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НАНКОВ И КАРАМИНОВА ПРЕРЯЗАХА
ЛЕНТАТА НА ОБНОВЕНИТЕ ЖИЛИЩА
В БРАЦИГОВО
В средата на най-отпускарския месец - август, в
Общинска администрация
– Брацигово дейностите
не секват. Обществеността
на малкия ни градец имаше
удоволствието да приеме
зам.-министъра на регионалното развитие Николай
Нанков и губернатора Гинче
Караминова по изключително приятен повод. Високопоставените гости имаха
приятната задача да прережат лентата на санираните
и обновени многофамилни
жилища. Ритуалът се извърши пред гражданството

и собствениците на апартаменти, които се радваха на
новата придобивка. Сред
официалните гости бяха и
управителите на строителните и надзорните фирми,
редица общински съветници, представители на Община Брацигово. Бе отслужен
тържествен водосвет за
здраве на живущите и отправени благопожелания
към всички граждани и гости от отец Христо Булев.
Реализираните обекти
са първи в област Пазарджик и притежават всички
необходими
строителни
книжа във фаза на проектиране и строителство.
За същите има издадени
разрешения за ползване
от ДНСК - София. Реалното
изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на многофа-

милните жилищни сгради
стартира на 15.02.2015 г. с
ПМС № 18 на Министерския
съвет. След провеждане на
процедурите по избор на
изпълнители
ремонтните
дейности и по двата блока
са напълно завършени.
Освен изолация на фасадите и цялостна хидроизолация на покривите, са
подменени и дограмите на
апартаментите. Обновени
са общите части на сградите и избените помещения.
Усвоените
европейски
средства по обекти са както
следва: за жилищен блок

на ул. „Ангел Попов” № 1А
/Секция „А” и Секция „Б”/,
гр. Брацигово – 1 113 358,
13 лв., за жилищен блок на
ул. „Слави Дишлянов” № 25,
гр. Брацигово – 480 862,56
лв., и за жилищен блок на
ул. „Слави Дишлянов” №
27, гр. Брацигово – 496 386,
24 лв. В обновените сгради
живеят над 100 семейства,
чиито апартаменти са санирани напълно безплатно.
Какво стои обаче зад
сухите цифри и стандартните изрази, съпътстващи
европейските ивестиционни фондове? - Много труд,
интелектуален и физически,
от страна на МРРБ за въвеждане на успешния модел за
съхранение на жилищата,
изключителна коректност
от ББР при обработката на
документите и придвижване на плащанията, коректен
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Между два броя в края на лятото
В късния следобед на жарък августовски ден от
втората половина на месеца в РСПБЗН - Пещера е подаден сигнал за пожар в район на Държавно горско
стопанство - Пещера. Огънят се разразил в местността,
намираща се в землището на Брацигово, около ромския квартал. На мястото на пожара били дислоцирани
два противопожарни автомобила и един джип с общо
12 пожарникари, 12 служители на ДТС - Пещера с 2
джипа и 10 жители от община - Брацигово. Пожарът е
локализиран и потушен около 22.30 ч. на същия ден.
Смята се, че той е предизвикан от небрежно отношение
на живеещите в района. Унищожени са около 2 декара
борова гора и 59 декара сухи треви и храстова растителност. Пострадали няма.

* * *

инвеститорски контрол от
страна на Община Брацигово, изкъсо следене на процеса… И резултатите, както
е видно, не закъсняха
При реализирането на
двата проекта за Брацигово
бяха обновени жилищата
на 110 домакинства и усвоени 2 064 759,20 лв., т.е. всяко
семейство е получило като
подарък от държавата 18
770,54 лв., което се равнява
на 44,6 минимални работни
заплати. Обновените жилища се очаква да намалят с
2/3 разходите за отопление
или иначе казано, спестяванията на потребена енергия
се очаква да са около 65%.
От своя страна това ще

за период от 6 месеца. Така
с дружни усилия бе спасен
изцяло един блок, който в
Брацигово на жаргон наричаха „Блока на ужасите“,
и превърнаха една мечта в
реалност.
„Благодаря на моите
съседи за търпението и
усилията, благодаря на
правителството,
Областна
администрация,
Българска банка за развитие и местната власт
за съдействието и нека ни
е честита новата сграда!”
бяха думите на Денка Томова - управител на Сдружение на собствениците
“Надежда”.

