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Общинските съвет-
ници в Брацигово вече 
получават дневния ред и 
депозираните докладни 
записки по електронен 
път. От близо месец мест-
ните парламентаристи  са 
въоръжени с  нови техни-
чески екстри – таблети. 
Първият успешен опит за 
въвеждане на съвременни 
технологии се проведе на 

поредното заседание на 
ОбС – Брацигово. Веднага 
бързаме да добавим за 
скептиците, че средства 
за новите придобивки не 
са отделени, те са дарение 
от компанията “Теленор”, с 
която Община Брацигово 
успешно партнира през 
годините в областта на те-
лекомуникациите. 

“Вече започнахме да 

реализираме икономии от 
хартия за отпечатване на 
документите и за куриер-
ски услуги“, сподели пред-
седателят на Общинския 
съвет Надежда Казакова.

За нуждите на местния 
парламент са закупени 14 
електронни устройства 
– за всеки от тринадесетте 
общински съветници и за 
техническия сътрудник. 

Общинските съветници 
получиха и кратко разясне-
ние за работа с таблетите. 
За въвеждането на новата 
технология се заговори 
още преди сформирането 
на настоящия Общински 
съвет в края на предход-
ния мандат, но чак сега 
идеята получи материално 
измерение.

“Априлци”

С таблети са „въоръжени“ вече местните парламентаристи в Брацигово. 
Иновацията е част от планираното т. нар. безхартиено заседание на Общински съвет.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  
ВЕЧЕ С ТАБЛЕТИВЕЧЕ С ТАБЛЕТИ

Кулминацията на про-
екта „Зелени обществени 
поръчки в действие” (Green 
ProcA) беше тържествената 
церемония по награжда-
ването на победителите 
от конкурса „Европейска 
зелена обществена поръчка 
2016”. Събитието се състоя 
на 15 юни 2016-а в Брюксел, 
в залата на европейската ор-
ганизация Climate Alliance.

Община Брацигово бе 
отличена в категорията 
„Общини с население до 
10 000 жители“ с почетна 
награда за проекта „Ремонт 
и преустройство на топлос-
набдителни системи и отоп-
лителни инсталации в ОДЗ 
„Божура Фурнаджиева“.

Председателят на журито 
Toмас Пенсел от Енергийна 
агенция Рейнланд – Пфалц 
награди 12-те общини от 
Германия, Италия, Полша, 
Австрия, България, Унгария, 

Словакия и Румъния – побе-
дители в конкурса, като заяви 
че призьорите са успели да 
включат зелени критерии 
при провеждане на общест-
вени поръчки и са постигнали 

значително намаляване на 
вредни емисии и енергия.

Целта на проекта Green 
ProcA, съфинансиран по 
програма „Интелигентна 
енергия Европа“ на ЕС, e 
при изпълнение на зада-
чите и целите, залегнали в 
плановете за действие за 
устойчиво енергийно раз-
витие или други общински 
програми за енергийно раз-
витие, общинските власти 
да включват екологични 
критерии при провеждане 
на обществените поръчки.

Партньори за България 
по проекта са Енергиен цен-
тър София и Асоциацията 
на родопски общини.

Таня ЙОРГОВА

Бедствена ситуация 
поради наводнение бе 
проиграна по време на 
провелото се общинско 
учение на тема „Дейности 
на общински щабове за 
изпълнение на плановете 
за защита при бедствия 
(ЩИОблПЗБ), органите на 
управление и силите на 
Единната спасителна сис-
тема (ЕСС) за провеждане 
на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни 
работи при възникване на 
извънредни ситуации”. За 
първи път от доста години 
такова тренировъчно ме-
роприятие се организира в 

община Брацигово.
Ръководител на учение-

то беше кметът на общината 
Петко Петков. Целта на тре-
нировката бе да се усвои и 
проиграе Общинският план 
за защита при наводнение, 
причинено от местните 
микроязовири. Проверена 
бе готовността за бързо 
информиране на органите 
за управление и силите 
на ЕСС чрез системата за 

ранно предупреждение и 
оповестяване. 

В обучението за защита 
при бедствия, организи-
рано със съдействието на 
Районна дирекция „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението” – Пещера, 
участва и началникът на Ре-
гионалната структура от Па-
зарджик Иван Панайотов.

Беше проиграна бед-
ствена ситуация при навод-

нение, вследствие на про-
ливни дъждове, преливане 
на микроязовир „Гачово 
блато” и необходимост от 
спасителни действия и ева-
куация на жителите на за-
страшеното село Козарско. 

Бяха обсъдени дей-
ствията, които трябва да 
предприемат в конкретна-
та ситуация РС „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението”, кметът на 
общината Петко Петков, 
Общинският щаб за за-
щита при бедствия и други 
структури.

Димитър ДИМИТРОВ

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ 
ЩАБ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПОЛУЧИ НАГРАДА 

Президентските избори 
са път към предсрочен 
парламентарен вот, заяви 
в Брацигово евродепутатът 
от БСП Илияна Йотова. В 
града тя проведе среща с 
местни активисти под на-
слов „Има друг начин да се 
управлява държавата и хо-
рата да получават каквото 
им се полага”. Пред нея хо-
рата споделиха притесне-
нието си, че губим ресурса 
на държавата – младите.

