общоприета истина е, 
че „колкото по-широко е 
усещането за ценността на 
личността, толкова по-ши-
роко е у нея чувството за 
отговорност“ и обратното 
– безотговорността, леко-
мислието също са отраже-
ние на нашата същност…

Тя, отговорността, при-
дружава (или не) в по-мал-
ка или в по-голяма степен 
всеки от нас още от детски-
те години, в семейството, в 
професията, в колектива, 
защото винаги се налага 
(или не?) да изпълняваме 
общоприета етика, да от-
го-ва-ря-ме за едно или 
друго… Отговорността 
върви с нас, доколкото я 
зачитаме, защото всички 
ние „сме свод от свързани 
помежду си камъни, който 
ще се срути, ако не се 
крепим взаимно…“, ни учи 
римският мъдрец Сенека.

Отговорността започва 
от междусъседските отно-
шения дори в това - ценим 
ли собствеността на дру-
гия, от трудовия колектив 
- надничаме ли в паницата 
на колегата или не, съ-
вестно ли вършим своята 
работа или обхванати от 
завист и злорадство по-
триваме ръце при неуспеха 
на някой от нас… Защото 
ценностната личност носи 
чувството за отговорност 
за всичко – от счупената 
пейка в парка до разпла-
каното дете на улицата… 
При достойните хора всеки 
отговаря за всичко…

Това е още по-задължи-
телно при ръководителите, 
при властимащите, които 
трябва да притежават това 
чувство в десетки пъти 
повече… Защото „за да бъ-
деш човек, това значи да 
бъдеш отговорен“ (по Сент 
Екзюпери), а има индиви-
ди, които ламтят за власт 
и високо обществено по-
ложение, но забравят, че 
носят огромна отговор-
ност, като с това небрежно 
повличат след себе си 
провали, дори човешки 
трагедии (като случая със 
загиналите миньори и са-
пьори тази година).

А дали ние - хората от 
народа - не носим вина, 
като не търсим от по-вис-
шестоящите чувството за 
отговорност? Защо допус-
каме резигнацията, апати-
ята, примирението да го 
заличават според думите 
на поета:

„...Но кой ли ме е 
попитал нещо? 

Преди решение да вземе, 
когато разрешават 

вещо 
проблемите на мойто 

време?
Аз съм невинен, 

оправдан, 
ръцете ми са чисти. 

Чисти!
Аз нямам във вината 

дан - 
от мене нищо не 

зависи! 
Носете своя грях и 

срам, виновни! 
Но дълбоко скрита,
ах, моята вина е там, че 

никой нищо не ме пита!“ 
/Я. П./

Дали не трябва да 
изровим като безценно 
съкровище завета на на-
шите възрожденци и бун-
товници, които поемаха 
отговорността за съдбата 
на България?

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА Християнство + семейство = …?

Християнство + семейство не е равно на християнско семейство
Преди броени дни отбелязахме Деня на християнското семейство. Тук и там се каза по нещо, имаше изложби... но какво всъщност празнувахме?
Отбелязването бе най-вече надписът в календара. Празник нямаше, поне не това, което свързваме с тази дума или не това, което очакваме. Семей-

ството отдавна вече не е „основна клетка на обществото“. Живеем във време, когато всеки втори брак се разпада, а в по-голямата част от остана-
лите той е превърнат в съвместно съжителство - кога мирно, кога не. Модерно е да се говори за права - правото на съпруга; правото на съпругата; 
правата на децата; правото да сключиш хомосексуален брак; правото на еднополовите двойки да осиновяват деца; правото да живееш без брак с когото 
си пожелаеш; правото на юношите да водят полов живот още в ученическа възраст (друго име на това право е правото на презерватив - някои ученици 
получават безплатни презервативи в училище); правото на...

