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Иде тихата и свята нощ…нека помечтаем.
Да дадем нещо от сърце,
да усетим и дарим топлина.
И да бъдем здрави!
Да бъдем пламък и да го раздаваме!
Да бъдем истинската жар, която
топли и създава уют!
Да бъдем огнището, което сплотява!
Да бъдем обичани и да обичаме!
Да бъдем истински, да бъдем себе си!
Да дадем живот на мечтите си и да
бъдем смели да ги следваме!
Казват, че на Коледа се случват чудеса.
Да си пожелаем нещо съкровено.
И да се подготвим да го посрещнем.
Мечтите са за това – да се сбъдват!
Да направим крачка към бъдното!
Защото…
И на Земята стават чудеса!
Великото е винаги най-просто!
Една луна, две капчици роса,
една случайна мъничка разходка
и топлината на една ръка…
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ВЪЗСТАНОВИ СЕ ПЪРВАТА
Стара е повелята да построиш чешма, за да остане споменът за теб

×ÅÑÒÈÒÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ!

От дълбините на
вековете идва оригиналната
българска
традиция, според която
добрият човек трябва
да остави на поколенията нещо, което да им
напомня за него и след
като той е напуснал
грешната земя. Не един
и два са текстовете, в
които се споменава добродетелността на този,
който е построил чешма край пътя. Не нещо
друго, а именно чешма защото не някъде другаде, а точно при чешмата
пътникът може и да отпочине, и да се освежи,
и да се разхлади, а срещу това трябва само с
добро да спомене този,
който на ползу роду я е
съградил.
Днес в нашата твърде объркана модерност
не очакваме да чуем за
подобни неща, но ето,
че те продължават да се
случват, като прокарват
здрава връзка между
миналото и бъдещето.
Комитет „Памет“ в
Брацигово стана инициатор за възстановяването на първата чешма,
която е била изградена
от преселниците строители през XVIII в. Тогава

тант на съоръжението е
арх. Милан Белемезов, а
изпълнител – фирмата на
братя Карталови. В миналото каменната чешма
е била разположена на
около триста метра западно от сегашното си
местоположение.
Чешмата е монтирана пред музея на Архитектурно-строителната
школа, а откриването се
състоя в присъствието
на кмета на града Петко
Петков, на инициатора
за
възстановяването
– Владимир Батаклиев,
както и много граждани.

тя била разположена
на входа на града, а
майсторите я създали,
за да увековечат своето
пристигане. До нас са
достигнали фрагменти
от оригинала, на които
ясно личат символите,
ползвани от някогашните дългери, свързващи

ги с древни школи и
вярвания.
Чешмата е възстановена по дървогравюра
на Иван Тошков, направена през 1939 г.
Коритото е от друга
стара градска чешма, а
сега наново е изградено
основното тяло. Проек-

Ведно с това бе поставена паметна плоча
на фасадата на Попови
къщи. Тя е посветена на
авторите на книгата за
брациговските майстори строители – арх. Пейо
Бербенлиев и Владимир
Партъчев.

ТРАДИЦИОННИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ С МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ ОБСЪЖДАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
В сградата на Мла- път на територията на за мобилните прегледи
дежки дом – Брацигово Община Брацигово и са Сдружението е полу- ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ
се проведоха прегледи
на млечната и щитовидната жлези, инициирана
от неправителствената
формация „Сдружение
за онкоболни и приятели“ - Пазарджик.
Прегледите се осъществяват за пореден

част от кампанията на
сдружението за борба
с рака.
Около 40 бяха желаещите, които бяха
прегледани с мобилния
ехограф и видеопринтера от рентгенолога д-р
Благова. Апаратурата

С писмо от Министерството на
околната среда и водите, постъпило в РИОСВ – Пазарджик, е указана необходимостта от спазване
на поетите от страна на Република
България ангажименти към Европейската комисия по отношение
изпълнение на решение на съда
на Европейския съюз от 13 юли
2015 г. по дело С-145/14.
Съгласно
горецитираното
писмо и във връзка с чл.14 от Директива 1999/31/ЕО на съвета от 26
април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, всички съществуващи общински депа за неопасни