„Искахме промяна в 
партията, а сега очакваме 
програма с конкретни мер-
ки, защото проблемите са 
много”, коментираха хората 
от Брацигово. Те повдигна-
ха въпроси за безработи-
цата и обезлюдяването в 
малките населени места, 
за икономическия ръст, за 
пенсионната реформа, за 
осезаема актуализация на 
пенсиите, която да не е в 
рамките на три лева. 

„Много ясни и катего-
рични трябва да сме в анга-
жиментите, които поемаме, 
особено в това отношение. 
Трябва да покажем, че сме 
си направили правилните 
изводи”, каза Йотова.

Преди Брацигово тя бе 
в Пазарджик, където мест-
ната партийна организация 
стана първата в страната, в 
която стартира кампанията 
за вътрешнопартийно до-
питване на БСП. Нейната 
цел е членовете на БСП да 
изразят своето мнение по 
какъв начин партията да 
участва в президентските 
избори и с кои формации 
е допустимо да преговаря 
за издигането на общи 
кандидати.

„Вашето решение е из-
ключително отговорно за 
това коя ще е печелившата 
формула за БСП“, каза Или-
яна Йотова.

Галина ТРАЯНОВА

От 1 юли прагът за отпус-
кане на семейните помощи 
за деца се вдига от 350 на 
400 лева. Това ще даде шанс 
на повече семейства да по-
лучат детски добавки, под-
помагане за първокласници, 
еднократно финансиране за 
бременност и месечни помо-
щи за отглеждане на дете до 
1 година. Детските надбавки 
се увеличават от 35 на 37 лв., 
като тази сума се получава 
всеки месец, докато детето 
завърши средно образова-
ние, но не повече от 20-го-
дишна възраст. С този вид 
помощ към момента се под-
помагат средномесечно 452 
хиляди семейства в страната 
с приблизително 690 500 
деца. В община Брацигово 
645 семейства ползват дет-
ски надбавки. 

Социалните работници, 
обслужващи района на 
общината, прогнозират, че 
броят им след 1 юли ще се 
повиши с над 50. Държавата 
дава по 85 лв. на семейства 
с 2 деца, а на тези с 3 - по 
130 лв. Семействата с 4 деца 
получават по 140 лв., като за 
всяко следващо помощта 
расте с 20 лв. От социално-
то ведомство уточниха, че 
все повече са случаите на 
спрени детски надбавки за 
родители, които не водят де-
цата си на училище и на за-
дължителните имунизации и 
лекарски прегледи. Орязани 
са и помощите за родители 
на непълнолетни майки, как-
то и възможностите непра-
вомерно майки студентки 
да ползват еднократни суми 
при раждане.

СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ 
ЗА ДЕЦА СЕ ВДИГАТЗА ДЕЦА СЕ ВДИГАТ

Традицията да се почива на открито се е зародила някъде 
през Средновековието, когато английските аристократи след лов 
сядали да си похапнат на прохладни полянки, наслаждавайки се 
на пеенето на птиците и ромона на фонтаните, съчетани с вкусни 
гозби и силни напитки. В същото време и простолюдието не оста-
вало по-назад – модата да се изнасят на улицата маси от пъбовете 
и таверните бързо набрала почитатели. Хората с удоволствие 
сядали отвън, разглеждайки минувачите, обсъждайки преминава-
щите карети и коне и наслаждавайки се на живота. Така е и у нас 
от години – започне ли жегата, неистово търсим планината.

Лятото винаги има
с какво да ни изненада

Лятото винаги има
с какво да ни изненада

„ЗЕЛЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ЕС 2016“ В БРЮКСЕЛ„ЗЕЛЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ЕС 2016“ В БРЮКСЕЛ

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦА 4

ЗАПОЧНА  ЖЪТВАТА В ИСПЕРИХОВОЗАПОЧНА  ЖЪТВАТА В ИСПЕРИХОВО

Кампанията стартира  с водосвет, отслужен от местния свещеник отец  Паун Николов.
 Земеделците си пожелаха богата реколта и безаварийна работа с техниката. Да е на берекет им пожелаваме и ние.



Областен кръг – Пещера:
– I място, поезия – Радослав 

Кацаров;
– II място, поезия – Фатма 

Кьормехмедова и Дарина Китова;
– I място, песни – дует Ивайла 

Гълъбова и Благовест Тилев;
– I място, песни – сборна 

група.

Зонален кръг – Смолян:
– II място, поезия – Радослав 

Кацаров;
– III място, песни – сборна 

група. 
Специален поздрав за младите 

таланти на Брацигово. Успех и дръз-
новение в следващите прояви! 

Цвети ГЛОБОВА

Съвременност2

На 4 юни 2016 г в с. Бяга 
се проведе традиционният 
празник на селото, свързан 
с плодородието. Тази годи-
на той бе под надслов „Земя 
плодородна, обагрена в 
рози”, а главният акцент – 
българската маслодайна 
роза. 

В землището на бра-
циговското село в послед-
ните години се забелязва 
тенденция към засаждане 
на все повече розови на-
саждения, затова за първа 
година се проведе Ден на 
маслодайната роза в Бяга. 
Розоберът се превръща в 

традиция и почти във всеки 
дом се получава допълните-
лен доход от него. Минавай-
ки през селото през месец 
май, отвсякъде се виждат 
работливите ръце на бяжен-
ци, берящи най-красивото 
цвете и по лицата им стои не 
умората от дългия работен 
ден, който започва сутрин 
в пет, а удовлетворението и 
радостта от положения труд, 
благодарение на добрата из-
купна цена на розовия цвят 
през последните години.