Старомодно е да имаш деца, но за едно все пак може да се направи изключение. Нашето време е време, в което гърдите (често това е силиконът) 
на майката са по-важни от кърменето на детето и кариерата на бащата е по-важна от бащината грижа. Време, когато съпругата прекарва с коз-
метичката и фризьорката и/или в барчето повече време, отколкото със съпруга си. Време, когато извънбрачните връзки са повод за гордост, а не за 
срам. Време, когато любовта се разбира (смятай - е заменена) като животинско съвокупление; когато домът се е превърнал в квартира, където спиш 
и понякога се храниш; време, когато синонимът на родител е снабдител... Трябва ли да продължаваме списъка?

За някои тези писания ще се сторят остарели схващания или мърморене на моралист. Те може би няма и да стигнат дотук, но за теб, читателю, 
комуто не е безразлично това, за което иде реч, ще продължа. За мен причината е една - страната ни е християнска само по име. С други думи, когато 
говорим за семейство, думата „християнско“ липсва... Колко от младите хора разбират сериозността и отговорностите на брака; колко процента от 
тези, които се венчават в църква, осъзнават какво означава този акт; колко семейства са потърсили помощ от духовно лице за проблеми във взаимо-
отношенията си?

Май въпросите станаха много, а отговорите...
Надали тук е мястото да се обсъдят всички те, но нека поне си 

ги зададем, нека поне за малко се замислим. Доволни ли сме от това, 
което виждаме около себе си и ако отговорът е „не“, нека не спираме 
дотук; нека не си затваряме очите до 21 ноември 2014 г.; нека не се 
заблуждаваме, че този проблем не ни засяга; нека... си пожелаем все-
ки следващ път, когато календарът показва 21 ноември, да виждаме, 
че семействата стават все повече християнски. Да се радваме, че сме 
се върнали към историческите си корени по отношение на семейство-
то. Дано!

Бог да благослови вас, домовете ви и децата ви!

Анастасия КЛЯНЧЕВА - организатор

11-и РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
СЪБИРА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Да си спомним за Да си спомним за 
ходенето на гости ходенето на гости 
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Втори декември ще е празник за всички, които вече 
няколко години работят за деинституционализацията на 
децата от региона. Това е денят, в който за първи път от Дом 
за деца без родители в приемно семейство ще бъде изве-
дено дете с увреждане. Това стана ясно по време на работ-
на среща на координаторите по проекти и екипи „Приемна 
грижа“ в Областната администрация. Изводът, който може 
да се направи към днешна дата, е че приемната грижа вече 
е много добре утвърдена в региона. В момента в областта 
има 110 приемни семейства, 38 от които са в очакване на 
едно или няколко деца. 

Основната идея на проектите „Приеми ме“ и „И аз имам 
семейство“ е да бъдат утвърдени приемни семейства, кои-
то напълно да заместят институционалната грижа. Данните 
сочат още, че 43 деца са с успешна превенция на изоставя-
нето, тоест предотвратено е настаняването им в институция 
и е съдействано детето да остане в семейна среда.

„Априлци”

РИОСВ – Пазарджик
до момента е регистри-
рала 65 защитени жи-
вотни и ловни трофеи, 
включени в Конвенци-
ята за международна 
търговия със застра-
шени видове от дивата 
флора и фауна (CITES). 
Сред тях има папагали 
от видовете: пъстра ро-
зела, малко скално жако 
и малък александър, ло-
вен сокол, зелени игуа-
ни, йеменски хамелеон, 
маймуни, кралски и тиг-
ров питон, обикновена 
боа и бразилска дъгова 
боа. Регистрирани са и 
ловни трофеи от мечка, 
лъв, кожа от европей-
ски вълк, дива котка 
и наметало от кожа на 
бабуин. До момента 
екоинспекцията е из-
дала 12 регистрационни 
карти на диви животни, 
отглеждани в домашни 
условия. Два мъжки 
елена-лопатара и една 
сърна се отглеждат в 
частен дом в Пещера. 
Другите 9 регистрации 
са на мъжки и женски 
екземпляри от видо-
вете: царевичен смок, 
азиатски тънкоопашат 
смок, пакистанска 
випера, червена па-
кистанска пепелянка, 
копиеглава змия, тро-
пическа гърмяща змия, 
зелена гърмяща змия и 
индийска пясъчна боа. 
Собственикът им ги от-
глежда в частен дом в 
Пазарджик.