чило от дарителска
кампания, подкрепена
от вицепремиера и
министър на външните
работи Екатерина Захариева.
По информация на
д-р Благова, в община
Брацигово не са открити случаи на рак на
гърдата или патологии
на щитовидната жлеза.
В рамките на националната
инициатива
“Познавате ли риска
от остеопороза” се
проведоха и прегледи
за определяне личния
риск от остеопороза и
скринингово изследване на костната плътност, организирано от
асоциация “Жени без
остеопороза”.
Таня ЙОРГОВА

Екип от чуждестранни експерти, воден от
представители на Регион Голям Манчестър
беше на работно посещение по международен
проект
COALESCCE
/Подкрепа на проекти и
инициативи, насочени
към създаване на възобновяеми източници на
енергия, управлявани от
местните общности/. Домакин на срещата беше
Фондация
„Европерспективи” (ФЕП).
Целта на посещението е обмен на опит и
обсъждане на конкретни
инструменти и подходи
на регионалната политика, които да насърчават
взаимодействието между всички институции в
областта на енергийната

ефективност и използването на ВЕИ от местните
общности в България.
По време на четиридневната си визита
екипът
експерти
от
Великобритания, Германия, Испания, Италия,
Румъния и Унгария се
срещна с представители на местните власти,
държавни институции
и бизнеса, ангажирани
с изработването и прилагането на стратегии за
енергийна ефективност,
ВЕИ и действия по климата. Местните власти
бяха представени от общините Ихтиман и Брацигово, които запознаха
чуждестранните експерти с обекти, реализирани
на техните територии
и финансирани както

от общински средства,
осигурени основно от
Европейския фонд за
регионално
развитие
(ЕФРР) и Националната
програма за енергийна
ефективност, така и от
частни инвеститори.
Експертите изтъкнаха, че съществуването
на местните енергийни
общности и реализирането на проекти от тях
допринасят за цялостно
подобряване качеството
на живот в регионите в
България чрез стимули-

ЗАКРИВА СЕ ДЕПОТО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
отпадъци, неотговарящи на изискванията на директивата, следва в
срок до 31.12.2017 г. да прекратят
експлоатацията си, съгласно график, подаден до Европейската комисия, с цел предотвратяване на
финансови санкции за България.
Общинското депо за неопасни отпадъци, експлоатирано от
община Брацигово, не отговаря
на изискванията за защита от замърсяване на почвата и на водите

съгласно чл.18, ал.1 от Наредба
№6 за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация
на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Обезвреждането на битовите
и други неопасни отпадъци от
територията на община Брацигово следва да се извършва на
регионалното депо за неопасни
отпадъци, с издадено комплекс-

но разрешително, отговарящо на
нормативните изисквания.
В срок до три месеца от преустановяване на експлоатацията
на депото Община Брацигово
следва да започне извършване
на дейности по закриването му в
съответствие с изготвен план за
закриване на депото. /чл.62, ал.2
от ЗУО/.
Затова е издадена нарочна Заповед №РД-09-172 от 24.11.2017 г.

ране на икономическото
развитие, създаване на
заетост и възможност за
развитие на човешкия
ресурс в регионите.
В последния ден от
своето посещение екипът представи заключенията си и препоръките
си за развитие и насърчаване на инициативи
в сферата на местните
енергийни
общности,
обединени в три теми
– регионално развитие,
финансиране и комуникационни кампании.

на директора на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев за спиране
на експлоатацията на депо за
неопасни отпадъци, находящо се
в землището на град Брацигово,
община Брацигово, местност Клисурата, с отредена площ на депото
5,0 дка, собственост на Община
Брацигово, считано от 31.12.2017 г.,
и да се предприемат мерки за неговото закриване и рекултивация.
Изпълнението на заповедта се
възлага на кмета на община Брацигово – Петко Петков.

Ние - хората

БИОПРОДУКТИ ПРЕДСТАВЯТ
ОБЩИНАТА
НА ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ
Ястия и биопродукти
от община Брацигово гостуваха на фестивала „От
нашата ферма – с любов
за вас!“, проведен на 29
ноември пред Министерството на земеделието,
храните и горите в София.
Столичани вече познават вкусовете от нашия край: на пазара им
редовно има биосладка,
сокове, сушени плодове и
подправки, приготвени с
любов от семейството на
Денка Георгиева / Denka
Georgieva (Мисто ЕООД) от
Исперихово.
На форума бяха представени и типични ястия
от брациговските села

да получат информация
какви забележителности
могат да разгледат, както
и къде могат да отседнат,
ако предпочетат нашата
дестинация.
Автентични фермерски
храни на малки производители се представят
всяка сряда на фестивала „От нашата ферма – с
любов за вас“ от 10,30 до
18,30 часа. Мястото е пред
Министерството на земеделието и храните (бул.
„Христо Ботев“ 55). Там
винаги има богато разнообразие от краве, овче,
козе и биволско сирене и
кисело мляко, кашкавал,
масло, извара, мед, слад-

ИСПЕРИХОВО
Вървейки през годините,
прелиствайки лист след лист
живота си, констатирахме,
че те като че ли минаха неусетно. Сякаш довчера бяхме
на ученическата скамейка,
получавахме похвали и порицания, завоювахме знания и опознавахме света.
Днес всеки от нас е поел
по своята криволичеща и
къде отъпкана, къде не пътека и стои твърдо на нея.
Пъстър калейдоскоп ни
нареди юбилейната среща.
Един реализирал мечтите
си с образование и добра
и престижна работа, друг
постигнал пълно семейно
щастие - деца и внуци. Някой
останал без своята полвинка
или загубил най-свидното –
рожбата си. Трети напуснали
полесражението на живота
твърде рано, оставил близки да болеят за него. Съдби
– нашенски, човешки…
През годините досега
сме правили няколко опита
да се съберем на другарска
среща, но не всички имаха

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА
Набор 1957 от с. Исперихово през тази
година празнува юбилей - 60 години

възможността да уважат
инициативата. И сега не бяхме в пълен състав. Причини
най-разни и все уважителни.
Въпреки това срещата се
състоя в ресторанта на наши
приятели от Пазарджик

- „Гарден. Организаторите
спретнаха за юбилярите
скромни, но приятни изненади – шампанско, торта със
свещички и сувенири под
формата на подкова с изглед от България, на гърба

на които е изписано името
на юбиляра, пожелания към
него и семейството му.
В хода на мисловната
ретроспекция споменахме
и нашите учители: Мария
Спасова, София Андреева,
Величка Русева, Ягода Арабаджиева, Мария Павлова
- Балабанова.
Споменахме и онези учители, които вече не са сред
нас - Анастасия Симетчиева
и Трепка Шопова, Ангел
Стоилов, Димитър Димитров, Михаил Спасов, Васил
Арабаджиев.
Поклон учители любими!!!
В спомени, хора и танци
приключи тази знаменателна вечер.
До нови срещи приятели!!!
Васка НАЙДЕНОВА

ИЗЯВИТЕ НА ГРУПАТА ЗА НАРОДНО ПЕЕНЕ

Равногор и Исперихово:
гюзлеме, баница със зеле,
салца с праз, овче сирене,
домашно кисело мляко с
боровинки, равногорска
сланина с подправки, боров мед и други.
Клиентите можеха да
опитат от предлаганите
продукти, както и да си
запишат рецептите за тяхното приготвяне.
Основната
презентация и дегустациите се
проведоха по обяд в Демонстрационната шатра в
началото на пазара.
И докато си похапваха
от вкусотиите, посетителите имаха възможност
да видят филм за района,

ка, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, сезонни
плодове и зеленчуци,
гъби, биовино, оцет, билки
и подправки…
Всички фермери-производители са регистрирани по Наредба №26 на Министерството на земеделието, храните и горите, а
много от тях са в районите
от Натура 2000 в Западна и
Централна Стара планина
и подкрепени от Българошвейцарската програма за
сътрудничество.
Организатор на фестивала е Фондацията за
биологично
земеделие
БИОСЕЛЕНА / Bioselena /
„АПРИЛЦИ“

ОБЯВА
Със заповед на министъра на отбраната
No ОХ -1167/09.11.2017 г. са обявени длъжности
за войници във Военновъздушните сили за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1.1. За военно формирование 28000 - Граф Игнагиево 5 длъжности,съгласно Приложение No 1;
1.2. За военно формирование 54320 - Божурище 9 длъжности, съгласно Приложение No 2.
Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие II степен – Пазарджик:
- за длъжностите по Приложение No 1 - до 12.01.2018 г.;
- за длъжностите по Приложение No 2 - до 29.12.2017 г.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
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.