Община Брацигово е взела решение да се изготви
технически проект за път РАZ2044/III-377, Равногор
– Нова Махала/ - граница община (Брацигово-Батак) в
участъка от км 22+165 до км 31+420, който осигурява
най-пряката транспортна връзка между общините Брацигово и Батак и също така обслужва прилежащите
територии и населени места.
Целта на проекта е изграждане на пътна настилка с
оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на
пътя в разглеждания участък.
Проектът да се разработи с технически елементи,
съответстващи на проектната скорост 40 км/час (по изключение 30 км/час) и настоящото техническо задание,
съгласно изискванията на Норми за проектиране на
пътища при условието за максимално придържане към
съществуващото трасе.

В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
С много цветя и усмивки деца и възрастни се отправиха към местните училища, за да бъде спазена изконната традиция за тържествено стартиране на сезона
на знанията.
Тази година прага на родното училище прекрачиха
общо 75 първокласници. Двете паралелки по строителство и архитектура пък ще продължат обучението си
вече в новото преобразувано СУ “Народни будители“.
Тези и още доста промени белязаха началото на новата
2016/2017 учебна година. От 1 септември всички детски

се отрази ползотворно
за опазване на околната
среда, като се очаква да се
намалят емисиите на СО2 с
360,5 т./г, което се равнява
на пробега на съвременен
автомобил „средна класа“
от 3 173 391 км в рамките на
една година.
За осъществяването на
проекта бяха осигурени работни места на 100 човека

В град Брацигово предстои да бъдат санирани
още 3 блока, в които са
регистрирани сдружения
на собствениците и за които
Община Брацигово е представила документи в Българската банка за развитие
- София за сключване на
договори за финансиране.
Таня ЙОРГОВА
заведения са с абревиатура ДГ (детска градина), премахнати са старите ОДЗ и ЦДГ. Три от общо петте детски
градини пожелаха и промяна на имената и така ЦДГ
„Вела Пеева“ – Бяга вече е ДГ „Пъстро хвърчило“, ОДЗ
„Йордан Шопов“- Исперихово е ДГ „Слънце“, ЦДГ – Козарско – ДГ „Вълшебство“.

* * *

През август в храм „Свети Йоан Предтеча” - Брацигово пловдивският владика Николай отслужи тържествена вечерня и молебен - канон. Заедно с него в
Брацигово пристигна и иконата от кв. ”Горни Воден”,
Асеновград, на св. Богородица „Златна ябълка”. Тя е наречена така заради
оставената като дар
ябълка от чисто
злато, а описаните
случаи са свързани
с утехата и радостта,
които св. Богородица е давала в едни
от
най-трепетните
молитви - молитвите
за рожба.
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Подписка в Атолука
срещу изсичане на горите
Сезонът на лятото почти
отмина и ето че в очакване
на безлюдност в Атолука
отново се появиха светещи
точки и други знаци върху
дърветата в гората съвсем
до
курорта.
Страшното
беше, че бяха много. Очевидно някои хора нямаха
търпение да се изпарят тези
досадници - курортистите, и
да продължат дейността си
от ранната пролет.
На 26 август 2016 година
в центъра на Атолука се събраха малкото останали хора
в летовището, притеснени от
това, което са видели на път
към местността Въртележката. Това доведе до бърза
реакция на ръководството
на Сдружение за Атолука,
което след упорито настояване изготви подписка до
отговорните институции за
опазване на гората, както и
до медиите.
„Ние, членовете на Сдружение за защита на летовище „Васил Петлешков” гр.
Брацигово ви уведомяваме,
че в землището на защитената местност Атолука,
в близост до летовище „В.
Петлешков”, където ежегодно почиват над 7000 човека
в около 450 вили и два хотела, забелязахме маркирани
за отсичане голям брой
дървета от видовете бял
бор, ела и смърч. Дърветата
са на площ от няколкостотин декара и плътността на
планираното изсичане е над
80%, а на места и до 100%.
Настояваме да проверите правомерността на
планираната сеч и да ни информирате за методиката, по
която се оценяват дърветата
за отсичане. Спазени ли са
всички методически и законови разпоредби относно