Редовно заседание на 
Общинския съвет в Бра-
цигово се провежда днес. 
То е насрочено за 10.00 
часа. Фокусът е поставен 
върху освобождаването от 
такса смет на дружества и 
учреждения на територия-
та на общината с дейност 
в обществена полза. Общо 
съветниците ще трябва да 
вземат 2 такива решения. 
Първото от тях е свързано 
с приемане на информация 
за изпълнение на договор-
ните отношения по дей-
стващите към 30.10.2013 
г. договори за наем на 
общинско имущество на 
територията на община 
Брацигово. Предстои да 
бъде разгледана и приета 
програма за развитие на 
туризма в община Браци-
гово.

Други предстоящи ре-
шения са за предоставяне 
на земи от Общински по-

землен фонд, по искане на 
Общинска служба „Земе-
делие“ – Велинград, на 
наследниците на Георги 
Костадинов Христосков в 
землището на село Равно-
гор и предоставяне на земи 
от Общински поземлен 
фонд, по искане на Общин-
ска служба „Земеделие“ 
– Велинград, на наслед-
ниците на Петра Ангелова 
Христоскова в землището 
на село Равногор. Вземане 
на решение за утвържда-
ване на план за ползване 
на дървесина от Общинска 
гора „Санджака“ през 2014 
г. по дървесни видове, 
видове сечи, обем, първо-
начална цена и делегиране 
права на кмета на община 
Брацигово за провеждане 
на търг с явно наддаване.

Разглеждане и приема-
не на годишна програма за 
дейността на читалищата в 
община Брацигово през ка-

лендарната 2014 година.
Общински съвет 

– Брацигово, ще разгледа 
и няколко информации, а 
именно: Информация за 
състоянието на търгови-
ята, услугите и туризма и 
перспективите за тяхното 
развитие на територията на 
община Брацигово. Инфор-
мация за готовността по 
поддържане на общинска-
та пътна мрежа през зимен 
сезон 2013/2014 г. 

Ще съгласува допуска-
не за изменение на ПУП-
ПРЗ за част от кв. 64, УПИ 
I – Основно училище, УПИ 
III – Озеленяване, и УПИ V - 
общ по плана на гр. Браци-
гово и ще удължи срока за 
изпълнение на инвестиции, 
описани в чл. 5 от Договор 
№ Д-145 от 25.10.2012 г. за 
учредено право на ползва-
не върху недвижим имот, 
общинска собственост.

„Априлци“

Земеделските производители от региона, които отглеждат картофи, ще бъдат 
подпомогнати от държавата за закупуването на торове, продукти за растителна 
защита и поливна вода. Помощта е само за тези стопани, които обработват меж-
ду 1 и 10 дка. Кандидатстващите не трябва да са ползвали други субсидии, за да 
могат да се възползват от тези пари, уточни директорът на Областната дирекция 
„Земеделие“ Илко Борисов. Засега няма яснота колко картофопроизводители 
ще могат да получат държавната субсидия. Желаещите обаче трябва да побър-
зат, защото срокът за кандидатстване е до петък. Заявленията се приемат в Об-
ластната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ до 29 ноември, а до средата 
на декември одобрените производители ще трябва да получат и парите си.

„Априлци“

Това е мотото на кампа-
нията, с която Целодневна 
детска градина „Вела Пее-
ва“ – с. Бяга, кандидатства 
в обявения от фондация Го-
дишни награди за пътна бе-
зопасност за трета поредна 
година конкурс в шест ка-
тегории. Една от причините 
обучението по безопасност 
на движението по пътищата 
в нашата детска градина да 
се осъществява системно и 
непрекъснато в рамките на 
възпитателно-образовател-
ния процес е, че сградата 
е разположена в двор, на-
миращ се на главен път с 
интензивно движение. Осо-
бено внимание обръщаме 
на усвояването на практи-
чески умения за безопасно 
поведение на децата като 
участници в пътното движе-
ние, даваме им възможност 
да се включват в различни 
видове дейности – учебна, 
игрова, трудова; осъществя-
ваме интегративни връзки 
между всички образовател-
ни направления.