ЧИТАТЕЛИ
и”УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
лц Започна абонирането за вестници
и
р
и списания за 2018 година
“Ап
В. “Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го пожелаете, на
цената на половин кафе - 0,30 лв. за брой, или само
за смешните 6,00 лева на година.
Както и досега, той ще се опитва да ви информира по интересуващи ви въпроси от най-различно
естество, както и да дава глас на вашето мнение.

Дайте шанс на местната преса!

Една прекрасна изява на групата за народно
пеене ”Росна китка” при
читалището в с. Исперихово се състоя в началото на
есента. Започнахме деня
с прекрасно настроение.
Предстоеше ни посещение
на местността Клептуза и
Историческия музей във
Велинград. Преди това поехме глътка свеж въздух
на Цигов чарк. Насладихме
се на добрата културна разходка из града на оперния
бас Николай Гяуров и на записи на негови музикални
изпълнения в едноименната зала. След кратка обедна
почивка и вкусен обяд от

местната кухня, групата ни
отпътува за плануваната

БРАЦИГОВО

АНГЕЛОГЛАСЕН ХОР ОТБЕЛЯЗА
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Българската православна църква отбелязва Въведение Богородично, празник, известен и като Ден на
християнското
семейство
и християнската младеж.
Това е един от големите вселенски празници, който в
църковните песнопения се
назовава „предвестник на
Божието благоволение към
хората”.
Въведение Богородично
ни напомня за влизането на
Светата Дева в Йерусалимския храм, за да служи на
Господ и да се подготвя.
Кметът на община Брацигово и председателят на Общинския съвет, ведно с доста
миряни, почетоха празника,
като се включиха в тържествената литургия, отслужена
от протойерей Любомир Трая-

нов. Децата от неделното училище представиха програма
и пресъздадоха въвеждането
на малката Мария (Пресвета
Богородица) в храма и как
тя била отдадена в служение
на Бога. Празникът завърши
с традиционната кулинарна изложба под надслов
„Постното ястие на моето
семейство”, която имаше за
цел да покаже и популяризира стари български ястия,
традиционни за Брацигово.
На масата имаше изобилие от
постни сладки, сърми, тиква,
баклава, ритуални пити, боб,
плодове.
Тези, които уважиха
празника се почерпиха с
чаша постно жито и вкусиха
от разнообразните блюда.

изява - ”Фестивал на смокинята” в с. Ветрен дол,

Кметът на общината поздрави гражданите и отправи
пожелания за здраве, спло-

общ. Септември. Нашите ентусиастки Мария Николова
и Йорданка Атанасова почерпиха журито с два вида
сладка от смокини, както и
с пивка смокинова ракия.
Изявата ни бе горещо аплодирана от публиката, а ние
потеглихме за вкъщи, недочакали решението на журито. Надявахме се на добра
оценка на предоставените
наши продукти, но наградите останаха във Ветрен,
а ние се приготвихме за
следващите изяви, в които
се надяваме на по-висока
оценка и признание.
Васка ВЪЛЧЕВА

теност и щастие на техните
семейства.
Таня ЙОРГОВА

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
Учениците от петите класове на СУ “Народни будители”
- Брацигово и ОУ “Христо Ботев”
- Бяга изнесоха вълнуващ урок
по родолюбие.
В приблизително едночасова
викторина “Аз обичам Брацигово”, посветена на 125 години от
обявяването на Брацигово за
град и 40 години от създаването
на селищната ни система, те отговаряха на въпроси, свързани
с историята, бита, културата, просветната дейност и развитието на
града от създаването му до наши
дни. В оспорваната надпревара
двата отбора се състезаваха кой
да даде по-изчерпателен и съдържателен отговор.
Викторината се проведе на
16 ноември в заседателната
зала на Градския исторически

музей. Тя премина в един кръг,
а отговорите на въпросите бяха
оценявани от компетентно жури.
За да отпуснат напрежението
сред състезателите и да ги предразположат, организаторите им
помагаха, подхвърляйки им шеги
на остарял диалект, използван в
нашия край. Звученето на голяма
част от думите породи смях и
забавление сред присъстващите
участници и публиката.
В края на надпреварата всички петокласници получиха лично
от председателя на Общинския
съвет г-жа Надежда Казакова
грамоти и подарък - книгата на
Владимир Батаклиев “Културният живот на Брацигово”, която
е последната от трилогията за
летописа на читалището ни. Отборите получиха и плакет.
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РИОСВ СЪВЕТВА

Уважаеми граждани,
с настъпването на отоплителния сезон в населените
места ежегодно се наблюдава увеличаване на
замърсяването на въздуха
с фини прахови частици
(ФПЧ). Докато през месеците от април до септември автоматичните измервателни станции в региона
почти не регистрират дено-

нощия с превишени норми,
през есенно–зимните месеци броят на превишенията
рязко се увеличава. Ето
една илюстрация – през
м. септември и м. октомври
2017 г. градският фонов
пункт в Пазарджик е отчел
едно превишение на ФПЧ,
на 19 септември 2017 г.
Тогава са измерени ФПЧ от
66.00 микрограма на кубичен метър – превишението
е 1,32 от нормата. При другите замервани показатели
– серен диоксид и азотен
диоксид, превишения не
са регистрирани.
Замърсяването
на
въздуха с фини прахови
частици, според редица
специализирани изследвания, е предпоставка за почесто възникване на остри
респираторни
инфекции
(ринити, фарингити, бронхити,
бронхопневмонии)
и заболявания на очите
(конюнктивити и кератити);
усложняване и по-тежко
протичане на хроничните
болести на дихателната
система
(бронхиална
астма, хроничен бронхит,
белодробен емфизем) и
на сърдечно-съдовите заболявания, което води до
намаляване на продължителността на живота.
Основните източници
на замърсяване с ФПЧ са
процесите на изгаряне на
горива за битово отопление, особено при продължителни метеорологични
процеси,
затрудняващи
разсейването на димните
газове в атмосферата (температурни инверсии, ниско
атмосферно налягане с
безветрие и др.).
Въпреки сложните икономически и социални проблеми, свързани с избора
на начин на отопление във
всеки дом, за да опазим
въздуха чист и здравето
си, РИОСВ – Пазарджик
припомня някои основни
правила за намаляване на
емисиите на замърсители
във въздуха през отоплителния сезон:
- при възможност използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни
газове във въздуха или те
са минимални – газификация на жилищата и/или
електрическа енергия;
при
възможност

изолирайте
максимално
жилището си срещу изпускане на топлината в
околната среда. Външната
или вътрешната топлоизолация на стени и тавани,
подмяна или уплътняване
на прозоречната дограма,
дори плътните завеси, съществено намаляват загубата на топлинна енергия,

количествата горива и
съответно емисиите във
въздуха.
Ако все пак сте избрали
отопление с изгаряне на
твърди горива, не използвайте въглища с високо
съдържание на пепел и
сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на
такива горива се увеличават отделяните количества
прах и вредни химични съединения – серен диоксид
и въглероден оксид.
Проверете състоянието
и височината на комините!
Недостатъчната височина
на комините на жилищните сгради (по-малко от 0,5
– 1,0 m над билото) затруднява както процеса на горене, така и разсейването
на газовете в атмосферата!
Почистете димоходите и комините от сажди!
Осигурете топлоизолация
на комините и защитни
„шапки“ против попадане
или кондензация на влага, която води както до
постепенно разрушаване
на комините, така и до непълно горене с отделяне
на сажди и токсичен въглероден оксид!
Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел,
тъй като това често предизвиква запалване или
продължително димене на
отпадъците и замърсяване
на въздуха.
Не изгаряйте в домашните си отоплителни
печки или котли отпадъци
– пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др.
– тези отпадъци при изгаряне отделят токсични
химични вещества.
Изгарянето на отпадъци
(освен в специализирани
регистрирани инсталации)
е забранено и нарушителите се глобяват!
За намаляване замърсяването от автомобилния
трафик през зимата:
. не оставяйте с включен двигател на място
автомобила си продължително време;
- не използвайте автомобили с неизправно
изгаряне на горивото в
двигателите – следете състоянието на отработените
газове, изпускани от автомобилите!

РИОСВ – Пазарджик призовава заедно
да опазим чист въздуха, който дишаме!

О Б Щ И Н А
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Б Р А Ц И Г О В О

З А П О В Е Д
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ
1. Определям през 2018 г. в община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територията за обществено
ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко в границите,
установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, промишлени и други имоти на територията
на общината със статут на застроени имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.

2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в точка 1 от настоящата заповед, както следва:
Продължение от миналия брой
с. РОЗОВО
ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. “Тринадесета“ №1 - 8
2. ул. “Двадесет и четвърта“ 1 - 6
3. ул. “Двадесет и втора“ №1 - 14
4. ул. “Двадесет и трета“ №1 - 3
5. ул. “Двадесет и пета“ №1
6. ул. “Двадесет и шеста“ 1 - 4
7. ул. “Четиринадесета“ №1 - 30
8. ул. “Петнадесета“ №1 - 27
9. ул. “Осемнадесета“ №1 - 34
10. ул. “Деветнадесета“ №1 - 13
11. ул. “Двадесет и първа“ №1 - 22
12. ул. “Четвърта“ №1 - 12
13. ул. “Пета“№1 - 28
14. ул. “Шеста“№1 - 13
15. ул. “Седма“ № 1 - 7
16. ул. “Осма“ №1 - 26
17. ул. “Девета“ №1 - 28
18. ул. “Десета“№1 - 8
19. ул. “Единадесета“ №1 - 10
20. ул. “Дванадесета“ №1 - 4
21. ул. “Шестнадесета“ №1 - 10
22. ул. “Седемнадесета“№1 - 17
23. ул. “Двадесета“№1 - 10
24. Извън регулация
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪБИРАНЕ
НА ТБО ОТ ЛЕТОВИЩЕ „РОЗОВСКИ
ВРИЗ“ В АКТИВНИЯ СЕЗОН.
гр. БРАЦИГОВО
ЧЕТВЪРТЪК
2. ул. “Георги Пейкин” №1 - 17

Есенният дял на Областното първенство по футбол
завърши. И ако класацията
беше по общини, то безспорният първенец щеше
бъде нашата. На върха
остава да зимува ФК „Чико
– Бунара“ от Бяга с актив от
42 точки и внушителна голова разлика – 72:19 гола. Впечатляващо е постижението
на нападателите. Възможно
е тези 72 отбелязани гола да
са рекордни в историята на
първенството.
В последния 15-и кръг
„Чико“ посрещна на свой
терен амбициозните футболисти на „Чепинец” от Велинград. За бяжани играта бе
по-скоро за престиж, тъй като
така или иначе те бяха непоклатими от първото място. За
велинградчани обаче резултатът имаше решаващо значение за евентуална инвазия
в зоната на първите трима. На
този фон мачът протече на
високи обороти от началото,
та до последния съдийски
сигнал. След многократни
пропуски и няколко сблъсъка

ТЕНИС НА МАСА
Открит регионален есенен турнир по тенис на маса
се проведе в края на ноември в Панагюрище. Срещите се играха в спортната
зала “Арена Асарел” .
За първи път картотекирани състезатели от брациговския отбор се явиха
на двубой от „В“ групата и
доказаха, че тенисът никога
не е бил пренебрегван в
малкия ни град.
Нашите представители
се състезаваха в две възрастови групи - от 40 до
55 години и над 55 години
сред състезатели от цяла
Южна България.
И въпреки че за първи
път мерим сили с други
спортисти в областта на
тениса на маса, доказахме,
че не сме на опашката. В
първата възрастова група
Йордан Паунов завоюва
почетното трето място, а
Николай Хаджиев зае пето
място.

3. ул. “Петър Фикин“ №1 - 20
4. ДЗ „Здравец“
5. ул. “Грамадите“ №1 - 11
6. ул. “Ангел Джинджифоров“ 1 - 12
7. б ул. “Девети септември“ №1 - 11
8. ул. “Лев Желязков“ №1 - 35
9. ул. “Пролет“ №1 - 9
С. ЖРЕБИЧКО
ПЕТЪК
1. ул. “Първа“
2. ул. “Трета“
3. ул. “Осма“
4. ул. “Девета
5. ул. “Десета“
6. ул. “Петнадесета“
гр. БРАЦИГОВО
ПЕТЪК
1. ул. “Поп Сокол“ №1 - 43
2. ул. “Атанас Тодовичин“ №1 - 6
3. ул. “Ангел Вълев“ №2 - 4
4. ул. “Костур“ №1 - 20
5. ул. “Преврен“ №1 - 33
6. ул. “Паница Семерджиев“ №1 - 34
7. ул. “Черешово топче“ №43
8. ул. “Атанас Кьослев“ №1 - 27
9. ул. “ Иван Вазов“ №1 - 17
10. ул. “Братя Попови“ №1 - 42
11. ул. “Пейчо Карналов“ №1 - 9
12. ул. “Христо Гьошев“ №1 - 8
13. Бивш Стопански двор
14. Извън регулацията

Поддържането на чистотата за обществено ползване – ежедневно на територията
на община Брацигово.
Забележка:
Графикът може да бъде променян при
официални празници и ремонт на автомобилите. Предварително се извиняваме за
причиненото неудобство.
При тежки зимни условия, с оглед
спазване изискванията по охрана на труда
и опазване на техниката, по преценка на
водача на автомобила и след съгласуване с
ръководството, е възможно неизпълнение
на графика в трудно достъпни места.
Обезвреждането на отпадъците на депото в местността Клисурата /пробутване,
уплътняване, запръстяване/ ще се извършва два пъти в месеца.
Настоящата заповед да се връчи на
всички заинтересовани лица за изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на
зам.-кмета на община Брацигово и кметовете по населени места.
Настоящата заповед да се публикува
във вестник „Априлци“.
ПЕТКО ПЕТКОВ:
кмет на община Брацигово
Съгласувал:
Петя Харизанова – юрист
Изготвил:
Донка Мицова - гл. спец. „Чистота“

ПИЛЦИТЕ ЩЕ СЕ БРОЯТ НАПРОЛЕТ

На снимките: отборите на Бяга и Брацигово пред обектива,
минути преди началото на последните им срещи
на топката в гредите на двете
врати в 73-та минута Бекяров успя да се възползва от
грешка на противниковата
защита и донесе трите точки
за своя отбор.
Отново на свой терен
брациговци също победиха.
Традиционно неудобният им
съперник – ФК „Спартак“ от
Калугерово, не издържа на
натиска и допусна по един
гол през двете полувремена.
Във вратата им се „разпиВъв втората възрастова
група имахме двама финалисти, които заеха съответно челните позиции, като
първото място бе присъдено на нашия състезател
Райчо Михайлов, а второто
- на Емил Кацаров, пак от
Брацигово. Пето място в
тази възрастова група зае
Володя Грозев.
Организатор на турнира
е СКТ “Панагюрище”. От
Брациговския клуб изказват своята благодарност
към топлото гостоприемство, което са получили в
“Арена Асарел” и към отзивчивостта на общинското ни ръководство, което с
радост стои зад тези положителни инициативи.
Очакваме в началото
на следващата календарна
година състезанията да
продължат и на наш терен.
Състезателите ни се подготвят системно.

саха“ първо Борис Благоев
– Фиго, а после и Димитър
Стоянов, който с общо 12
попадения се изявява като
голмайстора на отбора.
За отбелязване е и усърдието на третия отбор на
общината – ФК „Родопи“ от
Козарско. До деветия кръг
представянето му бе повече
от трагично – отборът не бе
спечелил нито една точка.
Твърдо решени да запазят
място в групата обаче, ко-

зарчани се мобилизираха
и завършват в сравнително
тихо пристанище – 13 място
с актив от 12 точки.
Сега следва период за
почивка и възстановяване,
но още повече - за разбори и
тренировки. Както се вижда
от класирането – нищо и за
никого все още не е гарантирано. Явно е, че пилците ще
се броят напролет.
Димитър СТЕФАНОВ

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на
военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в
68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
1. Със заповед ОХ -1160 / 08.11.2017 г. на министъра на
отбраната на Република България е разкрита процедура
по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански, средни
или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада
Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон
Пловдив.
Срок за подаване на документи до началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, до 26.01.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
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.

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400
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1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство
8 април – Великден – Възкресение Христово
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
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24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост
6 септември – Съединението на България
22 септември – Ден на независимостта на България
24, 25, 26 декември – Рождество Христово

