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Със Заповед №РД-19-
1144/05.07.2016 г. на зам.-на-
чалника на ДНСК – гр. Со-
фия бе назначена държав-
но-приемателна комисия за 
строеж: „Рехабилитация и 
саниране на многофамил-
на жилищна сграда на ул. 
„Слави Дишлянов“ №25-27, 
гр. Брацигово, която на 
11.07.2016 г. въз основа на 
свой оглед, представени 
документи, разисквания на 
заседание и становища на 
членовете си даде заклю-
чение за съответствието на 
строежа и освобождаването 
му за експлоатация.

Кметът отбеляза, че 
градът е сред първенците в 
област Пазарджик по изпъл-
нение на „Национална про-
грама за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради”, при която 
цялото финансиране е оси-
гурено от държавата.

 Реално програмата стар-
тира на 15.02.2015 г. с ПМС 
№18  на МС. Не лесна бе за-
дачата на собствениците на 
апартаменти, на Общината и 
на Областта, за да се стигне 
дотук, но си струваше уси-
лията. Ремонтните дейности 
по първия блок са напълно 
завършени. Освен изолация 
на фасадата, изцяло е подме-
нена дограмата на апартамен-
тите, обновени са и общите 
части на сградата, избените 
помещения. Строително-мон-
тажните работи обхванаха и 
двата входа на блока на ул. 
„Слави Дишлянов” №25-27. 

В обновената сграда живеят 
над 40 души, чиито апарта-
менти са санирани напълно 
безплатно. 

„С мерките, изпълнени 
в тази сграда, очакваме 
50% намаление на разхода 
за енергия”, съобщи кметът 
на община Брацигово г-н 
Петков. „Освен ползите за 
хората, с осъществяването 
на програмата ще се реши 
и проблемът с визията на 

кварталите, като цветът на 
изолацията ще бъде уед-
наквен.” 

С пита и мед доволните 
собственици посрещнаха 
комисията на 11.07.2016 г. и 
си пожелаха много здраве и 
дълъг живот в обновения им 
общ дом.

Следващия месец се 
очаква да завършат и 
строително-ремонтните 
работи по блока на ул. „А. 

Попов“ №1. В Брацигово 
предстои да бъдат санира-
ни още 3 блока, в които са 
регистрирани сдружения на 
собствениците и за които 
Общината е представила 
документи  в  „Българска 
банка за развитие” – София 
за сключване на договори 
за финансиране. 

Таня ЙОРГОВА  
„Протокол и връзки 
с обществеността”

звучи, вече ще има Браци-
гово без строители. Какво 
ни чака – бъдещето ще 
реши...

Техникумът (ПГСА) бе 
наследник на традициите 
на Брациговската строи-
телна школа, възникнала 
през XVII век и достигнала 
своя разцвет през епохата 
на Възраждането. И не без 
основание го наричаха 
Брациговска строителна 
академия. В училището са 
получили занаят, образо-
вание и квалификация над 
12 000 души, в това число:

- над 4500 строителни 
техници;

- над 8000 изпълнител-
ски работни кадри.

много архитекти на глава 
от населението...

История, легенди, пре-
дания, калейдоскопи от 
емоциии, всичко вече ще 
бъде с гриф „Архивирано“.

Факт е заповедта на 
министъра на образовани-
ето и последиците от нея. 
Двата класа на ПГСА ще 
завършат образованието 
си като професионални 
паралелки в единствено-
то вече средно училище 
в града – СОУ „Народни 
будители“.

 И после, за да има 
строители и майстори, ще 
трябва да пътуваме до 
големите градове. И нищо 
вече няма да е същото...

Иванка СТЕФАНОВА

100 ГОДИНИ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО100 ГОДИНИ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО  
В БРАЦИГОВО, АРХИВИРАНИ ЗА ИСТОРИЯТАВ БРАЦИГОВО, АРХИВИРАНИ ЗА ИСТОРИЯТА

З А  А Р Х И В

ЧИМШИРЪТ, който е 
единственото българско 
вечнозелено растение, 
е на изчезване заради 
започналите през 2015 г.
нападения над него от 
американска бяла пеперу-
да. Гъсениците  изсмукват 
соковете от листенцата на 
чимшира и те от зелени се 
превръщат в бледи и про-
зрачни. Постепенно расте-
нието остава сухо и загива 
за седмица. Процесът за-
почва от един храст и пре-
минава към следващите.

Още когато се забеле-
жат първите побеляващи 
клонки, е препоръчително 
собствениците на чимшир 
да се обърнат към специ-
алисти от селскостопан-
ските аптеки. Необходимо 
е да се напръска няколко 
пъти с препарат и да се 
проследи състоянието му 
до късно лято. Колкото 
по-рано се отреагира, тол-
кова по-ограничени ще са 
вредите от бялата амери-
канска пеперуда. Поразе-
ните клонки трябва да се 
изрежат и изхвърлят, за да 
се ликвидира заразата и 
да не се наблюдават нови 
разпространения. Ако се 
третира в началото на на-
падението от гъсениците, 
няма да се налага орязва-
не на клонките.

Чимширът е изключи-
телно подходящ за гъста и 
вечнозелена жива прегра-
да и от векове е украсявал 
българския двор. Особено 
е характерен за Браци-
гово, където се засажда 
предимно на входовете на 
домовете. 