От месец април тази 
година започнахме осъ-
ществяването на няколко 
инициативи с децата и тех-
ните родители с цел форми-
ране на умения за начално 
ориентиране в правилата 
за безопасно движение, 
осъзнаване, че на улицата 
е опасно без придружител 
и въздържане от спонтанни 
реакции като участници в 
уличното движение:

1. Празник „На улицата 
не е безопасно”.

2. Подредихме изложба 
от детски рисунки на тема 
„Моят безопасен път до дет-
ската градина“.

3. Провеждаме разходки 
с децата по главната улица 
на селото.

4. Оформихме информа-
ционен кът за родителите.

5. За отбелязване на 

Световния ден за възпоме-
нание на жертвите от път-
нотранспортни произшест-
вия децата положиха цветя 
на пешеходната пътека пред 
детската градина и спуснах-
ме транспарант „Намали 
скоростта, спаси живот!“.

Резултатите, които по-
стигнахме с децата ни оку-
ражиха да изпратим необ-
ходимата документация, 
придружена със снимков 
материал, за да участваме 
в Годишните награди за 
пътна безопасност. Вече 
имаме информация, че сме 
номинирани и оставаме в 
очакване на церемонията 
по избор на победител в 
категория „Училища и дет-
ски градини”, която ще се 
състои на 04.12.2013 г.

За постигнатите ре-
зултати при провеждане 
на инициативите по БДП 
благодарим на местната и 
общинска власт, на РИО – гр. 
Пазарджик, и на полицейски 
инспектор Цветан Влахов.

Ваня ПЕЕВА

Топлият съботен ден на 9 ноември съ-
бра жителите, гостите и картофопроизво-
дителите на с. Равногор в центъра, където 
се проведе поредният очакван Празник на 
картофите - 2013 г.

Равногор се слави с вкусните и еколо-
гично най-чисти картофи.

За празника бе поканена подходяща 
музика и организирани няколко изложби. 
На отличилите се журито раздаде грамоти и 
материални награди.

Свещеник Атанас Николов отслужи 
водосвет за здраве и берекет през следва-
щата година.

Битовата група към читалището - „Рав-
ногорски бисери“, с ръководител Нейчо 

Дечев поздрави всички с няколко весели 
народни песни.

За най-голям картоф - 1470 грама, бе на-
граден Георги Даскалов, а на второ място 
- с 1455 грама, се нареди Ангел Андреев. 
Награди бяха раздадени и за най-добра 
фигура и най-вкусно ястие. За най-хубав 
плакат - специални благодарности на Ася 
Банкова.

На празника присъства и най-възраст-
ният жител на селото - Никола Зънгаров, 
на 97 г.

Имаше вкусни пържени картофи и бира.
След официалната част кметът поведе 

веселото хоро. Благодарим на спонсорите!
От организаторите

Из живота на местния парламент

„ДА ОПАЗИМ ЖИВОТА НА „ДА ОПАЗИМ ЖИВОТА НА 
ДЕЦАТА по ПЪТЯ”ДЕЦАТА по ПЪТЯ”

Есента си отиваЕсента си отива

Клуб на журналистаКлуб на журналиста
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QUO VADIS, DOMINE-Е-Е?1 „Поезията е красота 
и сила, която те задържа 
над дребните и по-големи 
несгоди в живота. Дава ти 
криле да бягаш от мрачния 
сив ден, от нищото в живо-
та ти, да бъдеш птица, да 
летиш към звездите и да 
ги докосваш” – така казва 
любимата някогашна учи-
телка.

