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ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ВЛАСТИТЕ КЛЮЧ КЪМ УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ
Албена отново
домакин на
най-големия
форум на НСОРБ
В средата на месец октомври ваканционното селище бе домакин на
поредната XII-та годишна среща на
местните власти, организирана от Националното сдружение на общините
в България /НСОРБ/. В рамките на
форума бяха дискутирани актуални
проблеми и предизвикателства пред
българските общини, като изграждането на електронно управление и
намаляването на административната
тежест за гражданите и бизнеса,
предлагането на удобни и достъпни
административни услуги, алтернативи за финансиране управлението на
отпадъците и други въпроси на устойчивото общинско развитие. Логично,
„горещата“ тема за всички общини
– финансирането на управлението на
отпадъците, бе в центъра на дебатите
още първия ден. На базата на опита
на различни общини, местните власти
дебатираха най-оптималния вариант
за определяне на справедлива база
за плащане на такса „Битови отпадъци“. За да не се наложи гражданите
да поемат по-голямата тежест при
промените, общините се надяват на
пълноправен диалог с бизнеса и правителството.
Форумът, посветен на общинските
съвети, разгледа актуални теми от
дейността на местните парламенти и
представи добри практики по подготовката на общински наредби.
Форумът „Интелигентната община
и интелигентен начин на управление“
бе наситен с хубави примери от общи-

ните, свързани с активиране на гражданите за подаване на информация
за удовлетвореност от работата на
общинските администрации.
Община Брацигово представи
презентация на тема „Иновации в
отоплението на детски градини“ по
направление „Иновативните технологии в общинските проекти - водещи
практики в общините“.

На форума бе представена и
система за работа на общинските
съвети, която включва дейността на
постоянните комисии, заседанията
и гласуванията на съветниците и
публикуването на взетите решения.
По време на годишната среща се
проведе и изложението Общинско
ЕКСПО‘2017 за стоки и услуги за общините, което ежегодно осигурява
пряка комуникация между общините,
неправителствения сектор и бизнеса.
Изложението ще съдейства да бъдат

подкрепени инициативите за привличане на инвестиции. Фирмите ще
могат да представят стоки и услуги
и да открият в широката палитра от
общински дейности подходящите за
тях възможности. Общините пък, съвместно с техни партньори - общински
или частни фирми, неправителствени
организации или други общини, ще
могат да споделят възможностите
за бизнес, инвестиции и туризъм, да
презентират уникални ресурси, забележителности и предимства на своя
регион и неговия потенциал.По време
на официалната част на форума е подписано и Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет
и НСОРБ. Връчени бяха ежегодните
награди на НСОРБ, както и Европейският етикет за добро управление на
местно ниво – под егидата на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството /МРРБ/. Своето
участие във форума декларираха
над 750 представители на общините,
кметове, председатели на общински
съвети, заместник-кметове и експерти. Гости на XII-та годишна среща на
местните власти бяха вицепремиерът Томислав Дончев, министрите
на околната среда и водите Нено
Димов и на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков,
председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ Росен Желязков, председатели на парламентарни комисии, заместник-министри,
експерти.

ПРОЕКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО
ОТВЕДЕ КМЕТА НА БРАЦИГОВО В НОРВЕГИЯ
Кметът на община Брацигово Петко Петков обмени
опит с потенциални норвежки партньори за реализиране на проект за енергийна
ефективност. Той замина
за Осло, където се състоя
среща с евентуалните партньори и други български
участници, които могат да се
възползват от предимствата
на екологични източници за
създаване на енергия.
На 18 и 19 октомври
градоначалникът
Петко
Петков участва в семинар и срещи за обмяна на
опит и добри практики и
постижения, както и създаване на партньорства в
областта на програма „БГ
04. Енергийна ефективност
и възобновяема енергия“,
организиран от Фондация
„Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло
Международен хъб.

Целта е установяване
на партньорство за подготовка на проекти по линия
на Финансовия механизъм
на „Европейското икономическо
пространство“
и Норвежката програма
2014-2020 в областта на
„Енергийната ефективност

и енергийната сигурност“,
за която са определени 28
млн. евро.
Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкият департамент за
водни ресурси и енергийни
източници.
Темите на срещите каса-

ят използване на геотермалната енергия (отопление/
охлаждане) в сгради найвече с обществено предназначение; подобряване на
енергийната ефективност
в съществуващите сгради
за постигане на енергиен
клас „А“ и изпълнение на
пилотни проекти за сгради
с почти нулево потребление
на енергия; рехабилитация
и модернизация на улично
осветление – смартосветление; мониторинг на потреблението на енергия в
общински сгради.
Събитието е финансирано по линия на програма
„БГ 04. Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Фонда за двустранни
отношения и Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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Денят на българската община
На 12 октомври 2017
г., по повод Деня на българската община, ученици
от 12 клас на СУ ”Народни будители” за един
ден поеха управлението
на общината. Официално учениците и техните
ръководители бяха посрещнати от служители
на Общинска администрация със сладка пита.
Работният ден започна с
оперативка в кабинета на
кмета. Градоначалникът
Петко Петков запозна
младите мениджъри със
структурата на Общинска
администрация, отговор-

ностите,
задълженията
и спецификата на всяка
една от дирекциите; с проектите, по които се работи;
с приоритетите и предизвикателствата пред развитието на общината. След
това всеки младеж зае
работно място, съгласно
длъжността, за която кандидатства, и се потопи в
обстановката на реалната
работна среда.
Младите управленци и
техният ръководител, г-жа
Дафова, благодариха , че
им се позволи да станат
част от екипа на администрацията, дори за ден.

Проектът за ДГ “Слънце” одобрен
Усилията, които общинските власти положиха за рехабилитация на ДГ
„Слънце“ – Исперихово, се
увенчаха с успех. Най-накрая е подписан договорът
за финансиране на проектното предложение, което
бе изготвено и входирано
към Държавен фонд земеделие към Министерство
на земеделието, храните
и горите, на основание чл.
20 а, ал. 2, т. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители и чл.
41, ал. 1 от Наредба № 12 от
25.07.2016 г. за условията
и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони 20142020 г.
Одобреното за финансиране от Община Брацигово заявление възлиза
на 661 409,30 лв. и включва ремонтни дейности по
сградата на ДГ „Слънце“
– Исперихово, в размер на
429 000,00 лв. и ремонтни
дейности по прилежащото
пространство на детското
заведение, както и вертикалната му планировка, в
размер на 112 332,00 лв.

Димитровден е!
Денят на Свети великомъченик Димитър Солунски
Чудотворец
Мироточиви
(наричан още Разпуст – 26
октомври, се празнува и
като Ден на строителя. Този
професионален празник с
дълбоки исторически корени е възстановен за българските строители с Постановление на Министерския
съвет през 1996 година.
Известна истина е, че
всяка криза се стоварва
най-напред върху строителството, но и замогването на икономиката след
криза започва с подем на
строителството. Също така
е известно, че всички български мъже по рождение
разбират от три неща: политика, строителство и футбол.
Когато стане дума за строителен гений обаче, първото

нещо, което ражда главата
на всеки българин, е споменът за делото на майстор
Уста Колю Фичето. Едва ли
има български строител, за
когото да е изписано толкова много. Включително спорът (а как без него?) дали е
бил гениален архитект, или
просто сръчен майстор, но
много рядко се споменава,
че негови първоучители
били брациговските арнаути – майстори зидари,
преселили се от Албанско
и Македония. Позволяваме
си да припомним някои интересни факти от живота на
тези необикновени люде,
творили в началото на 19
век и сътворили една от
най-уникалните архитектурни школи през възраждането – Брациговската.
Четете на стр. 2

Ние - хората

БРАЦИГОВСКИТЕ МАЙСТОРИ -

НОСИТЕЛИ НА СВЕТЛИНАТА
Тъмна нощ е. Kрай брега на Охридското езеро
мъже, жени и деца крачат
бавно, покъщнината е натоварена на коне и мулета.
Те са тръгнали от родните
си села в Костурско с малко пари и много надежди.
Всички са много уморени,
но продължават да вървят.
Това са преселници, тръгнали да търсят по-щастлив и
спокоен живот в пределите
на Османската империя.
Мъжете носят запалени
факли, за да осветяват пътя
на множеството. По-късно
светлината на тези факли
ще придобие един друг, поособен смисъл…
След 1791 година село
Брацигово се събужда за
нов живот с идването на
преселниците от Костурско.
„Арнаутите“ са сръчни и
предприемчиви хора, умели
майстори, носещи опита
на поколения занаятчии.
Макар да нямат много пари,
те имат жив, практичен ум,
здрави ръце и сериозно
самочувствие, което дава
единствено вярата в собствените сили.
Голяма част от преселниците са дюлгери (строители), но има и шарланджии,
сапунджии, мелничари и
други. Дюлгерите са опитни строители, познати из
Османската империя, а някои дори извън нея — работили са в Италия. Познават
златното сечение, техниките
на каменната зидария, познават добре ренесансовия
и бароковия стил в архитектурата. Освен това, те
са опитни пътешественици,
познават добре както пътищата, така и народностите
в Османската империя,
техните нрави, обичаи и
търсения.
С получаването на разрешение за заселване в
Брацигово, арнаутите купуват парцели и започват
да строят къщи, мелници,
бичкиджийници по река
Умишка и по Стара река,
които текат в и около село
Брацигово. Тъй като в тази
част на тогавашна България
строителството с камък е
малко позната и малко използвана технология, къщите на арнаутите изпъкват със
своя стил. Те са на няколко
ката (етажа), строени са с
камък, оградени са с дебели зидани дувари (огради),
имат и мазгали (бойници),
които да служат за защита
от нападения.
Съгласно уговорката с
рода на Каванозовците в
Пазарджик няколко тайфи
(групи) дюлгери остават в
Пазарджишко, за да поддържат седемте чифлика на
бея в плодородното поле
около град Пазарджик, други продължават да работят в
село Брацигово, а огромното мнозинство от тях тръгва
на път, за да строи отново.
Така се поставя началото
на прочутата Брациговска
архитектурна школа, която
оставя траен отпечатък
върху архитектурното наследство и самочувствието
на българския народ през
Възраждането. За 100 годи-

ни над 600 майстори градят
църкви, училища, градски
кули, къщи, дюкяни и мостове из цяло българско, а
също и в други части на
тогавашната Османска империя. Техните сгради имат
характерен стил и оставят
трайно впечатление с архитектурата си. Както всички
големи творци, брациговските майстори оставят едно
много силно послание чрез
произведенията си — стремеж към свобода и щастие.
Сградите носят белега на
тяхното самочувствие — те
са големи, здраво построени, с много светлина.
Може да се каже, че
светлината от факлите на
преселниците носи и символичен характер. Брациговската школа се появява
в един преломен за българския народ момент — започнало е националното
осъзнаване, сред дългата и
безнадеждна тъма на игото
започват да се виждат малки светлинки на надежда.
Необходими са примери на
водачество и личен пример,
които да покажат на народа
пътя към един по-добър и
свободен живот. Българският народ намира част
от своите водачи в лицето
на брациговските майстори-строители. Те са силни
и непреклонни характери,
темпераментни мъже с големи професионални умения,
които не се боят от никого.
Стъпват здраво и уверено,
държат главата си винаги
високо вдигната, говорят
смело и твърдо. В допълнение на професионалните им
качества, те са носители на
здрав морал и са безукорно
честни. Най-известните сред
тях са Исидор, Ицо Гърнето,
Иван Боянин, Щерю Арнаут,
Марко Зисо, Петър Чомпъл,
Гизда Петко, Никола ТомчевУстабашийски и др. Брациговски майстори!
Освен
самочувствие,
българският народ в началото на XIX век има нужда
от място за събиране и общение с Бога и ближния.
Църквите по онова време
са малки, строени с примитивни техники и голяма част
от тях са дървени. Арнаутите
донасят със себе си модела
на трикорабната псевдобазилика, познат в родния
им край от 16 век. Усвоили
начина на мислене и работа
на италианците, те смело започват да строят църкви, които да доближат българския
народ до Бога. Процесът не
е лесен, в Пазарджик и днес
се разказва за строежа на
катедралния храм в града
през 1837 година. Турският
бей разрешава изграждането да стане на място, което
да не е по-голямо от волска
кожа. Майстор Никола Устабашийски сключва вежди
и със свито сърце започва

да мисли. Не след дълго
беят минава покрай строежа
и като вижда изкопаните
основи, извиква майстора.
- Какво е това нещо, майсторе? — пита беят... Нали
ти разреших да построиш
църква колкото волска
кожа?
- Донесете кожата! — извиква майстор Никола.
Донасят кожата, майсторът внимателно я разгръща
и пред изумения поглед на
бея се разкрива невиждана
гледка — цялата кожа е нацепена на тънка ивица, без
нито едно възелче. Никола
Устабашийски намира начин
да надхитри бея. С нацепената волска кожа измерват
основите на църквата — те
са с обиколка, равна на волската кожа. Думата на бея
на две не става, църквата е
построена голяма и хубава,
какъвто е замисълът на майстора.
Немалко са доказателствата за архитектурните
знания и умения на брациговци. Един от тях — Ицо
Гърнето, получава прякора
си, защото за да постигне
по-добра акустика в църквите, които строи, вгражда
празни гърнета в стените.
През 1793 година Каванозовци възлагат поръчката
за построяване на мост над
река Марица при Пазарджик. Брациговци добре
разбират важността на проекта както за собственото
си благополучие, така и за
общуването между българите в Пазарджишко от двете
страни на реката. По онова
време Пазарджишкото поле
на север от Марица е покрито основно с гори и самата
река е плавателна. Всички
мостове, строени дотогава,
са дървени и реката ги отнася при честите си прииждания.
Построяването на мост е
предизвикателство, с което
майсторите от Брацигово се
справят блестящо. Решението им е елегантно и просто
— построяват здрава каменна основа и покриват моста
с дървена конструкция,
която лесно може да бъде
възстановена в случай, че
бъде отнесена от водата.
Умелите
арнаути
са
преди всичко големи и
благородни хора, като доказват това неведнъж. Те не
забравят стореното добро
и откликват на молбите на
сънародниците си. Един
от случаите на проявена
съпричастност е през 1816
година, когато село Батак
моли брациговци за майстори, които да изградят нова
църква. Еснафът на дюлгерите изпраща двама от своите най-добри членове. В
знак на благодарност и признателност за добрината на
батачани към преселниците,
през 1791 година отказват

заплащане за труда си. Така
е построена печално известната църква „Света Неделя“
в Батак.
Дюлгерите са обединени
в еснаф, който има регула
(устав) и се управлява от
съвет (лонжа). Начело на
еснафа стоят уста-майсторите с тестир (пояс), които са
самостоятелни. Едно стъпало по-надолу са майсторите
без тестир, които не са самостоятелни, макар да имат
знанията, уменията и опита.
Под майсторите са баш-калфите и калфите, които още
се учат на занаят, а най-долу
в йерархията са чираците.
Първоначално дюлгерите
се делят на млади и стари,
като първият обединен еснаф в Брацигово датира от
1845 година. Всеки член на
еснафа плаща членски внос,
който се използва за родолюбива дейност — поддържат се обществени сгради,
пътища. Често еснафът изпраща хора, които да строят
безплатно обществени сгради — дюлгерите са пример
за отговорно отношение и
пламенно родолюбие.
Поповата къща, строена
през 1848 г., става музей на
Брациговската школа
За да не разбират разговорите им, брациговските
майстори-строители
през
вековете създават таен
език — мещровския (от
„мещра“ — майстор). В Гоцеделчевско днес го наричат
„мещрогански“. Този език
те донасят от Костурско и
Корчанско, като го използват винаги, когато не искат
някой да разбере за какво
си говорят. Може би найизвестното изречение от
този таен език е „Флясаш ли
мещровски?“ („Говориш ли
мещровски?“). Това е един
от най-богатите тайни езици
в онова време, като днес
е проучена голяма част от
него, но за съжаление все
по-малко хора го говорят.
Отделни думи са се запазили в град Брацигово и околните села, където старите
хора и до днес казват „Райчо“ на слънцето, каквато е
думата в мещровския.
И днес в пределите на
България ще видите сградите на брациговските майстори-строители. Макар отдавна
мъртви, майсторите говорят
чрез произведенията си на
поколенията българи след
тях. Техните сгради са с красиви форми, здрав градеж
и особена светлина. Те ни
учат, че стремежът за щастие и свобода е неугасим в
човешкото сърце. Учат ни, че
всеки човек и всеки народ е
длъжен със собствените си
ръце и ум да построи своето
хубаво бъдеще и че никога и
нищо не е страшно, защото
докато има сърце и ум, има
и надежда. Учат ни още, че
най-важната и голяма промяна може да започне тук и
днес, с действията на единединствен човек, и че пътят
към самия себе си е път, без
който няма път за никъде. Те
ни учат, че запалената факла
в нощта край Охридското
езеро може да донесе светлина на цял един народ.

ИЗЛОЖБА
Дните до 16 декември за Брацигово
са наситени с интересни събития,
които очакват своята публика
На 20 октомври в Историческия музей бе открита
обновена изложбена експозиция. Брациговци и гостите
на града могат да видят там
и няколко емблематични за
града експоната. Изложе-

Изложбената експозиция
бе открита от директора на
Градски исторически музей
Екатерина Дамянова – Шишкова и представена от уредника Йорданка Василева.

ни са символите на града,
връчени на първия почетен
гражданин на град Брацигово – Атанас Златков, както
и много грамоти и поздравителни адреси за Брацигово
връчени на градската управа по различни поводи. В
експозицията могат да се
видят още и поканите, които
през годините са получавали представителите на държавната и административна
власт по повод празника на
града 11 и 12 май.

В ранния октомврийски
следобед музея бе посетен
от четвъртокласниците на
НУ “Васил Петлешков“ с
ръководители Мария Анастасова и Фанета Вълева,
представители на административната власт – Мария
Мадарова - секретар на Община Брацигово, и Надежда
Казакова – председател на
Общински съвет – Брацигово и граждани.
„Априлци“

Празник на хигиената
Ето как най-обикновен
ритуал бе превърнат в празник – и то непременно със
сапун! Датата 15 октомври е
обявена за Световния ден
за миене на ръцете.Този по-

на миене и чрез триенето на
ръцете разгражда мръсотията, в която се съдържат повечето микроби, придавайки
приятна миризма на кожата.
При правилна и редовна

вод използваха служителите на НЧ „Васил Петлешков1874“, за да посетят децата и
учениците в Брацигово на
учебното им място и да им
напомнят за необходимостта от миенето на ръце.
Проучване сочи, че притеснението и срамът са една
от причините, заради които
хората си мият ръцете след
посещение до тоалетната.
Мисленето, че другите ги
наблюдават, също е добра
причина. Само водата обаче
не е достатъчна, напомнят
организаторите, насапунисването е задължително, защото това е най-достъпният
и евтин начин да се “отмият”
редица болести - от диария до новия свински грип
A/H1N1. Използването на
сапун увеличава времето

употреба всички сапуни са
еднакво ефективни. Според
научни изчисления, този
лесен ритуал може да спаси
живота на милиони по света
и да предотврати предаването на стомашно-чревни и
респираторни инфекции.
Феята на чистотата подари на малчуганите от ДГ
„Здравец“ и НУ „В. Петлешков“ „вълшебен сапун“ и им
обеща, че ако са добри и си
мият ръцете, тя отново ще
ги посети с нови изненади.
Момиченцата и момченцата
от ДГ „Здравец“ приеха
присърце инициативата, повярваха във вълшебните
капки на сапуна и дори си
пожелаха за Коледа Феята
да им донесе оранжев и
розов сапун. Защо ли?…
Най-добре да питаме тях!

26 октомври 2017 г.

Съвременност

ОТРЯЗАХМЕ ЛЕНТАТА
НА ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ
9 О Б Щ И Н И Ч А К АТ
Приключиха строително-монтажните дейности
по изграждането на депото
за отпадъци. Това е първата и най-важна стъпка в
работата ни за спиране на
замърсяването от старото
сметище. Реализацията на
проект „Регионалното депо
за неопасни отпадъци от
регион Пазарджик, Клетка
1 и съпътстваща инфраструктура” ще обслужва 9
общини – Пазарджик, Батак, Ракитово, Брацигово,
Лесичово, Велинград, Белово, Пещера и Септември.
Този проект е пример
за една невидима инфраструктура, която обаче ще
е с видими резултати. В
момента са в ход подготовката и кандидатстването
по процедура за компостиране и изграждане на
сепарираща инсталация,
което е от изключителна
важност за удължаването
срока на ползване на вече
изградената клетка.
Площта за изграждане
на новото Регионално депо
за неопасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 кв. м и
включва две нови клетки
за депониране на отпадък
на обща площ около 95
дка, от които предмет на
финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ
от 53,4 дка.
Припомняме, че в края
на октомври 2015 г. започна
строителството на Клетка 1
на регионално депо за неопасни отпадъци. Проектът,
на стойност 16 млн. лв., се
реализира с финансовата
подкрепа на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
С решение на възложителя – Община Пазарджик, за изпълнител
на обществена поръчка с
предмет „СМР на проект
„Регионално депо за неопасни отпадъци от регион
Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ е избран консорциум
„Еко Пазарджик“, гр. София. В него влизат фирмите „Каро Трейдинг“ ООД
и унгарската „Келет – УТ“,
която се представлява от
пазарджишката
фирма
„Строймонтаж“. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е 15 989
293,87 лв. с ДДС.
Срокът за изпълнение
е 429 календарни дни.
Строителен надзор се осъществява от „План Инвест
Пловдив“ ЕООД. Проектът
за регионалното депо е

изготвен от „Баугрунд
Институт КНИРИМ“ ООД,
гр.София.
Регионалното
депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик,
Клетка 1, се изгражда в
землището на с. Алеко
Константиново, в рамките
на определената площадка
с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска
собственост, на община
Пазарджик. В действителност тази земя се намира
в непосредствена близост

със съществуващото общинско сметище, на 12 км
южно от град Пазарджик.
До площадката се достига
по второкласен републикански път от Пазарджик
за Пещера – отбивката за
с. Капитан Димитриево и
Брацигово.
При изграждането на
клетката за депониране
се предвиждат преградни
диги, дънен изолационен
екран, система за събиране и отвеждане на
филтрационни води (дренажни колектори, шахти),
ретензионен басейн за
филтрационни и други
потоци отпадъчни води,
система за улавяне, отвеждане и третиране на
депониен газ, горен изолационен екран, канавки
за повърхностни води и др.
спомагателни съоръжения.
Като част от регионалното
депо ще бъдат изградени
още входно-изходна зона
с КПП, електронна автомобилна везна, зона за
измиване на сметоизвозващи автомобили на изход,
административно-битова
сграда, експлоатационен и
контролен път, паркинг с 4
паркоместа, резервоар за
ПП-нужди, изгребна яма
– всички на обща площ
около 50 дка. Ще бъдат
изградени и зелен пояс и
ограда.
На
площадката
се
предвижда изграждане на
необходимите технически
съоръжения – помпена

станция за осигуряване
на необходимия напор на
водата за питейно-битови и
технологични нужди, площадкови ВиК и електропроводи и нов трафопост
тип МТТ 20/0,4кV.
Кметът на Пазарджик
Тодор Попов, министърът
на околната среда и водите
Нено Димов и изпълнителният директор на ПУДООС
Ренета Колева прерязаха
лентата на новото регионално депо за неопасни

отпадъци,
разположено
между селата Капитан
Димитриево и Главиница,
на 13 октомври - петък.
Гости на тържеството бяха
народните представители
от ГЕРБ Димитър Гечев,
Десислава Костадинова,
Десислава Тодорова и
Даниела Малешкова, областният управител Стефан Мирев, както и много
представители на институциите, имащи отношение
към цялостния процес по
изграждане и контрол на
новото съоръжение. Там
присъстваха и повечето
кметове от деветте общини,
които ще ползват новото
сметище – Петко Петков
(Брацигово), д-р Костадин
Коев (Велинград), Костадин Холянов (Ракитово),
Марин Рачев (Септември),
Николай Зайчев (Пещера).
Кметът Попов се извини отново на жителите на
селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново
и Главиница, които са
най-потърпевши от дима
на досегашното сметище.
И отбеляза, че това е само
първият етап от работата.
В скоро време се очаква
да започне и същинската дейност на избраната
фирма, която ще извозва
и доставя отпадъците на
новото сметище. В момента
се обжалва нейният избор.
Дотогава ще продължи да
се ползва сегашното място
за сметонатрупване.

ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА ЗАПОЧВА
От 1 ноември се въвежда
зимно поддържане на републиканската пътна мрежа
по заповед на председателя
на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).
Макар прогнозата на
метеоролозите през следващите 10 дни да е за добро време, се предприемат
необходимите действия за
осигуряване на безопасното
пътуване на шофьорите по
високопланинските пътища
и проходи.
Подготовката за зимния
сезон върви по график.
В момента се провеждат

регионалните работни съвещания, на които АПИ,
заедно с областните управители, с представители на
ГД „Национална полиция”,
ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението”,
ИА „Автомобилна администрация” и пътноподдържащите дружества обсъждат
готовността. Тази седмица
започват и проверките на
фирмите, спечелили обществените поръчки за зимно поддържане на пътищата.
Ще се инспектират наличните техника и суровини - сол,
пясък, луга и т. н.
В поддържането на 20

000 км републикански пътища през зимните месеци ще
участват около 3000 снегопочистващи машини - снегорини, техника за разпръскване
на пясък и т. н. Ще се осигурят около 100 000 тона сол,
300 000 тона пясък и др.
Агенция „Пътна инфраструктура” призовава шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си
и да сменят летните гуми със
зимни. Да карат внимателно
и със съобразена скорост,
да спазват правилата за
движение,
необходимата
дистанция и да не предприемат резки маневри.
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Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква заседание
на Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 27.10.2017 г.
/петък/ от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом” гр. Брацигово

при следния проект за дневен ред :
Входящ
номер

Относно:

015-00-11
11.10.2017

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово, за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.
Докладва: Веселина Дамова – председател на комисията по оперативен контрол на „Инфрастрой” ЕООД.

015-00-12
11.10.2017

Одобряване застраховател за сключване на застраховка на недвижимото имущество, собственост на „Инфрастрой” ЕООД, град
Брацигово.
Докладва: Веселина Дамова – председател на комисията по оперативен контрол на „Инфрастрой” ЕООД.

001-00-118
10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин
на град Брацигово“ на Владимир Христов Партъчев.
Докладва: Иванка Стефанова – гл. експерт „Образование и култура“.

001-00-119
10.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин
на град Брацигово“ на проф. арх. Пею Николов Бербенлиев.
Докладва: Иванка Стефанова – гл. експерт „Образование и култура“.

015-00-14
18.10.2017

Вземане на решение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Брацигово“ на акад. проф. Крум Дамянов
Докладва: Анета Рашайкова – председател на Постоянната комисия
по икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване.

001-00-128
12.10.2017

Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.
Докладва: Иванка Стефанова – гл. експерт „Образование и култура“.

008-00-60
11.10.2017

Отмяна на Решение №350/29.09.2017 год. на Общински съвет град
Брацигово, прието с Протокол № 24.
Докладва: Надежда Казакова – председател на Общински съветБрацигово.

001-00-121
11.10.2017

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в
извънбюджетната 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.
Докладва: София Тачева – ВрИД гл. счетоводител.

001-00-122
11.10.2017

Промяна на общия размер на бюджета на община Брацигово за
2017 год.
Докладва: София Тачева – ВрИД гл. счетоводител.

001-00-124
12.10.2017

Изменение и допълнение на списък на пътуващите служители, имащи право на 80% транспортни разходи от местоживеене до месторабота /Приложение 7 към Решение №266/28.02.2017 г./.
Докладва: София Тачева – ВрИД гл. счетоводител.

001-00-129
13.10.2017

Приемане на план-сметка за необходимите средства за отбелязване
на 125 години от обявяване на Брацигово за град и 40 години от създаване на селищната система.
Докладва: София Тачева – ВрИД гл. счетоводител.

001-00-123
12.10.2017

Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.
Докладва: Мария Пищалова – гл. експерт ТУТиПЗ.

001-00-125
12.10.2017

Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване
на дървесина от общинска гора „Санджака“ през 2018 година по
дървесни видове, видове сечи и обем.
Докладва: Зенаида Глухчева – гл. експерт ЗГВ.

001-00-126
12.10.2017

Информация за изпълнение на договорни отношения по действащи
към 01.10.2017 г. договори за наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.
Докладва: Надя Велева – гл. специалист ОбСТК.

001-00-127
12.10.2017

Отмяна на Решение №210/28.10.2016 год. на Общински съвет град
Брацигово.
Докладва: Надя Велева – гл. специалист ОбСТК.
Изказвания, питания и предложения от граждани.
С уважение,
Надежда КАЗАКОВА
председател на Общински съвет-Брацигово

О Б Я В А
1. Със заповед № ОХ - 978/12.09.2017г. на министъра на отбраната
на Република България е разкрита процедура по обявяване
на 188 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански, средни или висши училища,
във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. Във в. ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности - Приложение № 1.
1.2. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности - Приложение № 2.
1.3. Във в. ф. 24490 - Асеновград, 20 длъжности - Приложение № 3.
1.4. Във в. ф. 54100 - Ямбол, 15 длъжности - Приложение № 4.
1.5. Във в. ф. 28610 - София, 20 длъжности - Приложение № 5.
Срок за подаване на документи до началника на Военно окръжие II степен – Пазарджик
- до 07.11.2017 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик, за общини Пещера и Брацигово - Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2 стая № 17, тел. 03552/2065,
старши специалист Димитър Димитров, ет. 2 стая № 12, тел. 03552/2065, или във Военно
окръжие – Пазарджик, ул.“Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

Общество

Есен е!
Един от най-вълшебните
сезони. И въпреки че много
от вас ще кажат, че биха
искали топлото безгрижно
лято да се върне, отново да
са с приятели на плажа, любувайки се на яркото слънце,
това няма как да стане, поне
до следващата година.
Есента всъщност не е
толкова лоша – напротив,
това е един от най-романтичните и красиви сезони.
Трудно е да се научим да

се радваме на есенното
време, дори бих казала,
че е цяло изкуство, защото
доста хора свързват есента
все с негативни емоции – с
лошото време, с края на летните забавления, че даже и
с често срещаната “есенна
депресия”! Но точно сега е
моментът да се усмихнете
и да се полюбувате на падащите листа в парка, на
красивата природа, на отлитащите птички…

Октомври е небе с безброй звезди.
Оранжеви листа. И кестени.
Октомври пише приказки. И мълчи.
И е ужасно повече от есен…
Октомври е носталгия. Тъга.
Усмивка. Радост. Ябълки. И грозде.
Октомври всъщност е жена,
която омагьосва с поглед.
Октомври е въздишка. Топъл чай.
Октомври е поле от хризантеми.
Мъглива нежност… Нежност до безкрай

Непосредствено
след
откриването на ловния сезон на 1 октомври, местната
ловна дружинка се окичи
с поредните трофеи. Бяха
отстреляни 4 диви прасета
– две големи и две по-малки.
Ловът на дива свиня е
най-предпочитан,
защото
е най-масов и свързан с
много емоции. През последните години всички ловни
сдружения в региона могат
да се похвалят с много добри резултати при този вид
лов, както и с отстреляни
трофейни животни.
Този сезон късметът се
усмихна на Димитър Серафимов от брациговската
ловна дружинка.
Един ловец може да
отстрелва дневно до 15
пъдпъдъка, до 10 гургулици,
гривяци, гугутки, бекаси или
бекасини, до 3 белочели гъски, до 2 фазана или токачки,
до 4 яребици, кеклици,
катерици или нутрии, до 30
скореца и само 1 заек. При
груповия лов на дива свиня
На 15 октомври 2017 година зала „Олимп“ посрещна и любителите на тениса.
Поредното 30 състезание
се проведе в неделния ден
под егидата на 125-ата годишнина от обявяването на
Брацигово за град.
В чест на юбилейната
годишнина любителите на
тениса на маса учредиха
свой клуб, който официално
е записан в националния

НАСЛУКА

Трофеите
на розовската група

ТЕНИС НА МАСА
регистър за този вид спорт
и започва състезания на
регионално и национално
ниво във „В“ група.
На тазгодишния есенен
турнир участваха 32 състезатели от различни възрасти, картотекирани в „А“, „Б“
и „В“ група.

Победител стана единствената жена - Валерия
Божинова от Пазарджик, която се състезава в „А“ група.
Нейният опонент бе Мирослав Манчев от „В“ групата
на тенисистите, също от
Пазарджик. На второ място
се класира Йордан Тодоров,

задължително трябва да
има ръководител, който се
определя от дружинката и
се утвърждава от директора
на държавното горско или
ловно стопанство.
Изпълнителна агенция
по горите напомня, че ловното оръжие е лично и не се
предоставя на никого, дори
на правоспособни ловци.
При използване на оръжие
с гладка цев по време на
групов лов на дива свиня
се забранява използването
на сачми с диаметър над 6
мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип
„куршум“.
Напомняме отново, че
на санкция подлежат ловци, които не са екипирани с
шапка или облекло с ярък
сигнален цвят при групов
лов на дива свиня и на
дребен дивеч. Забранена
е употребата на алкохол и
упойващи вещества преди
и по време на лов.
“Априлци”
а на трето е младата ни надежда в този вид спорт
Георги Тодовичин.
Организаторите са вдигнали високо летвата и смятат
да отстояват позициите на
спорта на регионално ниво.
Те изказват искрени благодарности на общинското
ръководство за съпричастността и спомоществователството.
Йордан ПАУНОВ

Равногор ви кани на... „ЧИКО-БУНАРА” Е ЕДНОЛИЧЕН ЛИДЕР В КЛАСИРАНЕТО НА “А” ОФГ
Един топъл варен барабой, току-що изваден от
големия казан, поръсен с
балканска чубрица, чаша чай
или вино, букет от билки или
бурканче билков мед от Равногор са прекрасното начало,
което обещава тазгодишният
Празник на картофа.
Картофеният фест, който
се превърна в своеобразен
кулинарен форум, отново
ще събере производители
и любители на картофа в
Равногор. Жители и гости на
високопланинското село ще
имат възможност да опитат
най-различни изкушения,

приготвени от нашенските
земни ябълки.
Предвидени са и награди за “Най-голям картоф”,
“Най-добър артпродукт от
картоф” и “Най-добро ястие
от картоф”.

В мач от деветия кръг на “А” ОФГ “Чико-Бунара” победи
гостуващия “Тракиец” (Главиница) с 6:1. Три гола за домакините вкара Спас Милушев, два пъти се разписа Иван Андреев и един път Станислав Чочков. Отборът от Главиница вкара
почетно попадение в самия край на мача.
След неочакваните грешни стъпки на ФК “Брацигово”
и “Балкан” (Варвара), “Чико-Бунара” е едноличен лидер в
класирането на “А” ОФГ с 27 точки. ФК “Брацигово” победи
с 5:4 ФК “Величково”, а “Балкан” направи 1:1 в Сарая.

ФК „БРАЦИГОВО”
ПОБЕДИ „ЧИКО-БУНАРА”
„ЧИКО-БУНАРА”

Мария СПАСОВА

Мачът от десетия кръг на “А” ОФГ между отборите на
ФК “Брацигово” и “Чико-Бунара” се превърна в истинско
дерби с много голове и рекордна посещаемост.
Пред рекордните за “А” ОФГ 2 000 зрители ФК “Брацигово” победи “Чико-Бунара” с 5:4. Първото полувреме на
срещата завърши 4:2.
След победата ФК “Брацигово” се изкачи на първо
място в класирането с равен брой точки с “Чико-Бунара”,
но с предимство в прекия двубой.
ПЗспорт

Към зимно часово време
ПРЕМЕСТИ ЧАС НАЗАД!

В 4:00 ч. сутринта на 29
октомври 2017 г. преместете (сменете) часовниците
си час назад. Другояче
казано, 4 часа да стане 3.
Промяната се отнася за
живеещите на територията
на Република България.
Зимното часово време в
Европа ще продължи до
последния седмица на месец март 2018 година.
Този уикенд може да
бъде определен като найщастливия в годината,
защото ще се насладим
на един час сън повече.
Причината е, че връщаме
часовниците с час назад
и минаваме към зимното
часово време. То всъщност
е общоприетото астрономическо време, което
променяме през пролетта

(в последния уикенд на
март), когато местим стрелките на часовника с час
напред. В резултат на това
през пролетните и летните
месеци светлата част от
деня е по-дълга, докато от
следващата седмица ще се
стъмва рано.
За пръв път сериозно
смяната на времето е предложена от Уилям Уилет в
“Пилеене на дневна светлина”, публикувана през
1907 г. Той не успява да
убеди британския парламент да го приеме, въпреки
наличието на значително
лоби.
Идеята за лятно часово
време за пръв път се въвежда на практика от германското правителство по
време на Първата световна
война - в периода 30 април
- 1 октомври 1916 г. Скоро
след това Великобритания
последва примера, като в
началото въвежда лятно
часово време от 21 май до
1 октомври 1916 г. В България то е въведено на 1
април 1979 г.

За добрите

хора

В средата на октомври се състоя
топло и вълнуващо изпращане на
дългогодишния шофьор на Общинска
администрация – Брацигово Пейчо
Трендафилов по повод неговото пенсиониране. През последните десет

години от дългогодишния си трудов
стаж чичо Пейо бе шофьор на училищния автобус, с който се возят
децата и учениците от полските села
на селищната ни система.
Пред сградата на Общината се събраха всички учители и служители,
за да изпратят своя уважаван и обичан колега. Директорът на НУ„Васил
Петлешков“ изказа благодарност и
признание за всеотдайната работа,
изпълнена с много загриженост и
любов към децата, за проявяваната
от него колегиалност и етика във взаимоотношенията с учениците и учителите. Уважаваният чичо Пейо получи
благодарност и признателност от своите малки приятели, от родителите
и учителите им. Колегите споделиха
впечатленията си от съвместната
работа с господин Трендафилов, за
неговата отзивчивост и готовност
винаги да помогне, да даде напътствия, да сподели своя опит. Всички
бяха единодушни, че ще липсва на
колектива, но получи уверение, че
вратите на Общинска администрация
и училищния автобус винаги ще бъдат отворени за него.

Чичо Пейчо получи подаръци и
сърдечни пожелания от всички. Пожелаха му много емоции, щастливи
години и пътуване по света - сега ще
има време за отдих и развлечения.
„Априлци“
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