Във връзка с писмо 
от Областна дирекция по 
безопасност на храните 
за констатирано масово 
излюпване на гъсеници от 

първо поколение на бялата 
американска пеперуда, Об-
щина Брацигово съветва:

Неприятелят е много-
яден и напада повече от 200 
вида културни и диви расте-
ния – черница, клен, ябълка, 
череша, орех, люляк, лоза и 
др. При масово нападение 
гъсениците на бялата аме-
риканска пеперуда могат 
да обезлистят напълно 
нападнатите растения. Тя 
снася яйцата си по долната 
страна на листата. След из-
люпването им гъсениците 
обхващат няколко листа в 
паяжинно гнездо и се хра-
нят групово в продължение 
на 10-12 дни. 

Важно условие за 
успешното извеждане на 
борбата с бялата амери-
канска пеперуда е изряз-
ването и изгарянето на 
вече оформените гнезда 
от гъсеници по дърветата 
в личните дворове, меж-
дублоковите пространства 
и второстепенните улици. 
За борба с вредителя са 
регистрирани следните 
препарати за растителна 
защита:

 – Дипел ВП, съдържащ 
Дипел 2Х Бацилус туринги-
ензис 0,1%;

– Дурсбан 4Е, съдържащ 
Хлорпирифосетил 0,1%;

– Суперсект 10ЕК, 
който съдържа Цис транс 
ципеметрин 0,0125%;

– Мимик 240ЛВ, съдър-
жащ Тебуфенозид 0,04%.

В населени места не 
могат да се използват Су-
персект 10ЕК и Дурсбан 4Е. 

Гнездата на вредителя 
в периода, в който борбата 
е най-ефективна, са пая-
жинни, които лесно могат 
да бъдат забелязани.

Татяна СИМОНОВА
еколог

Бялата американска 
пеперуда се излюпи, гладна е

Идеята се роди спонтанно между екипа на ЦОП към 
КСУДС – Брацигово. С много свежи идеи те наситиха лет-
ните седмици на децата и малките гости на Брацигово.

Партньори на екипа на ЦОП са служителите на НЧ 
„Васил Петлешков-1874“. Внушителната сграда на цен-
търа гостоприемно отвори врати за малчуганите, които 
под вещото ръководство на социалните работници Кра-
симира Миярева, Ангелина Кънчева и психолога Лили 
Стоянова научават нови инересни неща за себе си и 
света наоколо. 

„Априлци”

КСУДС И ЧИТАЛИЩЕ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“ КСУДС И ЧИТАЛИЩЕ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“ 
ОСМИСЛЯТ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ОСМИСЛЯТ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТОНА ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО



Памет2

1 юли 1968 –  На основание на министерска заповед започва 
работа Мраморното предприятие с пръв дирек-
тор Никола Г. Гюлеметов.

2 юли 1948 –  Започва благоустрояването на Брацигово от 
младежка строителна бригада „Стаханов“ с ко-
мандир Славчо Т. Кънев (Кяра).

2 юли 1949 –  Започва изграждането на микроязовир Бурово 
блато от младежка бригада „Слави и Франко“ с 
ръководител Георги Д. Дименов.

7 юли 1883 –  Брацигово е посетено от Захари Стоянов, който 
идва, за да събере данни за апостола Васил Пет-
лешков.

8 юли 1956 –  Основава се ТКЗС „Брациговска комуна“ с пред-
седател Васил Т. Дамов и главен агроном Георги 
Д. Тодовичин.

11 юли 1914 –  Провежда се ХХ конгрес на БРСДП (т.с), делегат 
от Брацигово е Иван Гр. Клянчев.

12 юли 1922 –  Брациговски младежи участват на Окръжната 
спартакиада-събор на „Гладно поле“ – Пловдив. 
Групата от 120 младежи и 20 деца е предвождана 
от Христо Гюлеметов – Бонбона и печели първо 
място.

15 юли 1915 –  При самолетна катастрофа загива един от първи-
те летци на България – Христо В. Джинджифо-
ров, роден в Брацигово.

16 юли 1908 –  Провежда се първото организирано летуване в 
местността Атолука по инициатива на Христо Ил. 
Партъчев.

21 юли 1936 –  Умира Лазар Илиев от Капитан Димитриево, 
главнокомандващ артилерията по време на Ап-
рилското въстание в Брациговски въстанически 
пункт.

23 юли 1906 –  Учредено е туристическо дружество „Родопи“ от 
13 души ентусиасти начело с Груйо Павлов.

25 юли 1969 –  Градски народен съвет утвърждава плана на 
Брацигово, изработен от „Геопланпроект“ с ръ-
ководител инж. Цонев.

28 юли 1885 –  Йоаким Груев посещава годишните училищни 
изпити в Брацигово, придружаван от секретаря 
си Данаил Юруков.

29 юли 1883 –  Брацигово е посетено от Петко Рачов Славейков, 
който проучва местния фолклор и умотворения.

30 юли 1970 –  Открито е Лятното кино със 700 седящи места. 
Директор става Атанас Огнянов.