посочените горски масиви?
Лицето/лицата, извършили
маркировката, притежават
ли необходимата компетентност? Какво налага
изсичането на дърветата в
посочения район на защитената местност Атолука?
Информираме ви, че
след извършена сеч в същия район преди няколко
години, маркираният и отсечен дървен материал все
още е разхвърлян и оставен
да гние. В същото време
във въпросния регион и в
цялата защитена местност
има голямо количество
дървета, повалени на земята от ветролом, които не са
маркирани.
Господа,
припомняме
ви, че в района на Атолука
стопанската дейност по закон е силно ограничена. На
територията на местността
има световно защитени
растителни, дървесни и
животински видове, като родопска горска майка, родопски селивряк, кафява мечка,
дива коза, благороден елен,
дъждовник, кафява катерица, горски бекас, гълъб
хралупар, глухар и др.
Вследствие на постоянното изсичане на горите
в района, се наблюдава
постоянно
нарастващо
обезводняване, пагубно за
екологичното равновесие
в района и за пълноценния
отдих на почиващите.
Декларираме
нашата
готовност за активно съдействие за спиране изсичането на горите и свързаното с него унищожаване
на растителни и животински
видове в защитена местност
Атолука, община Брацигово,
област Пазарджик, както и
на територията на Републи-

ка България.”
Само за ден и половина
бяха събрани 241 подписа
в подкрепа на подписката.
Писмата бяха изпратени до
кмета на община Брацигово, ОбС - Брацигово, РДГ
- Пазарджик, Изпълнителна
агенция по горите, Министерството на околната среда
и водите, БДЗП, Дружество
„Зелени Балкани”, БНТ, БТВ
и Нова телевизия. След проверка от РИОСВ бързо дойде и Решение №028 на тази
институция, според което, на
основание изброени закони
и наредби, точки и букви, се
забранява: „да се маркират
дървета и да се извеждат
сечи в отдели 123а, 123е и
125в, попадащи в границите
на защитената местност Атолука, тъй като предвидените
в план-извлечението сечи
НЕ са допустими съгласно
заповедта за обявяване на
тази защитена територия.
Освен това отдел 123е
е предложен за „Гори във
фаза на старост” и представлява природно местообитание 9410.”
Това е цитат от заповедта. За да бъде изтълкувано
правилно и простичко, след
справки с някои закони и
наредби, става ясно следното: имало е план-извлечение
за сеч. Маркирано е преди
да бъде разгледан планът от
РИОСВ. Маркирано е масово
в район, който е ТРОЙНО ЗАЩИТЕН, на места четворно.
ПЪРВО: Атолука е защитена местност от 5 август
1969 със Заповед №1900 и
обявена в ДВ бр. 82/1969.
Защитената местност има
следния режим на дейности:
1. Забранява се пашата
на домашни животни.

Ðîçîâî

2. Забранява се разкриване на кариери, извършване на минно-геоложки дейности, с които се
нарушава водният режим
или естественият облик на
местността.
3. Забранява се ловуването.
4. Забранява се осъществяването на смолодобив.
5. Забранява се прокарване на нови пътища или
въжени линии.
6. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и
санитарни, до разработването на устройствения проект
за защитения обект.
7. Забранява се всякакво
строителство, освен предвиденото в устройствения проект на защитения обект.
8. Забранява се влизане,
преминаване или паркиране
на моторни превозни средства.
Тези правила се припокриват (частично или напълно) и с ЗЗ по директивата за
птиците за Западни Родопи.
ВТОРО: според Закона
за биологичното разнообразие, Западните Родопи са
обявени като част от НАТУРА
2000, обявено в ДВ, бр. 108/
19.12.2008.
ТРЕТО: със
Заповед
№245/24.06.2016 г. на директора на ДГС - Пещера част
от земите около Атолука са
обявени за гори във фаза на
старост, а отдел 123е е един
от тях.
Друга защита за горите
в законодателството ни
май няма. Този максимум,
на който България разчита
за опазване на природния
ландшафт в страната, буди
недоумение и предизвиква
много въпроси у хората.
Защо, ако маркираните