Помня навремето как ни 
четеше стихове в клас, при-
общаваше ни към музиката 
на стиха, към световни име-
на в поезията. Оттогава да-
тира и моята любов към пи-
сането – тя, моята учителка 
по литература, сътвори тази 
любов в мен. За нас тя беше 
като Данко, за когото ни раз-
казваше - героят на Горки, 
повел нещастните хора в го-
рата, неориентирани къде са 
светлината и свободата, към 
реката с чистия въздух и 
светещото слънце, който им 
дава пламтящото си сърце 
да им свети в тъмнината.

В нейното сърце имаше 
искри за всеки, който иска-
ше да ги види и вземе.

Моята учителка е родена 
на село, но има ли значение 
къде си роден, ако се стре-
миш към справедливост и 
красота. Тя завършва сла-
вянска филология с някол-
ко езика и става учителка. 
Някога играла в селския 

театър на с. Бяга, недалеч 
от Пловдив, и пресъздавала 
образите на Елка, Боряна, 
Албена... Режисьор бил 
Илия - нейна изгора, а после 
и любим съпруг, рано напус-
нал този свят. За него казва: 
„Обич моя, аз бях литнала 
калинка, ти пък – стръкче 
избуяло жито.”

За Велика Янакиева е 
истинска гордост, когато 
учителите успяват да си 
върнат къщата на народния 
учител и трибун Петко Сла-
вейков, завещал им имота 
си, за да бъде той гнездо на 
духовна пробуда. Години на-
ред сградата беше използ-
вана не по предназначение, 
с комерсиални цели. Но 
Велика Янакиева заяви, че 
поетът е завещал дома си на 
учителите, а не на търгашите 
и той ще им бъде върнат! По-
следваха месеци на борба, 
обиколки по кабинети на 
местни и областни величия 
и навсякъде тя обясняваше 
нуждата от тази къща за ду-
ховно просветление.

В един прекрасен ден 
тогавашният кмет на Плов-
див Славчо Атанасов, също 
учител, я посети лично и й 
връчи ключа от Славейко-
вия дом, целувайки й ръка. 
Това беше върховен миг в 
нейния живот.  Тя успя! Пре-
бори бюрократизма и без-

духовността и сега къщата 
се използва за културните 
нужди на пловдивчани. Тук 
се представят нови книги, 
четат се стихове, звучи му-
зика, има дамски хор. Домът 
на учителя стана втори дом 
на тази прекрасна жена и на 
много хора с горещи сърца. 
Само тя си знае колко без-
сънни нощи й струваше тази 
борба, колко пъти излизаше 
сърцето й от ритъм.

Душата й е шлифована 
с мъдростта на българския 
фолклор и философията 
на далечна Индия, станала 
близка на сърцето й с висо-
кохуманните си идеи. Преди 
доста години тя посетила 
тази велика и загадъчна 
страна и се очаровала от 
красотата и мъдростта й. 
Срещнала се с много из-
вестна пророчица, която й 
предсказала, че ще построи 
параклис и ще стане поетеса 
и писателка.  Тя с усмивка 
завъртяла глава и забрави-
ла за това. 

Но ето, че всичко се 
сбъднало! Издала своите 
две поетични книги. Голяма 
нейна и обществена победа 
е построяването на парак-
лиса „Свети Атанасий“ неда-
леч от село Бяга, там, където 
според предания е имало 
християнски манастир, из-
горял в далечни времена. 

В него живял монах на име 
Атанасий, който се премес-
тил в Атонския манастир. 
Ходел само в черни дрехи, 
както го и рисували по ико-
ните. Велика писала писмо 
до игумена на Атон и пита-
ла дали наистина е живял 
такъв монах там. Да, бил 
отговорът. Изпратил й лика 
на светеца, свети Атанасий 
летни. 

За богоугодното дело на 
съселяните си тя се опряла 
на силни и верни приятели. 
Всеки помагал с каквото 
може. Един човек разо-
рал с трактор внимателно 
мястото, където предпола-
гали, че е бил манастирът. 
Радостта била огромна, 
като се показали първи-
те останки от зидовете. 
Някои купували строителни 
материали, други помагали 
с труд, трети – с пари.