През юли 1899 година Брацигово е посетено от Стоян 
Заимов. Между него и тогавашния кмет на града се раз-
разява ожесточен спор, породен от факта, че тогавашното 
държавно управление пренебрегва участието на селището 
в Априлското въстание и не включва името на Брацигово в 
изработения по повод 25-ата годишнина от Априлското въ-
стание юбилеен медал.

ХРАБРОСТТА 
НЯМА ВЪЗРАСТ!

С избухването на Първата 
световна война така лелеяните 
мечти за обединение на бъл-
гарските земи били възкресени 
за втори път. Шансът за възвръ-
щане на заграбеното от Сърбия, 
Гърция, Румъния и Сърбия из-
глеждал съвсем реалистичен. 
Ето защо през септември 1915 
г. с указ на цар Фердинанд била 
обявена всеобща мобилизация. 
Под бойните знамена били при-
зовани 685 000 български мъже – 
повечето от тях току-що завър-
нали се от фронтовете на двете 
Балкански войни.

Очаквало се конфликтът да 
бъде кратък, но прогнозите не 
се оправдали. Скоротечно се 
оказало единствено превръща-
нето на войната от Европейска в 
Световна. А вместо очакваните 
боеве само със съседните нам 
държави, Българската армия се 
видяла изправена сама пред во-
енните гиганти от Великобрита-
ния, Франция и Русия. И не само. 
Към елитните кралски и имперски 
дивизии по Беломорието и в 
Македония били насъбрани още 
какви ли не други формирования 
от всички краища на света. А 
нашите съюзници – германците, 
били притиснати на Западния 
европейски фронт. Преследвайки 
собствените си интереси, те се от-
дръпнали от Балканите и не могли 
да ни окажат никаква по-същест-
вена подкрепа. Така българските 
войници се видели принудени да 
отбиват атаките на противници, 
представители на общо 27 нации 
от петте континента.

В тази ситуация прави-
телството било принудено да 
увеличи армейския състав до 
над 900 000 души или приблизи-
телно около 20% от тогавашното 
българско население.

Възрастта на войника вече 
нямала никакво значение. До 
ветераните от предишните вой-
ни, надхвърлили четиридесетте, 
в окопите сега се наредили и 
голобрадите момчета, току-що 
навършили своето пълнолетие. 
Минали-неминали през някакво 
що-годе строево обучение, те 
били незабавно изпращани на 
фронта. А там били хвърляни в 
безпощадните месомелачки при 
Каймакчалан, Завоя на Черна, 
Дойран…

Един от тези младежи бил 
брациговецът ВАСИЛ ИВАНОВ 
ТОШКОВ. С високия си ръст и 
здравеняшко телосложение, 
макар и все още ненавършил 
19 години, той бил разпределен 
към артилерията. Зачислен бил 
към 13-и артилерийски полк – 
част от 2-ра артилерийска брига-

да,  която от своя страна влиза-
ла в състава на 2-ра Тракийска 
дивизия. Длъжността на младия 
войник била „канонир”, т.е. 
„оръдеец”. Заради приличното 
му за онова време образование 
обаче, поверили му телефонния 
надзор. Модерните средства 
за комуникация били току-що 
внедрени и изисквали прилично 
ниво на интелигентност, а Васил 
пристигал директно от гимнази-
алните паралелки.

Време за някакво по-про-
дължително обучение нямало – 
в разгара на войната полкът бил 
изпратен на Южния фронт.

В кои точно битки е участвал 
Васил Тошков, вече не се знае. 
Военните хроники са записали 
само, че от 8 до 18 август 1916 г. 
и в началото на 1917-а бригадата 
и полкът на младия боец са взе-
ли участие в поредица от боеве – 
при връх Дуб, на западния бряг 
на Дойранското езеро и по 
фронтовата линия: с. Николич – 
Висока чука – кота 1150.

Не се знае и какво точно 
се е случвало с него през тези 
страховити дни, но ето че със 
Заповед №54/1917 г. за 2-ра ар-
тилерийска бригада на гърдите 
на почти 20-годишния момък 
грейнал орден. За храброст – IV 
степен, което било най-високото 
войнишко отличие, като първа 
награда.

За какви конкретни заслуги 
е връчена награда на младеж, 
който вероятно в очите на по-
възрастните си другари е из-
глеждал като хлапе, военните 
архиви мълчат. Проявите на 
войнска храброст през тази епо-
пея били твърде много, за да се 
запази споменът за всяка една 
от тях. Във фамилната памет оба-
че легендата за момчето герой 
не е забравена и продължава 
да се предава от поколение на 
поколение.

Ето какво е запомнил от 
своя баща ИВАН ВАСИЛЕВ 
ТОШКОВ:

– Баща ми заминал на 
фронта съвсем млад. За прежи-

велиците си по бойните полета 
ми е разказвал много, но аз съм 
запомнил най-вече случката, до-
вела до неговото награждаване. 
Ето как станало:

Артилерийският разчет, в 
който той попаднал бил съста-
вен все от по-възрастни мъже. 
Стари бойци, обръгнали през 
боевете и на предишните две 
войни. А моят баща бил ново-
бранец, все още момчурляк. 
Къде точно е била разположе-
на неговата батарея през този 
ден, не съм запомнил. Но било 
в планинска местност някъде 
из Македония. Докато траело 
едно затишие, разчетът бил на-
сядал около оръдието, а него, 
като най-млад, изпратили до 
близкото дере, за да напълни 
манерките с вода. В казармата 
винаги е било така – по-млад-
шите обслужват „старите пуш-
ки”. В случая – като „водар”, 
той нанизал всички манерки на 
войнишкия си колан и ги поне-
съл като дисаги на рамото си. 
Възможно е през този ден да е 
пренасял вода и за конете – по 
онова време те, като единстве-
ната тяга в артилерията, били не 
по-маловажни от самите войни-
ци. Но това няма значение. По-
важното е, че точно тази задача 
се оказала животоспасяваща 
за моя баща. Когато започнал 
да се връща, той чул как нещо 
над главата му изсвистяло, а 
само след секунди пред него 
се разнесъл оглушителен гръм. 
Това било вражески снаряд. 
Той прелетял над баща ми и 
попаднал директно върху око-
па с неговите другари. Време 
за уплаха нямало. Татко се 
втурнал тичешком нагоре  към 
позицията, а там изпаднал в 
ужас. Всичките му другари били 
избити от взрива. Гледката на 
разпокъсаните и окървавени 
тела била страшна. Единствено 
оръдието стояло непокътнато и 
неподвижно – с дуло, насочено 
към вражеските позиции. Как се 
преживява такъв шок – не мога 
да си обясня. И баща ми не е 
правил опит да ми го обяснява. 
Помнеше само как почти мигно-

вено ужасът му се превърнал в 
необуздана ярост, а яростта – в 
стихийна жажда за мъст. Кол-
кото и да бил неопитен, той все 
пак вече знаел какво вършели 
артилеристите и започнал да 
прави сам това, което обикно-
вено се прави от целия екип. 
Започнал да зарежда снаряди и 
без да се цели много прецизно 
– да ги насочва към вражеските 
позиции. И дърпал въженцето. 
Един снаряд, два, три… Колко 
точно и той не помнеше. Тол-
кова бил обсебен от желанието 
за отмъщение, че нито броил, 
нито пък се страхувал, че може 
да бъде сполетян от зла участ. 
Стрелял така, докато снарядите 
му не свършили.

Тази спорадична оръдейна 
стрелба обаче предизвикала 
недоумение в нашата пехота. Тя 
стояла на позиции някъде на по-
предна линия. И тъй като тогава 
средствата за комуникации не 
са били толкова разпростране-
ни, вероятно у пехотинците било 
създадено впечатлението, че 
има издадена заповед за атака. 
Без да умуват много-много, 
войниците от предните окопи 
се вдигнали на щурм. Така им-
провизираната битка в крайна 
сметка завършила неочаквано 
победоносно. А баща ми, вместо 
да бъде наказан за самоволната 
стрелба, бил награден с орден 
за храброст. Малко преди да 
закръгли двайсетте… Той се гор-
дееше с него и го пазеше като 
реликва, прикачен към личната 
му карта, преиздадена през 1941 
г. В нея, както се  вижда от сним-
ката, наградата му е отразена. А 
орденът е един такъв мъничък, 
но всъщност – с неоценима 
стойност. За да бъде съхранен 
не само за семейството, след 
смъртта на татко аз го предос-
тавих за експозицията на Град-
ския исторически музей. Всеки, 
който пожелае, може да го види 
там… И след като разбере как е 
бил заслужен, да си даде смет-
ка, че по фронтовете на онези 
смъртоносни войни храбростта 
не е имала възраст. 

Димитър ДЪНЕКОВ

Разкази и факти за загиналите и прежи-
велите Войните за национално обединение 
в началото на ХХ век от село Жребичко

Това е загла-
вието на книгата, 
която Димитър 
Дънеков и Лазар 
Грозданов ще 
представят пред 
обществеността 
на селото по по-
вод откриването 
на мемориална 
плоча навръх 
Илинден – тради-
ционния общо-
селски събор.

Най-после се 
появи книга за 
о б и к н о в е н и т е 
български воини 
от най-великото 
дело на българ-
ските освобо-
дителни войни: 

Балканските от 1912-1913 г., Междусъюзническата 
от 1913 г. и Първата световна от 1918 г. За тези бъл-
гарски юнаци, които, поради липса на достатъчно 
въоръжение, бяха обучени за прочутите битки „На 
нож!” и повечето от тях вместо униформи носеха 
типичната си носия.

Войните са си войни. Велики или не, те винаги 
са кървави и жестоки, но все някога свършват. А 
след тях животът облизва раните си и продължава 
постарому – съсредоточен върху борбата за хляба и 
благополучието. В записките на историята остават 
само суховатите хроники за битки, докато имената на 
отделните герои изтляват бавно ведно с костите им.

Идеята на авторите в този, по същество, исто-
рически, документален и просопографски труд е 
прозрачна. Единственото им желание е чрез него 
потомците от с. Жребичко да могат по всяко време 
да намерят отговори на въпроса „Кои са предците 
им?“. И като го открият, да се почувстват горди, че в 
техните жили тече кръвта не на обикновени селяни, а 
на достойни българи.

Целта им е по-ограничена – да извадят от забра-
вата спомена за последното „пиянство“ на жителите 
на едно-единствено селце – Жребичко. И за лептата 
му, принесена към славата на тази най-патриотична 
наша епоха.

А причината да бъде извървян този словесен път 
е незаслуженото забвение, в което тези хора и това 
достойно дело са потънали след само сто години.

Източниците на информация за хората и събити-
ята, споменати в книгата са оскъдно малко. По-важ-
ното е, както споменават авторите, че въпросът „Кои 
сме ние?“ вече е зададен. Както и свързаното с него 
обръщение към собствената ни съвест – нуждата да 
им отдадем дължимото.

„Изпод пластовете на забравата“ е една патри-
отична кауза, която за късо време бе прегърната 
безусловно от десетки родолюбци. Реализирането 
на тази книга и на мемориалния кът в Жребичко се 
дължи най-вече на ентусиастите Димитър Дънеков 
и Лазар Грозданов, но и на материалната подкрепа 
на над 100 души, измежду които преки потомци на 
участниците във войните, незасегнати от събитията, 
родолюбиви жребичани, пръснати из страната и 
чужбина, и приятели на Жребичко, нямащи никаква 
родова връзка с него, но носещи пламъка на съпри-
частността към паметта човешка. 

Ваня СТЕФАНОВА

Ю Л С К И  К А Л Е Н Д А Р

„ИЗПОД ПЛАСТОВЕТЕ 
НА ЗАБРАВАТА”

100 години от Войните за национално обединение

НАШИТЕ ГЕРОИНАШИТЕ ГЕРОИ

Ю Л С К И  К А Л Е Н Д А РЮ Л С К И  К А Л Е Н Д А Р
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО
4579, гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов” №6 А 
тел. 03552/20 65, e-mail: kmet@bratsigovo.bg

З А П О В Е Д
№ РД-332

Брацигово, 13.06.2016 г.
Във връзка със започване на туристическия се-

зон 2016 г., за осигуряване на условия за спокой-
ствие, безопасност и отдих на почиващите в лето-
вища В. Петлешков и Розовски вриз и Наредбата 
на Общинския съвет – Брацигово за поддържане 
и опазване на обществения ред, поддържане на 
чистотата, тревната и декоративна растителност, 
полските имоти, горите и общественото имущест-
во, специализирана закрила на деца на общест-
вени места на територията на община Брацигово, 
опазване и възпроизводство на околната среда и 
обществения ред на летовищата В. Петлешков и 
Розовски вриз и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 
ал. 2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Строго се забранява вдигането на шум от 

14.00 до 16.00 и от 23.00 до 06.00 часа.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 

лв.
2. Забранява се всякакво разхищаване на 

питейна вода /миене на коли, поливане, пране на 
килими и пътеки и др./.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 
лв. 

3. Забранява се ползването на взривни вещест-
ва, употребата на огнестрелно оръжие и фойер-
верки, както и стрелбата с въздушни пушки, които 
нарушават спокойствието или създават опасност 
за живота и здравето на гражданите.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 
лв.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам 
на Нейчо Кръстев за летовище Васил Петлешков и 
Жоро Кърпачев за летовище Розовски вриз. 

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
4579, гр. Брацигово 

ул. „Атанас Кабов” №6 А 
тел. 03552/20 65 

e-mail: kmet@bratsigovo.bg

З А П О В Е Д
№335/21.06.2016 г.

гр. Брацигово
на основание чл. 44, ал. 2 

от ЗМСМА и във връзка с от-
почване на поливния сезон, 
както и за ритмичното пода-
ване на вода в земеделските 
имоти,

ОПРЕДЕЛЯМ:
График за поливане от язови-

ри „Бурово блато“ и „Гачево бла-
то“, намиращи се в землищата на 
гр. Брацигово и с. Козарско по 
местности и дни, както следва:

От яз. „Гачево блато“:
– м. Чиликовица – в дните 

петък, събота и неделя;
– за с. Козарско – петък, съ-

бота и неделя.
От яз. „Бурово блато“:
– местности Драгуница, Албе-

на, Ропината, Просовето – петък, 
събота и неделя.

Изпълнението на графика да 
започне от 25.06.2016 г.

Настоящата заповед да се 
сведе до знанието на всички 
заинтересовани лица чрез опо-
вестяването й на публични места 
и във в. „Априлци“ за сведение и 
най-стриктно изпълнение.

Контрол по изпълнението на 
заповедта възлагам на Костадин 
Антонов – пазач на язовирите.

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  Б РА Ц И ГО В О

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 г. 

ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ: 
№ по 
ред

Входящ 
номер Относно:

№1 015-00-16
12.07.2016

Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрас-
трой“ ЕООД – гр. Брацигово за периода 2017-2020 г.  

№2 015-00-17
12.07.2016

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ 
ЕООД – гр. Брацигово за периода от 1.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

№3 001-00-131
13.07.2016

Приемане на информация за състоянието и перспективите на музей-
ното дело в община Брацигово

№4 001-00-114
11.07.2016 Промяна наименованието на ОДЗ „Йордан Шопов“ – Исперихово

№5 001-00-115
11.07.2016 Промяна наименованието на ЦДГ „Вела Пеева“ – Бяга 

№6 001-00-132
13.07.2016 Промяна наименованието на ЦДГ – Козарско 

№7 001-00-116
11.07.2016

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинските детски градини на територията на 
община Брацигово 

№8 001-00-127
13.07.2016

Утвърждаване на маломерни паралелки и маломерно-слети паралелки 
и маломерни групи в училищата и детските градини на територията на 
община Брацигово за учебната 2016/2017 г. и осигуряване на средства 
за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона 
за държавния бюджет от собствени приходи на общината  

№9 001-00-112
08.07.2016

Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общински съ-
вет за първо полугодие на 2016 г. и останали за изпълнение от второто 
полугодие на 2015 г.

№10 001-00-111
08.07.2016

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост, през 2016 г. в община Брацигово

№11 001-00-117
11.07.2016

Приемане на отчет за извършените сделки по управление и разпо-
реждане с общинско имущество на територията на община Брацигово 
през първото и второто тримесечие на 2016 г. 

№12 001-00-118
11.07.2016

Намаляване началната тръжна продажна цена на поземлен имот с 
идентификатор 29522.501.401 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Жребичко, определена в Решение №111/28.04.2016 г. 
на Общински съвет – гр. Брацигово 

№13 001-00-119
11.07.2016

Намаляване началната тръжна продажна цена на поземлен имот с 
идентификатор 29522.501.400 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Жребичко, определена в Решение №112/28.04.2016 г. 
на Общински съвет – гр. Брацигово.

№14 001-00-120
11.07.2016

Намаляване началната тръжна продажна цена на поземлен имот с 
идентификатор 29522.501.399 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Жребичко, определена в Решение №115/28.04.2016 г. 
на Общински съвет – гр. Брацигово

№15 001-00-121
11.07.2016

Намаляване началната тръжна продажна цена на поземлен имот с 
идентификатор 29522.501.387 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Жребичко, определена в Решение №114/28.04.2016 г. 
на Общински съвет – гр. Брацигово

№16 001-00-122
11.07.2016

Намаляване началната тръжна продажна цена на поземлен имот с 
идентификатор 29522.501.386 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Жребичко, определена в Решение №113/28.04.2016 г. 
на Общински съвет – гр. Брацигово

№17 001-00-123
11.07.2016

Продажба на недвижим имот №018018 по КВС на землище Козарско, 
местност Лъката, ЕКАТТЕ 37705

№18 001-00-125
11.07.2016

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с №055002 и 
№061042 по картата на възстановена собственост в землището на с. 
Козарско

№19 001-00-124
11.07.2016

Отдаване под наем на поземлен имот №010001 в землището на с. Ис-
перихово, община Брацигово 

№20 001-00-128
13.07.2016

Прехвърляне на средства от бюджетната в извънбюджетната сметка 
на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-10-84/17.02.2016 г. за 
осигуряване на заетост по проект BG05М90РО01.005-0001 „Обучения 
и заетост на младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

№21 001-00-129
13.07.2016

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната в из-
вънбюджетната сметка на Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица – 
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.“, бюджетна линия 
2014BGO5FMOP001-03.02 

№22 001-00-126
13.07.2016

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот №002001, местност 
Коручешма по КВС на с. Бяга, общ. Брацигово, по искане от „АГРО-
ДЖИ 81“ ЕООД

№23 001-00-133
14.07.2016

Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод 
до ПИ с №№177020 и 177021, местност Герена по КВС на с. Бяга, общ. 
Брацигово, по искане на „И ЕНД ДЖИ БГ“ ЕООД

№24 001-00-130
13.07.2016

Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение 
метален павилион върху терен – частна общинска собственост, пред-
ставляващ 26.64 кв. м общинска площ в УПИ ХII – Магазин, в кв. 29 по 
плана на с. Исперихово 

№25 008-00-37
05.07.2016

Отмяна на т. 51 в раздел пети „АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ 
УСЛУГИ ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” от Тарифа по чл. 3, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Брацигово

№26 008-00-38
05.07.2016

Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Брацигово и неговите коми-
сии за периода от м. януари 2016 г. до м. юни 2016 г. включително

№27 008-00-39
14.07.2016

Отчет  на кметовете на кметства от община Брацигово за извършената 
дейност през първото полугодие на 2016 г.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.07.2016 г. (петък) от 10.00 ч.
Надежда КАЗАКОВА

председател на Общински съвет – Брацигово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №143 от 

23.06.2016 г. Общински съвет – гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 11 и ал. 2 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ

Р Е Ш И :
1. Разрешава изработване на частично изменение на План за застрояване на УПИ I-33, за жилищно 

строителство, представляващ имот с идентификатор 06207.5.33, м. Нерзето по кадастралната карта на гр. 

Брацигово, във връзка с промяна предназначението на земята за жилищни нужди и констатирани нови 

факти и обстоятелства, съгласно приложената скица-предложение и одобряване на задание.

2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

0878775791

ТЪРСИМ ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ТЪРСИМ ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО 
ЗА ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ ЗА ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ 

ПРЕДЛАГАМЕ:
●  Отлични условия на труд и настаня-

ване
● Възможност за бонуси
● Възможност за извънредни часове
● Трудов договор според чешкото/
словашкото законодателство
●  Съдействие от страна на координа-

тор, преводач
●  Възможност за ежеседмични аванси
●  Заплащане: 85-120 чешки крони/час 

или 3-4 евро/час
● 3-сменен режим на работа

OЧАКВАМЕ ОТ ВАС:
● Средно образование
● Добро здравословно състояние
● Способност за работа на смени
● Сръчност
● Надеждност

За одобрените кандидати разхо-
дите по пътуването се възстановяват 
от работодателя.

РА Б О Т Е Т Е  С  Н АС !РА Б О Т Е Т Е  С  Н АС !

dimitrova@euworker.bg 
0878 775 791

офис Пловдив 
бул. “Александър Стамболийски” 33 

(магазин Триумф)



Мероприетието бе осъщест-
вено благодарение подкре-
пата на McDonald’s, Kaufland 
България, „Федон” ООД, OK 
Оffice Пещера, „Faber-castell”, 
„Биотрейд” – България, „Надя” 
ЕООД и фирма „Нилекс”.

Тонизираща напитка от билки
(рецепта от Типика 

на Студийския манастир):
5-6 листа от мента;

7-8 листа от маточина;
10 листа от малини/къпини;
4-5 листа от коприва, сухи;

10 листа от роза;
6-7 шипка (плодчета);

1/2 ч. л. семена от фенхел 
(чимен) или копър;
семена от анасон;

1 л вода;
резенчета лимон.

Подправките се сипват в тен-
джера. Заливат се с вряща вода 
и се оставят само за 5 минути да 
покиснат. Напитката се прецежда, 
изстудява се и се гарнира с резен-
чета лимон.

Димитрия ЛАМБРЕВА

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi  Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

Л я т о

Гайдарското надсвирване е 
доброволна изява на гайдари 
и други фолклорни изпълните-
ли от страната и чужбина под 
патронажа на Валя Балканска 
и се провежда за трети път в м. 
Св. Илия над Равногор. Целта 
на събитието е да популяри-
зира родопския фолклор, да 
извисява любовта към бъл-
гарското народно творчество 
в сърцата на млади и стари, 
като така бъдат възраждани и 
запазвани традициите и духът 
на българския народ.

Журито и представители 
на фондация „Гайдарско над-
свирване – Равногор” връчиха 
наградите на най-добрите сви-
рачи на каба гайда. 

Ето и имената на най добрите:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

1. Димитър Дърманев, 9 г., Смолян 
2. Костадин Кисов, 10 г., Смолян 
3. Борислав Тонев, 14 г., Пловдив 
4. Даниел Йотов, 11 г., Пловдив

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
1. Николай Дидонев, 15 г., Мадан 
2. Денис Дурев, 15 г., Чепинци 
3. Даниел Драгостинов, 16 г.,Чепинци 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
1. Васил Балабанов, 32 г., Широка лъка
2. Костадин Тодоров, 22 г., Смолян
3. Николай Бобчев, 21 г., Пловдив
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА:
Ангел Узунов, Равногор

НАЙ-ВЪЗРАСТЕН УЧАСТНИК:
Стойо Фондаров

НАЙ-ЕКЗОТИЧЕН УЧАСТНИК:
Георг Щрумберг

От стари времена на 
роженските поляни са по-
читани стари черковища, 
свързани с християнски 
светци, чиито празници са 
в рамките на два месеца 
– юли и август. През 1898 г. 
отец Ангел Инджов, свеще-
ник в с. Соколовци, пръв 
дава идея за общ събор по 
тези земи, като призовава 
енориашите си да почетат 
всички светии на рожен-
ските параклиси в деня на 
св. Пантелеймон – 27 юли. 
Рожен се превръща в място, 
където веднъж в годината 
близки, роднини и приятели 
могат да споделят болка и 
радост. Неусетно поколени-
ята превръщат тези сбирки 
в традиция, организирайки 
родови и дружески срещи 
на родопчани – не само на-
селяващи околността, но и 
изселени във вътрешността 
на страната.

Изминават 63 години и 
през август 1961-ва се про-
вежда събор-надпяване в 
рамките на три дни. Ражда 
се емблемата на Родопа 
планина – самобитният гай-
дарски оркестър „100 каба 

гайди” с ръководител Апос-
тол Кисьов.

Макар че през годините 
съборът търси своята соци-
ална значимост чрез раз-
лични национални сбирки 
на туристи, автомобилисти 
и т.н., той не губи същността 
си – да бъде средище и сце-
на за родопския фолклор. 
Това доказват многото 
самодейци и нарастващата 
публика в следващите из-
дания. През 1993 г. съборът 
е обявен за Национален 
– поканени са да участват 
изпълнители от цялата стра-
на, за да се покаже богатото 
фолклорно наследство на 
България. Проведен е за 
последно през 2006-а. Осем 
години Рожен запазва мъл-
чание, по поляните не се 
виждат въодушевени хора, 
приласкани от фолклора.

И така до 2016 година.
На 15, 16 и 17 юли родоп-

ската местност събра отново 
на едно място българи от 
близо и далеч за „Събор 
на народното творчество и 
животновъдство“.

Програмата на събора 
включваше огромно раз-

нообразие от фолклорни 
изпълнения, изложения на 
животни (някои от които се 
отложиха, поради забрана 
заради разпространението 
на нудоларен дерматит по 
говедата), местни млечни 
храни, музейни експозиции, 
етнографски сбирки, из-
ложение на занаяти, конни 
състезания и атракции, не-
стинари, народна веселба. 

Тази година на рожен-
ските поляни бе предвиден 
и специален кът за решилите 
да облекат народни носии. 
Повече от 400 групи от цяла-
та страна взеха участие във 
фолклорния конкурс, като 
представиха автентични 
изпълнения. Над 10 000 из-
пълнители от всички краища 
на страната пяха на тазго-
дишното издание, затова и 
сцените, на които се изявиха 
изпълнителите бяха увели-
чени от четири на пет. 

НЧ „В. Петлешков-1874” 
бе представено от Мими 
Стоименова – музикален 
педагог и преподавател по 
музика в СОУ „Народни бу-
дители” – Брацигово. 

„Априлци”

10 000 ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СТРАНАТА

„За една пара цяр, ала 
трябва да се знае”, казва 
българинът и с вдъхновение 
издирва познанието, скрито 
в света около него, в жизне-
ните сокове на тревите, цве-
тята, растенията. Разказва 
чудни приказки за тях.

На Еньовден слънцето 
става рано-рано, отпочива 
си преди дългия път, окъп-
ва се в жива вода и така, 
окъпано и подмладено, се 
обръща, за да тръгне назад. 
Казват, че от радост слънце-
то играе и е добре в този ден 
да те види рано, да си вземе 
сбогом и да те поръси с ле-
чебните си слънчеви капки. 
Млади и стари се търкалят 
за здраве в росни ливади, 
къпят се в извори и реки, 
защото вярват, че преди тях 

се е окъпало и слънцето. От 
билките се сплита еньовски 
венец, под който се минава 
за здраве.

Че традициите са живи, 
доказа  възстановката на 
всички обичаи и ритуали, 
свързани с Еньовден в село 
Бяга. Организаторите на ме-
роприятието – НЧ „Никола 
Й. Вапцаров” и Кметство 
– Бяга, ни потопиха в маги-
ята на мистичното. Видяхме 
ходене по роса, ритуално 
обличане на Еньова буля 
(Мария Лазарова), танца на 
булята и обредно нарича-
не на китки. Спектакъл по 
пресъздаване на тайнства, 
легенди и ритуали пред-
ставиха самодейни състави 
към НЧ „Никола Й. Вапца-
ров” с ръководители Ди-

митрия Ламбрева и Георги 
Божурин. 

Всички бяха почерпени 
с чай и сладки, подсигурени 
от „Федон” ООД. В конкурса 
за рисунка  „Тайнствата на 
Еньовден” участие взеха 
деца от Бяга, Кап. Димит-
риево, Кричим, Радилово и 
Пещера. 

За всички участници и 
за отличените на 1-во, 2-ро и 
3-то място имаше подаръци, 
осигурени от „Фабер – Кас-
тел” – България.

Съпричастни с празника 
бяха самодейни състави от 
НЧ „Развитие-1873” – Пеще-
ра, НЧ „Зора-1903” – Радило-
во и НЧ „Сергей Румянцев- 
1909” – Кап. Димитриево, ко-
ито бяха отличени с грамоти 
за участие.

ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ

За пореден път във 
фоайето на Община Стара 
Загора, с обща изложба 
на участниците, бе открито 
национално биенале „Мо-
зайката днес“. Свои про-
изведения показаха Тони 
Матева, Крум Шаранков, 

Антоанета Стоименова, 
Емил Делийски, Милка Бо-
тушева, нашата съграждан-
ка Васка Атанасова, Петя 
Мод, Радостина Павлова и 
Радка Маркова.

„Неслучайно, преди 
две години, в Стара Загора 

Танцов клуб „Преврен“ 
при НЧ „Васил Петлешков-
1874“ с художествен ръко-
водител Георги Божурин 
участва в V фолклорен 
танцов фестивал „Хоро при 
извора”, който се състоя във 
Велинград на 9 и 10 юли. 

Фестивалът се организи-
ра за пета поредна година 
от клуб за народни танци 
„Росица”, Велинград и съ-
бра 850 участници от цялата 
страна. 

Над 40 състава в атрак-
тивни костюми повече от 5 
часа виха хора на площад 
„Николай Гяуров“. Нашите 
10 участници веселиха пуб-
ликата, представяйки се с 
усвоените народни танци. 

Форумът няма състезате-

Хоро при извораизвора

МОЗАЙКАТА ДНЕСталанти стартира инициативата за 
провеждане на биенале 
„Мозайката днес“, каза при 
откриването на събитието 
Диана Атанасова, началник 
отдел „Култура“ в Община 
Стара Загора. „Градът ни е 
един от най-авторитетните 
центрове на мозаечната 
школа на Античността“, 
допълни тя и пожела на 
участниците във второто 
издание на арт форума 
вдъхновение и стимул за 
творчество.

Деветимата майстори 
на мозайката изобразиха 
в обща творба парадната 
икона на храм „Св. прмчк 
Игнатий Старозагорски“. 
В новоизградената обител, 
носеща името на небесния 
покровител на града, на 6 
юли се състоя и закриване-
то на биеналето.

Организатори на фору-
ма са Община Стара Загора 
и „Арт Мозайка“ ЕООД.

(Соб. инф.)

лен характер и всички  по-
лучиха  грамота и почетен 
плакет от Община Велин-
град. Преди започване на 

надиграването танцовите 
състави се включиха в 
инициативата на Общината 
за засаждане на дръвчета.  