дървета няма да бъдат рязани, са били маркирани?
Ако хората, които са ги маркирали, са били професионалисти, защо не са знаели
кои райони са защитени по
дваж и три пъти? Може ли
винаги да се разчита на проверяващите, които също са
хора и може да не довидят?
Ами ако не се бяха вдигнали
хората от Атолука, щяха ли
да бъдат опазени тези защитени от закона места? Защото, като се трупяса едно
дърво на сто и кусур години,
грешката СЛЕД ТОВА може
да бъде поправена само
след още толкова години!
И то ако се направи засаждане на ново дърво, разбира
се, което засега не се прави.
Всички знаем колко е трудно и сложно процедурно да
се отсече едно дърво край
вилата, също да си закупиш
кубик дърва за огрев - което
се заплаща, на същото това
предприятие, разбира се.
Хората не смеят да си вземат съчки за огън от пътя,
по който цяло лято стоят
купища отрязани и зарязани клони. И, от друга страна,
какви са мащабите и неяснотите при общата сеч? Какво
точно съпоставяме тук?
Да, сега може да е постигнат резултат - направена
грешка, поправена грешка.
Но следващия път няма гаранции, че навреме ще се
видят и отстранят грешките.

Сега сме на границата
между изтичащия 10-годишен план и бъдещия такъв.
Искрено се надяваме,
че в следващия 10-годишен
план на ДГС - Пещера правилно ще бъдат планирани
позволените площи за сеч
и стриктно спазвани изискванията за тройно защитения ни по толкова закони
курорт! Още повече, че от
05.02.2014 г. ДГС - Пещера е
поело дългосрочен ангажимент за прилагане на принципите и критериите на FSC
за отговорно управление
на горите в съответствие
с изискванията за приложимите стандарти на FSC.
Надяваме се да бъде прието
предложението на Сдружение за защита на Атолука
да участва при обсъждането
на новия 10-годишен план
на ДГС - Пещера, като част
от задълженията по FSC за
участие на обществеността
при опазване на горите.
Сдружение за Атолука
се отнася с огромно уважение и благодарност към
всички граждани, подкрепили подписката и милеещи
за огромното богатство,
което представлява нашата
планина. Защото, благодарение на тях и будната им
гражданска съвест, успяхме! Този път.
Живка ДЮНКОВА
Сдружение за защита
на Атолука 2016
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Куклите –нашата самобитност
Учителката Цветана Щерева подари на читалището
над 30 кукли, изобразяващи
селската самобитност. Повече от 20 години в базово
начално училище в Пловдив
тя ръководи кръжок „Битови
кукли”. Винаги е участвала
на изложби в Пловдивския
панаир, получавала е много награди и е извоювала
втори клас квалификация.
Подарените кукли са богатство, показващо носиите на
четирите основни фолклорни групи в България и на
много герои от известни народни приказки. Секретарката на читалището Васка
Спасова изяви желание да
се научи сама да изработва
подобни кукли. Щерева не
само сподели опита си, но и
помогна със снабдяване на
необходимите материали.
Сега Спасова успешно
изработва кукли с традиционна местна моминска зимна и лятна носия, показващи
облеклото на розовката преди повече от 100 години.
Работата не е много лесна,
необходими са проучвател-

ЛЯТО

ска дейност, богато въображение, естетически вкус
при подреждане на елементите, пипкава е, но когато си
свързан и обичаш фолклора
и местните селски традиции,
ще се справиш отлично. Това
ще бъде и една от темите, по
които ще говорим и работим
през следващия сезон в
читалището. Подарените и
изработени кукли ще бъдат
поставени във витрина на

музейната сбирка и ще показват на идващите поколения автентичната местна
носия и естетическия вкус
на розовката, която умело е
съчетавала и вплитала различни багри и материали,
за да се облича красиво и
да се чувства добре. Обогатяването и опазването на
музейната сбирка е полезно
дело за селото.
Катя КОМИТОВА

В началото на месец
юли в библиотеката на с.
Козарско за поредна година стартира инициативата
„Забавно лято”. Организатори са НЧ „Съгласие-1902
г”, ЦДГ и доброволци към
читалищната библиотека.
Всяка седмица през месец юли децата от ЦДГ и
ученици на възраст от 4
до 12 години имаха възможността да се включат
в забавното лято. Целите,