И параклисът станал за 
чудо и приказ, за радост и 
гордост на селото.  Там се 
събират на раздумка, а чес-
то и на барбекю. Велика обо-
жава къщата с кладенеца и 
асмата с чемшира. Тя често 
отскача до родния дом, при 
спомените, при топлотата на 
бащиното огнище.

Душата й е разпъната 
между Пловдив и Бяга. Тук 
тя пише, твори, докосвайки 
звездите, играейки си с 
лунните лъчи. Тук се ражда 
книгата й „Корени, впле-
тени с любов“ (2006 г.), за 
която литературният критик 
Марин Кадиев казва: „Из-
ключителен краеведчески 
труд! Написан е много вещо, 
с много любов.” 

Велика Янакиева сега 
подготвя нова книга – за 
обичаите, песните и ритуали-
те на родния край, записани 
на диктофон от възрастни, 
помнещи миналото хора.

Прочете за вас:
„Априлци”

ВЕЛИКА ЯНАКИЕВА НА 88
ВЕЛИКА ЯНАКИЕВА днес е на 88 години, 

но никога не можеш да й ги дадеш. Елегант-
на, с шапка, с бодър дух и ведър поглед, със 
същия омайващ глас. Пламтящи очи!

На 75 години издава първата си поетич-
на книга - „Миг върховен, миг тревожен“, ся-
каш за да потвърди максимата, че душата 
винаги остава млада. Втората й книга се на-
рича „Душата си разлиствам“. А колко още 
стихове има в сърцето й, само тя си знае!

BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.1.04-0009-С0001
Проект: ”ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ПОДКРЕПА В ДОМА”

    КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - БРАЦИГОВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Продължава работата на звеното „Помощ в дома”     

Европейски съюз
Европейски социален фонд

Инвестиции в хората

 В община Брацигово продължава работата по проект 
„Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома” към 
Домашен социален патронаж - Брацигово” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съ-
финансирана от Европейския социален фонд.

Проектът стартира на 01.02.2013 г. и е с продължи-
телност 16 месеца, като услугите „Социален работник”, 
„Болногледач” и „Домашен помощник”  се предоставят 
12 месеца.

С реализирането на проекта осъществяваме основната 
му цел - подобряване качеството на живот на хора с увреж-
дания и самотно живеещи възрастни, които се нуждаят от 
постоянни грижи. Намалява се рискът от зависимост от 
институционален тип обгрижване. Създава се възможност 
потребителите да бъдат активни и да вземат самостоятелни 
решения за организиране на ежедневието си.

Работи се за усъвършенстване и подобряване на услу-
гите „Социален работник”, „Болногледач” и „Домашен 
помощник”, предоставяни на 54 лица, нуждаещи се от по-
стоянно обслужване. Създадена е  възможност 30 лица с 
трайни  увреждания (включително 5 деца) и 24  възрастни 
с ограничения или невъзможност за самообслужване да 
бъдат активни и да вземат  самостоятелни решения за ор-

ганизиране на ежедневието си. 
Чрез проекта се:
•    осигурява трудова заетост на 28 безработни лица, 

от които: 1 социален работник за офиса по проекта, 2-ма 
социални работници, 20 болногледачи и 5-има домашни 
помощници; 

•  подобряват качеството и обхватът на социалните 
услуги „Социален работник”, „Болногледач” и „Домашен 
помощник”.

Чрез проведено въвеждащо и надграждащо обучение 
се повишиха професионалните умения на социалните ра-
ботници,  болногледачите и домашните помощници. 

Във връзка с развитието на проекта са проведени  встъ-
пителна конференция и междинна кръгла маса.

 Мария МАДАРОВА
ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може 
да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европей-
ския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

„А
пр

ил
ци

”

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ЗАПОЧНА АБОНИРАНЕТО ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА.