В празника, посветен 
на плодородието и розата, 
тази година взеха участие 
самодейци от село Бяга – 
певческа група „Разтуха”, 
група за народни танци 
„Олелия”, танцова група 
към ОУ „Христо Ботев” и 
най-малките участници от 
ЦДГ „Вела Пеева”. 

Местният събор бе ува-
жен от кмета на община 
Брацигово Петко Петков, 
общински съветници от 
ПП ГЕРБ и от кметовете на 
кметства в община Браци-
гово. Официалните гости 
получиха гердани от розов 
цвят. 

Подкрепа за осъществя-
ването на празника на ро-
зата Кметство Бяга получи 

от прекупвачите  на розов 
цвят – „Керенски” ЕООД – 
Иван Трендафилов, „Дени-
ва” ООД – Валери Варади-
нов, и „Триглав Еделвайс” – 
Стефан Иванов. Финансова 
помощ оказаха и земедел-
ските ни производители 
Йордан Михайлов, Стойчо 
Кънев и Йордан Йорданов. 

Така Кметство Бяга по-
ложи основите на празника 
на българската маслодайна 
роза в нашата община, 
която е обагрена в благо-
родните храсти. С надежда 
и вяра Кметството про-
дължава своята работа за 
утвърждаване на тази нова 
традиция. 

От близо десет години Бяга поддържа дружески от-
ношения с жителите на френското село Сент Тревиер 
сюр Манян. Тази година наши ученици отново гостуват 
във Франция, като след визитата си, те ще доведат свои 
приятели и познати от страната на Юго у нас.

Пътят на 
дружбата в 
брациговското 
село бе прока-
ран от земедел-
ската лидерка 
от района Петя 
Ставрева.

За храмовия си празник – 
Света Троица, малката черква 
в Жребичко отново бе осене-
на не само от Божия, но и от 
човешкия дух. След пореди-
ца от доброволни ремонтни 
и възстановителни дейности 
през отминалите години, за 
радост на хорските очи сега 
над входната й врата блесна 
стилно изработен каменен 
барелеф с името на храма 
– родолюбиво дарение от  
Илия Бакърджиев, Георги 
Зафиров и Славчо Н. Круша-

ров. Така за пореден път по-
томците на селото доказаха, 
че макар и откъснати от него, 
те съвсем не са скъсали с 

родовия си корен. 
Празничната литургия 

бе отслужена от енорийския 
свещеник отец Паун, а за 

качеството на курбана се 
потрудиха ненадминатите 
майстори Мария Бубарова и 
Тодор Балдев.     „Априлци”

За втори път учениците от ПИГ при СОУ „Народни будители” участ-
ваха в Националния конкурс за руска песен, стихотворение и танц 
„Пусть всегда будет солнце”.

Много вълнения, приготовления и различни емоции им донесе 
това участие. Нито едно от децата не учи руски език, но въпреки това 
лесно се справиха с текстовете. Другите ученици тайно и благородно 
им завиждаха. А как им харесаха руските песни!

Ето и класациите: 

Въпреки прогнозата за проливен дъжд на 21 май, сек-
ретарката на читалище „Просвета - 1911” направи всичко 
възможно за участие в ХХI Национален фолклорен фести-
вал в Костандово. С няколко коли на самодейци превозът 
бе осигурен. Там битовата група с р-л Славка Кушлева взе 
участие, където се представи отлично и бе наградена с 
плакет и грамота. Пъстрата и красива местна носия направи 
силно впечетление на присъстващите и на журналисти, кои-
то дълго се вглеждаха в тях.

Хвала на нашите самодейци, които за пореден път пока-
заха предаността си към читалището и местния фолклор!

Катя КОМИТОВА

100 години от Войните за национално обединение100 години от Войните за национално обединение

ЧЕРВЕНАТА СТЕНА – ЧЕРВЕНАТА СТЕНА – 
МАКЕДОНСКАТА ШИПКА!МАКЕДОНСКАТА ШИПКА!

ЗЕМЯ ПЛОДОРОДНА, ОБАГРЕНА В РОЗИ

Битката при Завоя на Черна започнала след контр-
анастъпление на съглашенските войски през есента на 
1916 г. След превземането на Каймакчалан на 2 октомври, 
те продължили към Битоля. За прогресивното разраства-
не на боевете стана дума в миналия брой. Надмощието 
на противника в жива сила и военна техника си казало 
думата и на 19 ноември нашите части се изтеглили от 
града.

Това отстъпление обаче съвсем не означавало за-
губа. По-скоро то било тактическо, тъй като войските ни 
заели позиции само на 5 км от Битоля – по линията на 
възвишенията Пелистер – кота 1248 – кота 1250. Пред тях 
градът се виждал като върху релефна карта.

Последвало позиционно затишие до пролетта на 
следващата година. Подновеното настъпление на т. нар. 
„англо-френци” започнало на 12 март с масиран артиле-
рийски обстрел по кота 1248 и по Червената стена – едно 
възвишение над Битоля, наречено така заради червени-
кавия оттенък на скалите, които го оформяли.

На 14 март в атака тръгнали пет френски дивизии.
Западната част от билото на планината се отбранява-

ла от Осма Тунджанска дивизия, а Червената стена – от 
Шеста Бдинска.

След упорити шестдневни боеве, кота 1248 била удър-
жана, но според замисъла на французите този щурм бил 
само за отвличане на вниманието. Съществената им цел 
била не котата, а Стената.

Там срещу само една наша дивизия – тази на „бдин-
ци”, тръгнали едновременно три френски. Атаките били 
„на щик”, а паузите между тях – запълвани с барабанен 
оръдеен обстрел. Окопите преминавали от ръце в ръце 
по няколко пъти на ден.

Поради продължителността на боевете, мунициите на 
нашите войници започнали да привършват. Но вместо да 
отстъпят, те внезапно предприели нещо отчаяно, но не и 
невиждано в нашата история. По примера на дедите си 
опълченци, те започнали да захвърлят и търкалят ка-
мъни, скършени от снарядите дървени трупи и накрая – 
телата на убитите бойци.

Истинска Шипка!
И прозвището не закъсняло. Червената стена миг-

новено била наречена от летописците Македонската 
Шипка.

В началото на май противникът все пак надделял. Но 
не за дълго.

Той завзел Червената стена, но Баба планина като 
цяло оставала в български ръце. Още през предходната 
година тук  била изградена една много грамотна отбра-
нителна линия – с яки бетонови укрития за целия състав, 
дълбоки траншеи и всичко друго, което било необходимо 
за една солидна отбрана. От тази позиция град Битоля 
бил в обсега на нашата артилерия. 

А колкото до Червената стена, тя всъщност не била 
чак дотолкова важна от стратегическа гледна точка. 
Възвръщането й обаче се възприемало като въпрос на 
чест. За да го постигнат, българските артилеристи извър-
шили нещо невероятно. През трудния планински терен 
те буквално изнесли на ръце върху един от съседните 
върхове цели шест батареи. А пехотата пък за първи път 
била снабдена с нов вид оръжие – току-що закупените от 
германците огнехвъргачки.

След тази подготовка, 18 май започнал с ураганен 
артилерийски огън върху главите на французите. Както 
вече бе казано, за нашите батареи техните позиции се 
виждали като на длан. Убийствената бомбардировка на 
противниковите окопи била последвана от градушка ръч-
ни гранати, изсипана от приближилата пехота. На финала 
дошъл ред и на огнехвъргачките.

Когато бурята утихнала, нашите войнишки редици 
тръгнали напред по един необичаен за тях начин. Нямало 
го гръмкото „Ура!”. Нямал го и обичайния вик „Напред! 
На нож!”. В тази атака бойците ни тръгнали прави, без да 
тичат и без да залягат.

Срещу тях не изтрещял нито един изстрел, а във 
вражеските окопи, с вдигнати ръце, ги посрещнали само 
двама офицери и 259 войници – единствените оцелели от 
френската защита. 

А Червената стена останала наша до края на войната.
Димитър ДЪНЕКОВ
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ДУХЪТ НА ЖРЕБИЧКО

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ
30 ãîäèíè áåç

Ïåòúð Ïååâ Êóçåâ 

Òîé ñå ïîëçâàøå ñ óâàæåíèåòî íà 
âñè÷êè æèòåëè íà Æðåáè÷êî, Áðàöè-
ãîâî è îêîëíèòå ñåëèùà. 

Áèë å ÿòàê íà ïàðòèçàíñêèÿ îò-
ðÿä “À. Èâàíîâ”, åäèí îò îñíîâàòåëè-
òå íà ÒÊÇÑ â ñ. Æðåáè÷êî, ñòðîèòåë 
íà âîäíîåëåêòðè÷åñêàòà êàñêàäà â 
Çàïàäíèòå Ðîäîïè “Äîñïàò - Âú÷à”.
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Книгата ни запознава с 
изследване на различни ма-
гически практики и тяхното 
развитие от Античността до 
нашето съвремие.

В първата част авто-
рът коментира различните 
научни школи, които са 
изследвали тази тематика. 
Обърнато е внимание на 
използвания терминологи-
чен апарат – на понятията 
магия, магическо мислене, 
магически ритуал. Анализи-
рани са също така действи-
ята, думите и магическият 
реквизит в магическата 
обредност.

В следващата част авто-
рът прави кратък преглед 
на античната история на 
Европейския югоизток, за 
да премине към анализ на 
митологичните персонифи-
кации на владеещите из-
куството на магиката Орфей, 
Музей, Евмолп, Залмоксис, 
Резос и Траке.

Глава „Мистерия и ма-
гия” е своеобразно обоб-
щение на връзката между 
мистерията и магиката. Кон-
сервативният и скрит харак-

тер на магическото знание 
осигурява приемствеността 
му през хилядолетията. Това 
знание е не само притежа-
ване на техники и умения 
за изцеление на болести, 
а също и на посвещаване 
в знание за постигане на 
добро за човека, общество-
то и света, включително на 
хармония в Космоса.

Моделите на запазване 
на устната форма на сакрал-
ното знание и посвещени-
ето в познание са предмет 
на изследване в глава „Съ-
временното тайно знание в 
българската традиционна 
култура”. Разгледани са 
практики при лечителите и 
магьосниците. Там, където 
има типологически пара-
лели от писмените извори 
за древността, те също са 
приведени.

В глава „Представата за 
Богинята, запазена в бъл-
гарската традиционна кул-
тура” Г. Мишев продължава 
на ново качествено ниво 
българската историографска 
традиция да се изследва 
фолклорът като извор за 

древността. Авторът е пред-
ставил различни извори за 
хипостазите на Великата Бо-
гиня като Майка на слънцето, 
Планинска Майка, Дева на 
огъня и Вълчица. Приведени 
са типологически паралели 
от древни индоевропей-
ски култури, включително 
малоазийски, както и от 
традиционните култури на 
балканските народи.

Приложенията към 
основния текст предоставят 
нова информация по тема-
тиката от различни архиви 
и теренни изследвания, 
която се въвежда за пръв 
път в научно обращение. 
Приложените изображения 
илюстрират текста и са ана-
лизирани като изобразите-
лен език на магиката.

„Априлци”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска-

та собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество и в изпълнение на Ре-
шение №132 от 27.05.2016 г. на Общински съвет – 
Брацигово 

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на части от недвижим имот, публична общинска 
собственост, представляващи помещение с площ 19.80 
кв. м и идеални части от общите части – ½ ид. част от 
общ коридор, целият с площ 16.00 кв. м и ½ ид. част от 
санитарен възел, целият с площ 2.00 кв. м, находящи 
се на първи етаж, източната част от двуетажна полума-
сивна сграда, построена в урегулиран поземлен имот 
I – Здравен дом, в кв. 21 по регулационния план на с. 
Бяга, ул. „15-а” №6, за стоматологичен кабинет.

Обща площ за отдаване под наем – 28.80 кв. м.
1.1. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
1.2. Начална тръжна  месечна  наемна цена  – 34.60 

лв. без ДДС. 
1.3. Задължително условие – обектът, предмет на 

търга, да се ползва само по предназначението му.
2. Търгът да се проведе на 14.07.2016 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Хр. Смир-
ненски” №1.

3. Тръжна документация може да се закупи от 
фронт-офиса на Общинска администрация – Брациго-
во срещу сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 13.07.2016 г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от 
началната тръжна месечна наемна цена се внася в ка-
сата на Общинска администрация – Брацигово или по 
банков път  по сметка IBAN  BG88 SOMB91303332969601, 
BIC  SOMBBGSF при Общинска банка АД – клон Пеще-
ра, до 16.30 ч. на 13.07.2016 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на 
фронт-офиса на Общинска администрация – Брациго-
во до 16.45 ч. на 13.07.2016 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствие-
то на служител от администрацията на Кметство Бяга 
може да се извършва след предварителна заявка и 
представен документ за закупена тръжна документа-
ция до 15.00 ч. на  13.07.2016 г. 

За допълнителна информация: стая №16
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово 

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВО

О Б Я В А
Предложение за нови цени за доставяне вода, 

отвеждане на отпадъчни и дъждовни води и пре-
чистване на отпадъчни и дъждовни води на по-
требителите.

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
На основание чл. 18 от „Наредбата за регулиране 

на цените на водоснабдителните и канализационни 
услуги“, приета с ПМС №8 от 18.01.2016 г., обн. в ДВ, бр. 
6/22.01.2016 г., „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – Брацигово, ви 
уведомява за ПРЕДЛОЖЕНИЕТО си за нови цени на ВиК 
услугите както следва:

· Цена за доставяне вода на потребителите без ДДС:

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

0.680 0.691 0.698 0.705 0.703

· Цена за отвеждане на отпадъчни води за битови по-
требители без ДДС;

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

0.099 0.100 0.101 0.101 0.101

· Цена за пречистване на отпадъчни води за битови 
потребители без ДДС;

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

0.392 0.300 0.320 0.309 0.329

Така предложените цени подлежат на утвърждаване 
от КЕВР, съгласно Глава четвърта „Регулиране на цените 
на ВиК услугите” – чл. 14 от Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, 
ДВ, бр. 58/31.07.2015 г.

Окончателно одобрените от КЕВР цени ще бъдат пуб-
ликувани по реда на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 26, ал. 3 от „На-
редбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 
канализационни услуги“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 

2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействие върху околната среда /ДВ, бр. 25 
от 2003 г./ за инвестиционно предложение на „Електро-
енергиен системен оператор“ ЕАД за изграждане на нов 
електропровод - ВЛ 110 кV ВЕЦ „Цанков камък“ – ВЕЦ 
„Въча 1“, преминаващ през землищата на девет населени 
места в области Пазарджик, Пловдив и Смолян. 

В област Пазарджик трасето на електропровода 
минава през територията на община Брацигово – през 
землищата на селата Жребичко, Розово и Равногор и на 
гр. Брацигово.

Възражения, предложения и искания по обявлението 
от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дне-
вен срок в Община Брацигово на адрес: 

гр. Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов” №6а.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме, че в „Държавен вестник”, бр. 48/

24.06.2016 г. е публикувано Решение №133/27.05.2016 г., 
с което Общински съвет – Брацигово на основание чл. 
21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Ре-
шение №801/17.09.2015 г. на ОбС – Брацигово, одобрява 
ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод до 
имот с идентификатор  06207.3.645, м. Дрането по кадас-
трална карта на землище гр. Брацигово, общ. Брацигово, 
обл. Пазарджик, минаващо през имот с идентификатор 
06207.3.469 – републикански път III клас – публична дър-
жавна собственост, съгласно приложения проект. 

Проектът се намира в Общинска администрация – 
Брацигово, ул. „Ат. Кабов” №6, ет. II, ст. №5. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
пред Административен съд – Пазарджик, чрез Община 
Брацигово в 30-дневен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник”.

ГЕОРГИ МИШЕВ ПРЕДСТАВЯ АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК В БРАЦИГОВО

Случаят е щял да 
остане така, ако на вдо-
вицата не била отказана 
полагащата й се по закон 
наследствена пенсия.

Жена от брациговското 
село Исперихово 33 годи-
ни чака смъртен акт за по-
чиналия си съпруг. Мъжът 
се споминал внезапно 
през септември 1983-а, а 
от Общината в родопския 
град едва сега издават до-
кумента по нареждане на 
Районния съд в Пещера. 
От администрацията обяс-
няват огромното забавяне 
с това, че наследниците 
не били подали съобще-
ние за смъртта на своя 
близък. 

На 17 септември мъжът 
излязъл да събира дърва 
в коритото на реката с 5-
годишната си дъщеричка. 
Този ден двамата стиг-
нали чак до землището 
на Кричим. Момиченцето 
се прибрало изплашено 
и само и разказало, че 
баща му паднал на земя-
та, а полицаи го вдигнали 
и закарали в болница в 
Пловдив. Още същия ден 
таткото починал и бил до-
каран обратно, а на семей-
ството било разрешено 
да го погребе. Как е по-
зволено това без задъл-
жителната документация, 
след толкова години вече 
не може да се проследи, 
уточнява „Марица”. 

И може би случаят е 
щял да остане така, ако 
на вдовицата не била от-
казана полагащата й се по 

закон наследствена пен-
сия заради непредставен 
смъртен акт. В Кметството 
на Исперихово и базите 
данни на Община Бра-
цигово фигурирали само 
акт за раждане на почи-
налия и удостоверение 
за постоянен и настоящ 
адрес. В масивите на МВР 
в Пловдив също нямало 
регистриран случай с мъж 
с това име, починал на 17 
септември 1983 г. В акта 
за раждане на дъщерята 
е посочено „Баща - неиз-
вестен”, защото двамата 
родители живеели на се-
мейни начала, без брак. В 
писмо от полицията в Пе-
щера пък уведомяват, че 
паспортът на починалия 
не е върнат и няма данни 
за смъртта му. 

За доказване на фак-
тите съдът изслуша сви-
детелски показания. Дъ-
щерята разказа историята 
за падането, ненадейно 
появилия се екип, взел тя-
лото на баща й, и детския 
спомен за припадналата 
си майка при лошата вест, 
че съпругът  е мъртъв. Съ-
сед на семейството пък си 
спомни как половината 
село се събрало за по-
гребението, а на плочата в 
испериховското гробище 
били изписани и българ-
ските, и турските имена на 
покойника.

В крайна сметка съдия 
Атанаска Павлова раз-
пореди актът за смърт да 
бъде издаден от Община 
Брацигово.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме, че в „Държавен вестник”, бр. 48/

24.06.2016 г. е публикувано Решение №134/27.05.2016 г., с 
което Общински съвет – Брацигово на основание  чл. 21, 
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Реше-
ние №801 от 17.09.2015 г. на ОбС – Брацигово, одобрява 
ПУП – Парцеларен план за  трасе   на водопровод  до 
имот с идентификатор 06207.3.645, м. Дрането по кадас-
трална карта на землище гр. Брацигово, общ. Брацигово, 
обл. Пазарджик, минаващо през имот с идентификатор 
06207.3.469 – републикански път III клас – публична дър-
жавна собственост, съгласно приложения проект. 

Проектът се намира в Общинска администрация – 
Брацигово, ул. „Ат. Кабов” №6, ет. II, ст. №5. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
пред Административен съд – Пазарджик, чрез Община 
Брацигово в 30-дневен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник”.

Водят жив 
починал преди 
3 десетилетия

А б с у р д  

Георги Мишев е от Брацигово. Завършил е ЕГ „Бер-
толд Брехт“ – Пазарджик с немски и английски език. 
През 2006-а придобива бакалавърска степен по немски и 
руски, а през 2011 г. – магистърска по „Защита на кул-
турно-историческото наследство в Р България”. През 
2003 г. като стипендиант в Дрезден, Германия, изучава 
„Приложна лингвистика” и „Антични заклинания” (при 
проф. Йохан Тишлер). Оттогава е научният му интерес 
към гръцките магически папируси, както и към хетски-
те ритуални текстове. Настоящата книга е публика-
ция на неговата докторска дисертация „Българската 
традиционна култура като информационен ресурс за 
магиката в Антична Югоизточна Европа”, защитена 
през 2014 г.

Авторът има редица публикации по тематиката 
на български и на чужди езици и е участвал в редица 
национални и международни конференции (Англия, 
Австрия, Русия, Виетнам). Член е на международното 
общество за етнология и фолклор. В момента е хоно-
руван преподавател в ПУ „П. Хилендарски”.
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Л я т о

Горещата последна съ-
бота на месец юни събра 
в брациговския курорт на  
Атолука повече от 200 души 
любители на пикантните 
природни дарове – гъбите.

Събитието се превърна 
в международна  изява, тъй 
като на него присъстваха и 
гъбари от Сърбия, Австрия, 
Франция и Германия.

Сред прохладната при-
рода любителите на гъби 
имаха възможност да чуят 
интересни сказки за пред-
мета на своето хоби. Те 
се запознаха с интересни 
видове гъби, характерни за 
района, и с техните двой-
ници. 

Новината е, че в браци-
говската местност има цен-
на гъба, която се родее по 
популярност с трюфелите. 
Разбира се, гъбарите го зна-

ят, но рядко попадат на нея. 
За щастие, по време на бра-
нето на гъби за мероприяти-
ето бе намерен екземпляр и 

от редкия вид.
Организирана бе из-

ложба на десетки видове, 
представляващи интерес за 
планинарите. А смелчаците 

от горската поляна можеха 
да опитат и от дъхавата 
гъбена чорба, приготвена 
специално за форума.

„Априлци”

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЪБОР
НА ГЪБАРИТЕ И ГЪБИТЕ

НАЧАЛОТО ЗАПОЧВА СЛЕД КРАЯ!
От предишния брой
– Стара истина е, че 

достигането на върха като 
че ли е по-лесната част на 
задачата. По-трудната е за-
държането върху него. Тоест 
началото на истинските 
ви изяви тепърва запо-
чва. Какво да очакваме от 
треньорските замисли? Ще 
бъдат ли потърсени и нови 
попълнения?

– Мисля по въпроса. Рано 
е да споделям треньорските 
си намерения. Още повече, 
че решенията на въпро-
сите от този род не зависят 
само и единствено от моите 
желания.

– В ситуацията, в която се 
намира българският футбол 
като цяло, е възможно да 
попаднем в зоналната група 
без баражи. Но ако ги има, те 
ще са срещу доста по-клас-
ни отбори. Готови ли сме за 
такива сблъсъци? Имаме ли 
сили да отстраним „Локомо-
тив” (София) например?

– Потенциалните ни 
противници вече са ясни. 
За две места в зоналната 
група, освен с „Локомотив”, 
ще мерим сили и с „Марек” 
(Дупница), „Балкан” (Ботев-
град) и „Малеш” (Микрево). 
Предпочитам сблъсъците с 
по-изявените от тях. Опти-
мист съм. Топката е кръгла, 
а футболът – непредсказуем. 
Ние ще играем за едната 
си чест и вярвам, че ще се 
представим достойно. За 
гостуванията при баражите 
имаме обещан автобусен 
транспорт за феновете ни. 
Надявам се те да дойдат с 
нас, за да ни подкрепят на 
място.

– Предполагам, че усеща-
те любовта на нашата публика 
в моментите, когато трибуните 
скандират: „Фиго! Фиго!” Как-
во ще й обещаете сега?

– Атрактивна игра и 
силни емоции. Любовта ни 
е взаимна и заради това 
– стойностна.

– Чувствате ли достатъч-
на подкрепа от общинското 
ръководство и местния 
бизнес? Очаквате ли те да 
останат зад вас и в бъдеще, 
когато нуждите ви безспор-
но ще нараснат?

– Общинското ръковод-
ство е твърдо зад нас, за 
което изказвам благодар-
ността си. Надявам се оба-
че да получим по-широко 
спомоществователство и от 
местния бизнес. Нека при-
помня, че подпомагането на 
отбора е всъщност жест към 
честта на целия град.

– А колкото до подкрепа-
та от трибуните, вярвам, че 
не изпитвате никакви съмне-
ния. Желая ви най-искрено 
успех и в предстоящите 
битки! Надявам се след една 
година да се поздравим с 
нови успехи.

Интервюто взе: 
Димитър СТЕФАНОВ

За брациговци 
риболовът  е не 
само спорт,  това 

е ритуал. Няма жител от 
Брацигово, който да не е 
посетил язовирите „Бу-
рово” и „Гачево блато”. 
Благодарение на добрите 
взаимоотношения между 
сдружението в Пещера и 
ръководството на Община 
Брацигово, вече години на-
ред дружината в Брацигово 
управлява рибните ресурси 
в тези водоеми. Ежегодно 
те се зарибяват с около 
400 кг шаранови видове. 
Контролът по риболова се 
осъществява от въоръжена 

охрана и транспорт от сдру-
жението. Но да се върнем 
на самото състезание. 

В края на май 2016 г. 
„Риболовен клуб Брацигово 
- 2014” отново организира 
за своите членове и гости 
откриване на новия рибо-
ловен сезон. Празникът се 
състоя на язовир „Гачево 
блато”. За всички желаещи 
се проведе състезание по 
спортен улов на риба. В 
ранна утрин започна за-
писването на състезателите, 
които бяха разделени по 
групи – мъже, жени, деца и 
юноши до 16 г. 

За победителите имаше 
купи и медали, а на всички 

участници при децата бяха 
раздадени и поощрителни 
предметни награди. На по-

бедителя при децата бяха 
връчени и две допълни-
телни предметни награди 
– една възпоменателна, 
осигурена от Груйчо Бата-
чев, и още една, предоста-
вена от управителя на „КА 
ОЙЛ”  – Брацигово.

След приключване на 
състезанието, празникът 
продължи около водоема с 
участието на всички присъ-
стващи и много настроение, 
хапване и разхладителни на-
питки, осигурени от „Риболо-
вен клуб Брацигово - 2014”.

Благодарим на всички 
приятели, които добровол-

но се включиха в организа-
цията на събитието!

УС на Риболовен клуб

ед повече от убеди-
телното си представяне на
територията на областта, 
ФК „Брацигово” зае беза-
пелационно първото място 
и направи стартова крачка 
към така мечтаното и от съ-
стезателите, и от феновете 
влизане в зоналната група. 
„Приемният изпит” премина 
през две баражни срещи, 
при всяка от които загуба-
та би била равна на слаба 
оценка и елиминация.

Противник в първата 
среща бе отборът на „Ма-
леш”, с. Микрево, спечелил 
с игрите си прозвището 
„Страшилището на Благо-
евградска област”. Мачът се 
проведе на неутрален терен 
в гр. Самоков на 4 юни. 
Страшното обаче се оказа 
само привидно – макар и 
по-височки и по-ячки на 
вид, „страшилищата” бяха 
надиграни тотално чрез по-
пъргава  и по-технична игра 
от наша страна. А резултатът 
2:1 (голове на Б. Георгиев в 
28-ата мин. и на Гр. Иванов 
в 83-ата мин.) не е никаква 
илюстрация на пълното ни

надмощие. На практика съ-
перникът ни през целия мач 
успя да отправи само един 
удар към вратата – чрез 
Давидков в 73-ата мин., 
който по стечение на об-
стоятелствата се превърна 
в печеливш за него.

Окрилени от победата 
си, на 8 юни, отново на 
неутрален терен – стадион 
„Летище” в София, нашите 
футболисти трябваше да се 
изправят срещу именития 

„Марек” от  гр. Дупница. 
Че „Марек” не е „Малеш” 
се знаеше предварително. 
Знаеше се и богатата му 
„биография” на класен от-
бор, който в своята история 
има записана победа дори 
и срещу титана „Байерн” 
от Мюнхен. Знаеше се, че 
и в момента дупничани 
разполагат с футболисти, 
играли доскоро в „А” РФГ. 
Чест прави на нашите мом-
чета, че не влязоха в играта 
уплашени, респектирани и 
подготвени за глуха защи-
та. Напротив! Те се разда-
доха на 100% и направиха
всичко, което бе по силите

им, но класата си каза ду-
мата – след категоричното 
4:0, към „зоната” се отправи 
Дупница.

Въпреки загубата оба-
че, с основание можем да 
кажем: „Браво, брацигов-
ски момчета! На този етап  
– толкова, но ако успеете да 
запазите духа и спортния 
си хъс и ако наблегнете на 
тренировките, успехът ви 
няма да закъснее.”

Адмирации заслужава 
и агитката, която не спря да 
подкрепя своите любимци 
като победители до по-
следния съдийски сигнал. 
Сълзите текнаха сами чак 
след края на мача.

За нашата  „Барса” 
остана надеждата, че при 
предстоящата реформа на 
футболното първенство в 
страната, във „В” група ще 
се освободи едно място и 
че е възможен още един 
бараж – с отбора на гр. 
Костинброд. Тогава шан-
сът за „извисяване” не би 
бил толкова малък като в 
София.

Ето какво каза треньо-
рът Борис Благоев след 
загубата от „Марек”: „Горд 
съм! Мисля, че това е ду-
мата, която олицетворява 
страхотната футболна го-
дина на ФК „Брацигово”. 
Лесно е, когато си на вър-
ха, но отбор и характер се 
градят, когато губиш... Това 
беше загуба с привкус на 
победа!”

Сега остава да очаква-
ме решението на БФС.

Димитър СТЕФАНОВ

След интересна и оспорвана борба, бяха излъчени 
и тазгодишните победители:

МЪЖЕ
1-во място с 1 104 точки: Георги Данаилов Петров
2-ро място с 381 точки: Ясен Христов Донев
3-то място със 198 точки: Ивелин Красимиров Димитров

ЖЕНИ
1-во място с 1 154 точки: Виктория Георгиева
2-ро място с 646 точки: Илияна Ангелова

 ДЕЦА
1-во място с 1 577 точки: Цветомир Цветанов Цанков
2-ро място с 975 точки: Димитър Димитров Стоянов
3-то място с 810 точки: Гаврил Йорданов Глухчев

Третото гайдарско надсвирване – с. 
Равногор, се провежда под патронажа на 
народната певица Валя Балканска и със спе-
циалното участие на гайдаря Петър Янев! 

Гайдарското надсвирване е доброволна 
изява на гайдари и други фолклорни из-
пълнители от страната и чужбина и се 
провежда за трети път в местността 
Свети Илия над Равногор. Целта на съ-
битието е да популяризира родопския 
фолклор, да извисява любовта към бъл-

гарското народно творчество в сърцата 
на млади и стари, като така бъдат въз-
раждани и запазвани традициите и духа 
на българския народ.

 Изявата се осъществява благодаре-
ние на Фондация ”Гайдарско надсвирване 
– Равногор”, нейните дарители, Община 
Брацигово, Кметство – с. Равногор и е под 
патронажа на почетния член на Фонда-
ция ”Гайдарско надсвирване – Равногор” 
– народната певица Валя Балканска.

      Сле
нот

   ЩЕ ЕХТИ…

Интервю с треньора на ФК “Брацигово” Борис Благоев - Фиго