които инициаторите си поставиха, бяха свързани с
по-доброто осмисляне
на свободното време
на децата през лятната
ваканция. Малките читатели четоха заедно откъси
от любими детски книги,
преживяха приключения,
пътешествия, вълшебства,
магии и откриха тайните на
заобикалящия ги приказен
свят. Инициативата „Забав-

но лято” в библиотеката
приключи с анимационния
филм „Кунг фу панда 3”,
който беше прожектиран
на мултимедията, предоставена на библиотеката от
Фондация „Глобални библиотеки - България“.
Мима ГЬОШЕВА

Ñ Ú ÎÁ Ù Å Í È Å
Íà 16 îêòîìâðè 2016 ã. â Áðàöèãîâî ùå ñå ïðîâåäå 28 ïîðåäåí îáùèíñêè òóðíèð ïî òåíèñ íà ìàñà ïîä ïàòðîíàæà íà Îáùèíà Áðàöèãîâî „Òåíèñ - Åñåí - 2016.”
Îðãàíèçàòîðèòå êàíÿò âñè÷êè - æåëàåùèòå äà ó÷àñòâàò è îíåçè,
êîèòî èñêàò äà áúäàò ñúïðè÷àñòíè ñúñ ñúñòåçàòåëèòå, îò 9.00 ÷. â
ñïîðòíà çàëà „Îëèìï”, íà óë. „Òðåòè ìàðò” ¹16.
Î÷àêâàò âè ìíîãî åìîöèè è ñïîðòíè òðåïåòè!

29 септември 2016 г.

Съвременност

О Б Щ И Н А

Б Р А Ц И Г О В О

4579 гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов” № 6 А 03552 2065 e-mail: kmet@bratsigovo.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 506
Брацигово, 21.09.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3, във
връзка с чл. 175 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление

НАРЕЖДАМ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни
материали в гр. Брацигово от кандидатите, партиите,
коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум,
насрочени за 6 ноември 2016 г., както следва:
1. Временно табло в района на поликлиниката.
2. Постоянно табло пред Младежки дом.
3. Постоянно табло на бул. „Освободители“
4. Постоянно табло на ул. „Слави Дишлянов“
5. Временно табло на ул. „Христо Гюлеметов” пред
парк „Априлци“
6. Постоянно табло до разклона за с. Равногор.
Местата за поставяне на агитационни материали на
територията на населените места в община Брацигово
се определят със заповед на кмета на кметството и на
кметския наместник.
Агитационните материали на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика
или управителя на имота.
По време на предизборната кампания кандидатите,
партиите, коалициите и инициативните комитети
може да изготвят и разпостраняват плакати и други
агитационни материали, като на всеки агитационен
материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация,
че купуването и продаването на гласове е престъпление,
като информацията заема не по-малко от 10 на сто от
лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.
II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни
материали, поставени по определения в Изборния кодекс
ред, до края на изборния ден.
2. Използването на агитационни материали, които
застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.
3. Използването на агитационни материали, които
накърняват добрите нрави, честта и доброто име на
кандидатите.
4. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
5. Провеждането на предизборна агитация в държавни
и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50
на сто държавно или общинско участие в капитала.
6. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
7. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и
в изборния ден.
8. Извършването на предизборна агитация от служи-

тели на вероизповеданията.
9. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра
от входа на сградата, в която е изборното помещение,
през изборния ден и до края на гласуването.
10. Използването на герба или знамето на Република
България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.
11. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, която се открива
30 дни преди изборния ден.
12. Лепене на агитационни материали по стените на
сградите, оградите и места извън определените в т.1.
III. По решение на Районната избирателна комисия
кметът на общината, кметството или кметският
наместник премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение
на Изборния кодекс. При необходимост премахването и
изземването става със съдействието на органите на
Министерство на вътрешните работи. Премахването и
изземването на такива материали в изборния ден може
да става и по решение на секционните избирателни комисии.
IV. В тридневен срок партиите, коалициите и независимите кандидати да внесат депозит за почистване на
агитационни материали в размер както следва:
За гр. Брацигово – 50.00 лв.
За всяко от селата на територията
на общината – 20.00 лв.
V. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали по повод вече
приключилите избори.
VI. При неизпълнение на задължението по т. IV от настоящата заповед на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000
до 5000 лева, съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на
Районна избирателна комисия – Пазарджик, областен
управител на област Пазарджик, ОД на МВР – Пазарджик,
на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети и да се обяви публично на населението на община
Брацигово чрез общински вестник „Априлци“, на сайта на
Община Брацигово и на информационното табло на входа
на Общината.
Контрол по изпълнение възлагам на Мария Мадарова –
секретар на Община Брацигово.
Петко ПЕТКОВ
кмет на Община Брацигово

ПРОЕКТ НА РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ
ЗА ПЕРИОДА 2017 г. / 2018 г.
При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете
с представител от БДЖ - Емилия Христова - експерт, маркетинг и обслужване в пътнически център Пловдив,
тел. 0887 398 528, e-mail: ehristova@bdz.bg
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Вече може да се
провери онлайн за
злоупотреба с лични
данни за изборите
С няколко клика на мишката отново може да се провери дали с лични данни е
злоупотребено в списъците
с подписки за регистрация
на кандидати за президент,
или от инициативните комитети за референдума, който
ще се проведе заедно с изборите. Новото тази година
е, че ще се правят проверки
и в подписите, представени
от инициативните комитети
и партии, които ще се регистрират като застъпници за
референдума.
Говорителят на Централната избирателна комисия
(ЦИК) Камелия Нейкова,
председателят на Комисията за личните данни Венцислав Караджов и председателят на Управителния
съвет на Института за развитие на публичната среда
(ИРПС) Антоанета Цонева
призоваха гражданите да
проверят дали с личните им
данни не се злоупотребява.
От днес това вече е възможно през сайта на ЦИК, като
засега е възможна проверката само в подписката за
президент на ГЕРБ, тъй като
други партии все още не са
подали документите си.
Има промени и в бланките, с които ще се събират подписките. Преди да
сложат подписа си и да
напишат личните си данни
в списъците, гражданите
трябва да видят позициите
по трите въпроса и имената
на инициативните комитети,
плюс данните на лицето,

което събира подписите. То
трябва да е член на инициативния комитет, обясни
Антоанета Цонева. Освен
това събиращите подписи
трябва да се подписват на
листата, с които се събират
подписите, след гражданите.
Камелия Нейкова каза,
че системата за проверка
на ЦИК вече е усъвършенствана и трети лица няма да
имат възможност да правят
проверка за друг. За целта
ще се дава персонален
идентификационен
код
чрез имейл.
Проверка ще може да се
прави и дали името и личните ви данни не фигурират в
списъците на регистрираните наблюдатели. Всеки
наблюдател ще трябва да
попълни декларация, че е
съгласен. На предишните избори в Комисията за защита
на личните данни са постъпили жалби от „наблюдатели”, които не са знаели, че
са такива. Надяваме се това
да бъдат добри мерки срещу
контранаблюдателите.
На последните парламентарни избори имаше
регистрирани над 50 000 наблюдатели от 32 български
организации.
От ИРПС са разработили
наръчник за рисковете при
използването на личните
данни за изборите и референдума, който е достъпен
на www.azglasuvam.net и
сайта на Комисията за защита на личните данни.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БРАЦИГОВО
се обръща към всички временно пребиваващи жители на
град Брацигово с молба да оставят на достъпно място предоставените им съдове за смет.
С оглед подобряване на хигиенизирането на града и
имотите в него и спазване на графика за сметоизвозването
и сметопочистването молим да не се обсебват казаните за
лично ползване, а да се поставят на достъпно за служителите на чистотата място.
Уведомява се гражданството, че наличните свободни
съдове за смет са изчерпани и към момента подадените
молби не могат да бъдат удовлетворени.
От ръководството

О
К
О
О
Т
О
Ф
Ôèðìà â ñôåðàòà íà òúðãîâèÿòà ñ ÂèÊ ÷àñòè,
÷àñòè çà îòîïëåíèåòî è âåíòèëàöèÿòà òúðñè
ñêëàäîâè ñëóæèòåëè çà ïîñòîÿííà ðàáîòà.
ÌÅÑÒÎÐ ÀÁ ÎÒÀ:
ãð. Ïëîâäèâ, Ãîëÿìîêîíàðñêî øîñå.
Âúçíàãðàæäåíèå: 850.00 ëâ./ 875.00 ëâ. ÷èñòî
Òåëåôîí: 0885 945 520

СЪОБЩЕНИЕ
Общинската избирателна комисия уведомява гражданите, че
е настъпила промяна в местоположението на изборните секции в
град Брацигово.
Секция № 2, която досега се е помещавала в сградата на ПГСАБрацигово, ще бъде преместена и ще функционира в сградата на
СУ „Народни будители“ с адрес: бул. „Трети март“ № 14.

Около Дома на културата културата ни напуска.

Ние - хората

На набор 56
С шейсет лета на рамо
стъпваме леко и волно,
помъдряхме много рано научихме си урока.
Събуждахме се бодри,
а денят ни подлагаше крак,
заспивахме горди,
че се справихме пак.
А раните по душата като ситен гердан трудно заздравяха,
но си останаха там.
Децата ни по своя път
се надбягват яростно и диво.
Как да ги опазим от света?
Той си е техен и те си го взимат.
И потъваме в глобалното село
с мишка и ... самота,
сърфираме смело и ето ни с тях подръка!
Така виртуално дните препускат
и ще забравим да остареем.
Старостта ще ни пропусне
и себе си ще надживеем.
Защото го заслужаваме вършехме само добро.
Свестните ни уважават
и ни желаят само едно:
да сме здрави и силни
и повече да се смеем,
реколтата да е обилна
и зимата за нас да закъснее.
Да си поръчаме ли втора младост
като любимо питие,
като неизживяна радост
и като желаното второ дете?
По-съвършена и по-истинска,
безгрешна и само наша,
но тя ще е само в мислите.
Реалността ще ни плаши.
Да съберем спомените красиви
като топла жарава в камината,
за да заспиваме щастливи
и да ни е топло през зимата.

Мария Найденова

ДЕНЯТ, В КОЙТО
МУЗИТЕ ПРАЗНУВАТ…
ПРАЗНУВАТ …
Странно как консуматорското свръхдинамично общество бързо пренастройва рецепторите си за актуалност
на празниците си... Какво ли не прочетохме в медиите за 1
октомври: Ден на възрастните хора, на архитектите, празник
на закрилата на Пресвета Богородица, Ден на вегетарианците, първи учебен ден за студентите. Освен всичко изброено
дотук, 1 октомври е още Световен ден за борба с хепатита. И
някак на заден план остана фактът, че преди всичко това е
Празник на музиката и поезията, установен преди 40 години
и празнуван от поколения творци у нас – с концерти, четения, представяния на нови книги и мултикултурни прояви.
Но българската литература свикна да е в периферията на общественото внимание, където по-важни са ексцентричните
„познания“ и първични страсти на героите от ВИП Брадър. И
поетите не се чувстват обидени – те продължават да говорят
за „забравената“ дама - Поезия.
Едва ли има случайни неща. Написаното преди 40 години от Любомир Левчев е знак, че „каменна ера“ в поезията
просто няма как да настъпи:
* * *
Кажи, къде е радостта, поете?
Кажи, къде са точките опорни?

БРАЦИГОВО (ОТ)ПАДНА
ПОДИР СЛАВНИ БИТВИ!
Както се знае, ФК „Брацигово” отстъпи правото си
на включване в по-горната
футболна група, но не заради спортна, а заради
финансова немощ. Неговото място с удоволствие
бе прието от съседите ни
– ФК „Свобода” Пещера,
които веднага се похвалиха с укрепването на своя
тим. За разлика от нас, те
не страдат от сиромашия
и чрез щедри парични стимули привлякоха класни
играчи и раздадоха други
благинки. По ирония на
съдбата обаче, първият мач
за сезона се изигра точно
между тези два отбора,
като първи елиминационен
кръг от турнира за купата
на България. За брацигов-

совете ни за изравняване
не бяха никак малко. Повисоката класа и футболното щастие обаче все пак

ци този жребий не можеше
да се приеме по никакъв
друг начин освен като „мач
на истината”. Чрез него
трябваше да се види от
всички кой от двата вечни
противници би трябвало да
играе във „В” - РФГ.
За нашата „Барса”
мачът започна повече от
злощастно. Първия гол
пещерци отбелязаха едва
ли не от съблекалнята
– секунди след началния
сигнал. А само след броени
минути постигнаха и втори.
До края на полувремето
студеният душ за нашите,
а пък и за публиката, стана направо леден. И ние
успяхме да отбележим гол,
но в замяна получихме
още два. 1:4! По-отчайващо начало едва ли би могло да се получи. Като че ли
всичко бе решено. Да, ама
не! Минути след началото
на второто полувреме в
игра влезе играещият треньор Борис Благоев, който
накара присъстващите да
преосмислят поговорката,
че една птичка пролет не
прави. Неговата енергия
подейства като допинг на
нашите момчета и те вдигнаха темпото дотолкова,
че противниковите играчи
не успяваха да ги догонят.
И като заваля дъжд от
голове!... Един, два, три, та
цели шест! След крайното
7:4 феновете полудяха. А
истината блесна – видя се
кой е по-класният отбор. И
кой трябваше да продължи
сезона в по-горна група.
Истина, която колкото ни
зарадва, толкова и ни огорчи заради криворазбраното разбиране за подкрепа
на местния спорт от страна
на Общината и бизнеса.
Във втория кръг нашите момчета трябваше да
се преборят с „Хебър” – Пазарджик. Пазарджиклии,
естествено, пристигнаха с
подплатено самочувствие.
Но… не взеха победата
си толкова лесно, колкото
я очакваха. През второто
полувреме дори бяха на
път да се провалят. Те едва
успяха да удържат 2:1 до
последната минута. А шан-

демонстрираха достойнствата си на партньор, равностоен и на по-големите
от него. Така Брацигово отпадна от турнира за купата,
но наистина подир славни
битви. А мачът с пещерци
безспорно ще остане записан със златни букви в
историята на клуба.
Междувременно в края
на август започна и есенният дял на областното
първенство. Началото му
бе вдъхновяващо – 5:1 като
гост на ФК „Ивайло” и 7:1
като домакини на ФК „Зенит” от Ветрен дол. Оттук
нататък думата започва да
си казва безнадеждността.
Въпросът: „И какво ще се
случи, ако продължим да
бием наред и отново станем областни шампиони?
Вратите към по-горната
група - все едно, ще си
останат заключени завинаги. Тогава какъв е смисълът
да се бъхтем като луди?”.
Демотивацията от случилото се е налице и тежи
като воденичен камък на
шиите и на ръководството,
и на футболистите. Резултатът от нея пролича в Сарая
– при отсъствието на някои
от титулярите загубихме
леко с 1:3. И все пак за футболистите остава някакъв
стимул. Един-единствен и
нематериален. Това е безмерната любов на феновете. Както се вижда от снимките, и в добро, и в зло те
остават винаги верни!
Дано този стимул се
окаже достатъчен, за да
продължаваме да се радваме на емоции на този
наш прекрасен стадион!
Надеждата, че това ще се
случи даде мачът от четвъртия кръг – 7:2 срещу
ФК „Локомотив” от гр.
Септември. Както и последвалото гостуване на
„Тракия” – Пазарджик в
Мирянци, ознаменувано с
категоричното 5:0.
Искрено се надяваме
брациговският футболен
валяк да продължава да
мачка напред. Ако не за
друго, то заради публиката.

си казаха думата – макар и
в продължението, гол отбелязаха хебърци. Отпаднахме след 3:1. За нас обаче
остана удовлетворението
от мъжката игра на нашите
момчета, които за втори път

Не ти оспорват вече стиховете,
макар че те са не по-малко спорни.
Не ти оспорват правото да страдаш.
Съгласни са дори да бъдеш нов...
... И в несъпротивлението падаш,
като в една целувка без любов.
Може да се каже, че 1 октомври е ден, в който се събират
музите - защото се честват две изкуства, които често живеят
заедно - музиката и поезията.
Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света и, както пише
в декларацията на ЮНЕСКО, “да даде признание и сила на
националните, регионалните и интернационалните организации за поезия”.
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