Вестник “Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го пожелаете, на це-
ната на половин кафе - 0,30 ст. за брой, или само за смешните 6,00 лева на година.

Както и досега, той ще се опитва да ви информира по интересуващи ви въ-
проси от най-различно естество, както и да дава глас на вашето мнение.

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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО
                                                     
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 

1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество и в изпълнение на Реше-
ние No 440/25.10.2013 г. на Общински съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
 Публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-

жими имоти, частна общинска собственост, находящи се в 
село Исперихово, община Брацигово, както следват:

1. УПИ V-4, в кв. 7 по регулационния план на с. Исперихо-
во, ул. „Единадесета” No 8, целият с площ 700.00 (седемсто-
тин) кв. м, при граници: север – край на регулацията, изток 
– УПИ VI-4 , юг – улица; запад – УПИ IV-4. Актуван с Акт No 
44/2002 г. за частна общинска собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5600.00 (пет 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

2. УПИ VI-4 в кв. 7 по регулационния план на с. Исперихо-
во, ул. „Единадесета” No 10, целият с площ 710.00 (седемсто-
тин и десет) кв. м, при граници: север – край на регулацията, 
изток – УПИ VII-4; юг – улица; запад – УПИ V-4. Актуван с Акт 
No 45/2002 г. за частна общинска собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5680.00 (пет 
хиляди шестстотин и осемдесет) лева без ДДС.

3. УПИ VIII-4, в кв. 7 по регулационния план на с. Ис-
перихово, ул. „Единадесета”  No 14, целият с площ 720.00 
(седемстотин и двадесет) кв. м при граници: север – край 
на регулацията, изток – УПИ IХ-4; юг – улица, запад – УПИ 
VII-4 . Актуван с Акт No 13/04.09.2013 г. за частна общинска 
собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5760.00 (пет 
хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 09.12.2013 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Младежки дом – гр. Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски” No 1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.00 ч. на 06.12.2013 г. срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от начална-
та тръжна продажна цена за всеки един от имотите се внася 
по сметка IBAN  BG 88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMB BG 
SF, при Общинска банка АД - Пещера, или в брой в касата на 
Община Брацигово до 16.30 ч. на 06.12.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на  06.12.2013 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на ра-
ботното време на администрацията на Кметство Исперихо-
во след предварителна заявка в Кметството и представяне 
на документ за закупена тръжна документация до   15.00 ч. 
на 06.12.2013 г.

В случай, че за някои от имотите търгът не се проведе, 
последващ търг да се проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация: 
 Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 110,116 
или Кметство Исперихово, GSM  0897997769

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО
                                                    

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1  от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество и в изпълнение на Решение No 
357/30.05.2013 г. и Решение No 444/25.10.2013 г. на Общински 
съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-

жим имот, частна общинска собственост, представляващ  
масивна сграда – вила No 352, състояща се от полувкопан 
етаж – партер със застроена площ 75.12 кв. м, и два над-
земни етажа със застроена площ по 138.23 кв. м, попадаща 
в урегулиран поземлен имот VII – За ведомствени почивни 
станции, в кв. 2 по действащия регулационен план на лето-
вище Васил Петлешков, при съседи - вила No108, вила No120 
и от две страни улици.

Начална тръжна продажна цена в размер на 99 200 (де-
ветдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 06.12.2013 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. 
„Атанас Кабов” No 6а.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.00 ч. на 05.12.2013 г. срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от начал-
ната тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN  BG 88 
SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Общинска бан-
ка АД - Пещера, или в брой в касата на Община Брацигово 
до 16.30 ч. на 05.20.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 05.12.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в рамките на работ-
ното време на Общинската администрация - гр. Брацигово, 
след предварителна заявка в стая No 16  и представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.00 часа 
на 05.12.2013 г.

В случай, че за обявения търг не се явят кандидати за 
участие, последващ търг да се проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация: 
стая No 16 в Общинска администрация – Брацигово,

 тел. 03552/20-65, вътр. 116, 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово


