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Общински вестник
Уважаеми съграждани,
във връзка с настъпващите Коледни и Новогодишни празници,
Община Брацигово за поредна
година организира благотворителна кампания „Брациговска
Коледa – 2014“ за набиране на
средства за лица и деца в неравностойно положение.
Всеки, който желае да помогне може да дари парични
средства в поставените кутии
със съответния надпис. Кутиите
може да намерите в сградата
на Общинска администрация
- Брацигово, в хранителните магазини, заведенията за хранене и
в хотелите.
Ако искате да върнете
усмивката на техните лица - подарете им надежда!
Ще се радваме да бъдете
наши партньори.
Средства може да се внасят
и в касата на фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово, от 8.00 до 17.00 часа всеки
делничен ден или по банков път
към следната сметка:
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IBAN:BG98SOMB91308430490044
BIC: SOMBBGSF
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БРАЦИГОВО СЕ ПРЕДСТАВИ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО
ИЗЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОН
НА СВЕТОВНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ WORLD TRAVEL MARKET,
КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 3 ДО 6 НОЕМВРИ В БРИТАНСКАТА СТОЛИЦА,
БРАЦИГОВО УЧАСТВА КАТО ЧАСТ ОТ РЕКЛАМЕН ЩАНД В РАЗМЕР
НА БЛИЗО 300 КВ. М, НА КОЙТО ПРЕДСТАВИ ОБЩО 35 БЪЛГАРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПАНИИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ.
World Travel Market е
най-голямата
борса
за
професионалисти в туристическата индустрия и
второто в света по мащаби
туристическо
изложение
след ITB – Берлин. На изданието на WTM през 2013 година участваха близо 5000
изложители, a посетителите
бяха над 50 000 представители на туристическия
бизнес от цял свят.
Страната ни участва в
изложението за 34-и пореден път, като представянето ни тази година e със
слогана BULGARIA – A DIS-

COVERY TO SHARE. На чуждестранните купувачи бяха
показани освен основните
туристически
продукти
– морски и ски ваканции,
богатите възможности за
културен, балнео, спа и
уелнес и приключенски
туризъм, които България
предлага на своите гости
от чужбина. Организатор на
българското участие е Министерство на икономиката
и енергетиката.
Тази година на българския щанд бе организирана
анимационна
програма,
представяща
оформено

дърворезбарско
ателие.
Предварително изработени и резбовани дървени
сувенири бяха подарявани
на гостите на щанда. Организираха се демонстрации
на занаята през всички
дни на изложението. На 6
ноември посетителите се
насладиха на изпълнения
на български народни танци от фолклорен състав в
традиционни носии. Професионален сомлиер проведе
дегустации на качествени
български вина през цялото време на изложението в
специално обособена зона.

Част от
визията на
българския
национален
щанд
Брацигово и региона бяха
представени като част от
проект
„Богатството на
Западните Родопи” и като
една от наситено атрактивните дестинации, предлагащи пакети с всички видове
туризъм.
По традиция, на втория
ден на World Travel Market
(4 ноември 2014 г.) се провежда среща на министрите на туризма от страните

под егидата на Световната
организация по туризъм
към ООН. В нея участие взе
и Бранимир Ботев, ресорен
зам.-министър, отговарящ
за туризма в Министерството на икономиката и
енергетиката.
Филмът за „Богатството
на Западните Родопи” бе
прожектиран на голям екран в българския щанд.
Мария ПИЩАЛОВА

ДВИЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ НОВИ РЕГИОНАЛНИ
ЩЕ ПОДПОМОГНЕ 12 МЛАДЕЖИ ОТ КСУДС ПРОГРАМИ
На снимката: „Стая за
игра” в КСУДС – Брацигово.
Според легендата, който
направи хиляда хартиени
жерава, това, за което копнее сърцето му, ще стане
реалност.

Движението на българските майки – звено Па-

зарджик, определи новите
стипендии от поредната, 5-а
година на една от най-успешните програми „Стъпка напред”, с която подпомагат
деца, лишени от родителски
грижи от КСУДС – Брацигово. Програмата се финансира
изцяло от Благотворителния
великденски базар.
От явилите се 21 кандидати са одобрени 12,
като 5 от тях са получавали
стипендия и миналата година, съумели са да запазят

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

или повишат успеха си и
продължават успешно с
програмата. Седем нови
стипендианти са показали
добър успех, силна мотивация и желание да спечелят
и майките се надяват те да
положат усилия да запазят
стипендията и догодина.
През втория срок ще се проведе нова среща с децата,
предстои такава и с възпитателите и директорката, за
да е сигурно, че оправдават
доверието, което им е гласу-

вано. Стипендиите ще бъдат
изплащани на тримесечие.
Сред тазгодишните стипендианти има и такива, които
ще
получават
парично
подпомагане за четвърта година. Сред тях е и единственият абитуриент – Николай,
който тренира в местния ФК
„Брацигово” и беше на първенството в Чили. Той мечтае да стане учител в детска
градина, за да може да се
грижи по-добре за братята,
сестрите и племенниците си.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

СЪ О Б Щ Е Н И Е

СЪ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение (ИП) за
„Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови
канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ” в с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.
Информациията по Приложение №2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС за ИП (с вх. №1605-35/11.11.2014 г. в Деловодството на Община Брацигово
и с вх. №00455/11.11.2014 г. в Деловодството на Кметство
– с. Исперихово) са предоставени в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00
до 17.00 ч. в Община Брацигово и в Кметство – с. Исперихово, където могат да се предстaвят становища.
Информацията е достъпна на интернет страницата на
Община Брацигово на адрес: http://bratsigovo.bg/
Възложител:
кмет на община Брацигово
В. ГЮЛЕМЕТОВ

Съобщаваме, че в „Държавен вестник”, бр. 93 от
11.11.2014 г. е публикувано Решение №608 от 30.09.2014
г., с което Общински съвет – Брацигово, на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,
одобрява ПУП – Парцеларен план за определяне на
трасе на линеен обект „Далекосъобщителна мрежа за
разпространение на радио и телевизионни програми и
високоскоростен интернет” от регулационната граница
на с. Козарско, общ. Брацигово, до землищната граница
на гр. Кричим, минаващ през поземлен имот №000157
– път IV клас – общинска собственост, в землището на с.
Козарско, съгласно означенията на приложената скицапроект. Проектът се намира в Общинска администрация
– Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6, ет. II, стая №5. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, чрез
Община Брацигово в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник”.

ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет – Брацигово, започва процедура по избор
на 2 (двама) съдебни заседатели към Районен съд – Пещера.
Желаещите трябва да подадат заявление при техническия секретар на Общински съвет г-жа Апостолова в стая
№16 на втория етаж на Общината в срок до 08.12.2014 г.

Уважаеми жители
на община Брацигово,
Кметът на община Брацигово ви кани на Публичен
отчет за дейността си за третата година от управлението през мандат 2011-2015 г., който ще се проведе
на 01.12.2014 г. (понеделник) от 17.30 ч. в Камерната
зала на Народно читалище „Васил Петлешков - 1874”,
гр. Брацигово.

Очакваме ви!

Комисията по заетостта
към Областния съвет за развитие в Пазарджик одобри
11 регионални програми, по
които през 2015 г. да бъдат
включени в заетост и обучение 692 безработни лица.
Толкова са работните места,
за които 11-те общини в нашата област кандидатстват
с проектни предложения за
финансиране от държавния
бюджет на обща стойност
2 577 591 лв. Предложенията
на общинските администрации са насочени към осигуряване на заетост за следните целеви групи - безработни
младежи до 29 г. с подгрупа
до 25 г., безработни с ниска
или нетърсена на пазара на
труда професионална квалификация, както и безработни
лица на възраст над 50 г. Те
ще бъдат наети за период от
6 до 12 месеца и ще получават 380 лв. месечно въз-

награждение. В проектите
на общините преобладават
предложения за заетост
в дейности по охрана, почистване и поддържане на
обществени сгради, паркове
и др.
Програмата на община
Брацигово включва следните приоритетни групи – продължително
безработни
лица и безработни с нетърсена на пазара професионална
квалификация и недостиг на
ключови
компетентности,
в това число безработни с
ниско образование. Предвидени са 35 работни места по
дейности комунално-битово
обслужване и опазване и
поддържане на околната
среда. Предстои проектите
да бъдат внесени за одобрение в Министерството на труда и социалната политика.
Мария ПИЩАЛОВА
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Ние - хората
Прочетено за вас
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Деня
на
Струва си да
бъдем добри народните будители
Животът е миг, в който копнеем
за вечност.
Вероятно затова живеем с нагласата, че сме вечни, убедени, че
на нас нищо лошо не може да ни
се случи, че сме застраховани от
капризите на природата, понеже е
редно бедствията да застигат единствено другите около нас. Возим се
в безпътния автобус на Стайнбек,
доволни, че сме си намерили свободно място за сядане.
Но животът е хитър. Единствено
той знае как да ни изправя пред изпитания, които ни карат да осъзнаем,
че има нещо повече от механичното
вдишване и издишване на въздух.
Отрезвява ни чрез предателството
на приятели, изневярата и лъжата.
Прави ни толкова трезви, че никога
повече не си пожелаваме махмурлука, предизвикан от собствената
ни егоистична еуфория да бъдем
център на вселена, измислена от
самите нас.
Всеки миг е ценен. В този
шаблон се крие една неоспорима
истина, а и нали именно истините
раждат шаблоните. Не че смисълът
е в повторенията. В напомнянето е.
Грешките трябва да бъдат припомняни, за да се научим да бъдем
уважителни към себе си и към живота на другите хора. В това се състои
и чарът на любовта, която е удивителна с всичките си многоточия.
Тишината казва всичко. Разкъсвани сме от писъците на противоречията в себе си, защото обикновено
осъзнаваме грешките и лошите
неща, които вършим. Причина да
оправдаваме своите действия и
бездействия винаги се намира,
защото защитният механизъм да
оцеляваме въпреки всичко винаги
взема превес. Но нищо не може да
бъде истинско без откровеното покаяние и нищо не може да бъде простено, ако прошката не е от сърце.
Останалото е само музикален фон
от глупава радиостанция, в автобуса, който води за никъде.
Много хора са добри и са водени
от добри намерения. Талантът да постъпваме неправилно ни е вроден.
Искат се усилията на гений, за да
го надскочим и да проявяваме волята си. Разумът ни е даден, за да
упражняваме правото си на избор,
а животът е хубав, когато взимаме
зрели и полезни решения. Добротата е в нас, но трябва да се научим
да я изваждаме на показ.
Всеки миг.
За да изпъква положителното,
отрицателното винаги ще съществува. Грешките, които правим, не
трябва да назидават живота, а да
ни мотивират да бъдем по-смирени
в свят, в който имаме удивителната
възможност да съществуваме. Да
умеем да помълчим със себе си в
състояния на тъга или гняв, омраза
или предателство, защото единствено мълчанието няма да ни излъже.
А вечността съществува. Тя е
в слънчогледите от картините на
Ван Гог, които и след нас ще обръщат малките си жълти главици
към слънцето. Тя е в сонатата на
Бетовен, която ще звучи в стаите на
влюбени по пълнолуние. Тя е и във
всичко онова, което е извън безпътния автобус – пейзажите, които
се сменят по време на едно уморително пътуване.
Вечността зависи от нас. Каквото оставим след себе си, става част
от безкрая на Вселената, в която
ние не сме център. Но ако успеем
чрез делата си да се превърнем в
нищожно малък спътник на някоя
много далечна звезда, струва си.
Струва си да бъдем добри.

и по повод
120 години от
и з л и з а н ето
на
романа
,,Под игото”
на Иван Вазов се проведе поредната
среща
на
поколенията
между
членовете
на Клуба на хората с увреждания
и учениците от СОУ ,,Народни
будители”, обучаващи се по проект ,,Подобряване на качеството
на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес”. Нетрадиционна, но много
интересна беше тази среща.
Два автобуса с екскурзианти
поехме по стъпките на Апостола
на свободата Васил Левски. Село
Войнягово беше първата спирка.
Всички разгледахме училището,
където той е бил учител, и църквата, в която е пял. В родния му
град Карлово посетихме музея
на великия син на България. Със
затаен дъх и много вълнения слушахме разказа за живота и делото
на Апостола. Учениците рецитираха стихове, направиха си много
снимки.
В Радиното училище в Сопот,
в къщата музей на Иван Вазов
и в Дядо-Стояновата воденица
усетихме атмосферата от романа
,,Под игото”, силата и величието

С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените
нации тази година 16 ноември е определен за Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. На този ден си
спомняме за тези, които нелепо са загубили живота си, почитаме тяхната
памет и изказваме съчувствие на семействата им.
Водени от схващането, че децата като пешеходци, велосипедисти
или пътници в превозно средство днес, са утрешни водачи на МПС, и ние
имаме отговорността и грижата да ги научим да бъдат дисциплинирани
участници в пътното движение. В Целодневна детска градина „Вела Пеева“ – с. Бяга, през м. октомври и дните до 16.11.2014 г. организирахме няколко инициативи, в които участваха децата, техните родители и близки,
служители на ПУ – Пещера, и ПУ – Брацигово.

Пред паметника на Вазов

на онези славни за България дни.
Пред воденицата прозвучаха ,,Аз
съм българче”, ,,Родна реч”, ,,Български език”.
По време на пътуването учениците отговаряха на въпроси по занимателна математика, история и
география и написаха ,,Какво е за
мен Васил Левски”, а пътуващите
от Клуба на хората с увреждания
- за любимо произведение от Иван
Вазов. Оказа се, че това е романът
,,Под игото”.
За всички имаше печеливша
томбола.
Организаторите смятаме, че
това пътуване изпълни целта си.
Младите хора трябва да знаят, за
да тачат паметта на дедите ни, за
да пренасят огъня им през вековете.
Благодарим на госпожа Арабаджиева и на ръководството на
НПО ,,Авангард” за съдействието
тази среща да стане реалност. Уверени сме, че това е пътят за работа
с подрастващите.
Веска КРЪСТЕВА
Цветелина ГЛОБОВА

Малчуганите рисуваха на тема „Моята улица“, изработиха макет на
района на детската градина и подредихме кът „Безопасност на пътя“.
С игри и забавления по-лесно учим правилата за движение – затова
с театралната постановка „Приказка за светофара, пътните знаци и
пешеходната пътечка“ ни гостува театър „Барс“ – Пловдив. За финала
на кампанията поканихме за наши партньори родителите на децата. С
тях заедно изработихме постери във формата на цветя с послания към
водачите на превозни средства: „Да спасим децата на пътя!“, „Спазвайте
правилата! Те са много важни!“, „Ние ви обичаме!“, „Обичайте ни и вие!“
С активната подкрепа и съдействие на служители на полицейските участъци в Пещера и Брацигово, в района на детското заведение проведохме
акция „Да спасим децата на пътя!“. Много радост и вълнение имаше в
очите на малчуганите при срещата им с пазителите на реда. Подарявайки
цветето с послание на шофьорите с думите „Бъди добър водач!“, нашите
възпитаници получаваха техните усмивки и одобрение.
Благодарим на всички, които се включиха в нашите инициативи, защото само с обединени усилия можем да направим пътищата ни по-безопасни! И нека не забравяме, че това е отговорност на всички!
Ваня ПЕЕВА

Д А П ОМ Н И М И ТАЧ И М

90 години от смъртта на БОНБОНА
Христо Христов Гюлеметов (Бонбона) е
седмото дете в семейството на Христо Щерев
Гюлеметов и втората му съпруга Елена Пеева
Каракънева. Роден е на 3 август 1899 година в
Брацигово.
Братята му – Йордан и Търпо, и сестрите му
– Райна, Рашка, Живка, Руска и Славка, умират
рано и остава само Христо.
Той расте будно, умно и много красиво
дете. Като ученик в трети прогимназиален
клас, рецитира пламенно баладата на Ботев
„Хаджи Димитър”, защото, както сам споделя
много след това, „...обичам Ботев и неговите
подвизи”.
След като завършва основното си образование, продължава да учи в Пазарджишката гимназия. Там попада в средите на прогресивната за времето младеж. Включва се
в марксистките кръжоци, чете много и става
един от най-просветените млади хора в средношколските среди на Пазарджик. Завършва
гимназия в края на Първата световна война,
когато революционният дух на народите расте
с часове. През 1918 г. е мобилизиран, но не отива войник, тъй като е син на възрастни родители. Голямото му желание е да учи Медицина,
но по финансови причини записва задочно
Право в Софийския университет. Остава да работи в Брацигово, където продължава да расте
идейно, участва активно във всички акции на
тесните социалисти. Агитаторската му дейност
е най-вече сред младежите и девойките. От
1919-а е член на Партията и през декември
същата година се включва ентусиазирано в
една от акциите на местния партиен комитет –
организирано изземване на укритото в дома
на Димитър Ликоманов оръжие.
Разбира се, мероприятието е зле организирано и Христо и другарите му са арестувани, но
после освободени поради недоказаност на вината. Винаги весел и засмян, обичан от всички,
той се налага като организатор на младежите
в Дружеството на Комсомола. Освен всичко
друго, Христо е и отличен спортист. Следва
физкултурната школа на Васил Ленков в София и сформира Гимнастическо дружество,
в което влизат всички по-просветени и будни
младежи от нашия градец. Това всъщност по-

ставя началото на организираното спортно
движение в Брацигово.
На първата Окръжна спартакиада в Пловдив през м. октомври 1922 г. Гимнастическо
дружество – Брацигово, под негово ръководство, печели първо място в състезанията на
„Градно поле” край втория по големина град
в България. Носен на ръце и поздравяван от
всички, той заявява, че победата не е само
негова, а на другарите, които са участвали в
спортната надпревара.
По време на Септемврийското въстание
през 1923-а той отсъства от Брацигово и не
участва в него, за което истински скърби. След
погрома Партията и Комсомолът минават в
нелегалност. Дейността на Христо Гюлеметов
– Бонбона също. Провеждат се конференции
и сбирки, обсъждат се теми като как да се продължи борбата в новите условия. Централният
комитет на партията в София решава да се
сформират нелегални чети, които да поддържат революционния дух на населението по
места. За целта е изграден нелегален комитет
за Южна България, включващ районите от
Ихтиман до Бургас. В него влизат Боян Българанов, Христо Михайлов, Петър Ченгелов,
Георги Иванов, д-р Георги Огнянов и Цола
Драгойчева – Соня. Секретар на Комитета е
Христо Гюлеметов – Бонбона. Създадената
организация инициира функционирането на
чети в Бургаско и Средногорието, а в Брациговския балкан – четата на Крум Партъчев –
Максим.
Христо Гюлеметов – Бонбона живее в нелегална квартира на ул. „Лиляна Димитрова”
14 в Пловдив. В нея приема партийните функционери от столицата и провинцията, както и
членовете на Централния комитет на партията.
Правят се документи и паспорти за миграция
на комунистите от четата на Крум Партъчев –
Максим в Гърция и Югославия, а оттам – в тогавашния Съветски съюз.
Полицията обаче също не спи – търси Гюлеметов под дърво и камък и през ноември 1924
година влиза в дирите на Владо Георгиев (Вълкът), който пренася нелегална поща от Пловдив
за София. На 24 ноември полицията блокира
къщата, в която се намира Бонбона с Боян Бъл-

гаранов, дошъл по работа предния ден.
Груб удар по пътната врата отекнал в зори.
Докато хазайката намери ключа, за да отвори,
Бонбона се скрива в приготвеното за тази
цел скривалище, намиращо се под мивката
на кухнята, замаскирано с маса с дълга покривка. Боян Българанов успява да се качи
на покрива и да скочи в двора на съседите,
но при падането си счупва крака и наранява
лицето си. В болката той прави неистов жест
на разбудената съседка да мълчи, но тя отваря
вратата и вика полицията. Българанов е заловен и откаран в болница. Полицаите, водени от
Щерю Ликоманов, нахлуват в квартирата и започват разпит на хазайката. Жената се опитва
да обясни, че Гюлеметов живее на посочения
адрес при нея, но не се е прибирал доста време. Овластените се държат грубо и арогантно
с беззащитната жена, претърсват цялата къща
и като не успяват да го намерят, озлобени си
тръгват. Излизат от избата, изходът на която е
през кухнята. Качвайки се по стълбата за стаята на Христо, Ликоманов заплашва хазайката,
че ще хвърлят бомба и ще запалят къщата. Тя
пак мълчи. Разярен от поведението й, Ликоманов вади ножа от ботуша си и го насочва към
нея. В този миг се чува изстрел откъм мивката и
куршумът удря полицая до Ликоманов. Отеква
втори изстрел и полицаите се нахвърлят в посоката, от която идва звукът. Стрелят. Изкарват
Христо с ръка на пронизаната си гръд, от която
тече топла кръв. В устата му има сдъвкани книжа, които той успява да погълне – така спасява
около 260 души, все негови другари, с които е
работил. Освирепели, полицаите смъкват наметнатия върху него нов балтон, събличат му
панталоните, събуват му обувките, чорапите,
дрехите и полугол и бос го изхвърлят в боклукчийска кола, за да го закарат в болница, но
той издъхва. Пред трупа му Щерю Ликоманов
казва: „Така мрат героите.”
Христо Гюлеметов – Бонбона умира със
смелите. До името си самоотверженият младеж оставя красивия прякор Бонбона, заради
хубостта на лицето си и благия си характер.
Той остава вечно млад – само на 25 години, 3
месеца и 22 дни. Няма преки наследници, но
всички брациговци пазят спомена за Христо
и делото му с признателност. Защото никой
не умира истински докато има живи, които си
спомнят за него.
Поклон пред светлата му памет!
ДАР

20 ноември 2014 г.
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ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗА АТОЛУКА И ХОРАТА - С ЛЮБОВ И ТЪГА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В ход е изпълнението на
спечелен проект от Община
Брацигово по „Залесяване
и поддържане на 499 дка
горска култура в неземеделска земя по „Мярка 223
– Първоначално залесяване
на неземеделски земи“ по
ПРСР на стойност 412 142.68
хил. лева.
Предмет на проектираното залесяване са имоти,
собственост на Община
Брацигово, в землището на
град Брацигово, представляващи изоставени земеделски земи в местностите
Нерзето и районите около
микроязовирите,
вследствие
маргинализацията
на района. Имотите не са
използвани повече от три
години преди залесяването,
което е причина за тяхната
деградация, в т.ч. за развитието на ерозионни процеси
и настаняване на нежелани
видове – къпина, глог, шипка, магарешки бодил и др.
Основните цели, които
Общината си поставя с тези
дйности, са:
Ограничаване
и
•
спиране процеса на деградация;
Ландшафтно офор•
мяне на територията;
Създаване заетост
•
на местното население по
време на залесителните
работи и отглеждане на насажденията;
Създаване условия
•
за развитие на пчеларството, респективно местния
бизнес, постигане на екологичен ефект, намаляване
наносното натрупване в
микроязовирите в близост
до предвидените за залесяване терени.
Теренът, на който Община Брацигово реализира инвестиционното си намерение е с надморска височина
575-590 м и представлява
три възвишения с начупен
релеф, заоблени била, с
различни изложения и наклони, като по средата им
е разположен микроязовир
– „Бурово блато”. В зависимост от наклона и изложението на терена, имотите
са условно разделени на 6
масива за залесяване.

Европейски съюз

Почистването на площта
за залесяване в момента се
извършва
механизирано
– с трактори, оборудвани с
изкоренители, и ръчно – с
храсторези, бензино-моторни триони и брадви.
Залесяването ще бъде
извършено върху пояси и
площадки с размер 30/30/30
и ще се осъществи в малки
дупки. На участъци с поголеми наклони ще се извършва само ръчна почвоподготовка. С отстраняване
на храстовата растителност,
между оставащите на корен
единични и групи дървета,
засаждането ще се извършва върху прекъснати ръчни
тераси. Дървесните видове,
които са предвидени, са
типични за района – зимен
дъб, цер, планински ясен,
акация и топола, която ще
бъде използвана за залесяване бреговата ивица на
един от микроязовирите.
С това ще се постигне положителен ефект за предотвратяване деградацията
на терените, задържане на
земните маси около прилежащите към терена микроязовири, с цел по-дългосрочното им използване,
както и спиране на ерозията
и намаляване наносните натрупвания в тях.
При засаждането на
дървесните видове ще се
използва оптимална посадна схема за всеки един от
дървесните видове, съгласно Класификационна схема
на типовете месторастения
в Република България. Необходимият брой фиданки,
които ще бъдат използвани
в масивите е 279 656 броя.
Предвидено е попълване през първите три години
до 20%, ако не е осигурено
прихващане на горските
култури 80%, след направена инвентаризация.
Мероприятията
по
отглеждане ще бъдат извършвани през петгодишния период по създаване
на културите, в схема по
години (3 пъти годишно)
– 3-3-2-1-1 и до размера на
предвидените средства.
Зенаида ГЛУХЧЕВА

ОПАК. Експерти в действие

Поводът на напиша тези
няколко реда е искреното
желание на две жени да
направят нещо хубаво за

на брациговците и някои
други населени места – все
велики между впрочем. Все
пак видимо през послед-

всички, при това напълно
доброволно и безвъзмездно. С надеждата, че ще
направим нещо красиво
и хората ще бъдат малко
по-доволни и усмихнати от
направеното.
Оказа се, че не е съвсем така. Не е достатъчна
добрата воля. И макар че и
двете сме натрупали достатъчно опит в отношенията
си с хората, пак бяхме изненадани от негативизма,
недоверието и искреното
презрение към „тези пък,
дето са тръгнали да правят
нещо обществено”. Разбира
се, привидните отговори в
тези случаи са: ама вярвате
ли, че ще стане; ама нека да
го направите, пък ще видим;
ама ние сме тук за малко,
пък и сега нямам никакви
пари; ами събирате за какво
ли не...
Всъщност ние двете
можехме и сами да направим къщичка за смет.
Но въпросът е всеки, който
хвърля боклуци, да знае
къде, как и какво да хвърля
в собствената си къщичка
за смет. Което не е особено
сигурно, защото чувството
за отговорност не е непременно свързано с парично
участие. Но все пак.
И така – двете се захванахме сериозно. Поискахме
разрешение от кмета с общи
усилия на собствениците на

ните стотина години никой
не се е възмутил от това.
Нито властимащите и получаващи данъци чиновници,
нито дошлите да дишат чист
въздух, претъпкани от стрес
и негативизъм граждани.
И така, кметът с радост
даде разрешение да направим на определеното място
къщичка за смет. Проверихме при някои строители колко ще ни струва тази идея.
Отговорите бяха от „До 1000
лева и нагоре” до „Няма да
стане”.
Калкулацията на този
малък дом за боклуци вкючва: почистване на мястото,
подравняване, докарване на
камъни, пясък, цимент, изливане на плоча, изграждане
на конструкция, греди, летви, пирони, премахване на
старата мрежа, ограждане
на конструкцията с дървени
летви и покрив, двупосочен,
с ламарина, вратичка, пантички, лакиране, боядисване. И най-вече – поне в
началото – мръсна работа.
Благодарение на хората,
които ни повярваха, ние
събрахме 200 лева. И с тях
трябваше
да
уговорим
майстор, който да приеме
недосъбраната част за свое
участие.
Намерихме, договорихме се, люляхме ръце, подписа получената сума от
200 лв. човекът. След което

вили да направим една малка, но различна къщичка за
смет. Да се разделим с грозната миризлива дразнеща
картинка на разградените
огради с преобърнати вратички и разнесени от кучета
и вятъра боклуци по цялата
поляна. Да – не е вредна за
здравето гледката на вмирисана глава от риба, кацнала
върху белия равнец. Но пък
и никак не се връзва този
натюрморт с вековните
борове, с живеещите в 21ви век велики наследници

дойде проклятието на всички, които ти пожелават да си
имаш работа с майстор. Не
я свърши нито в срок, нито
както трябва. Това ни костваше много спорове, много
разговори, много къндърми,
много ядове. Това също
означава и много приказки
за нас – не ласкави. А ние
продължавахме да се борим
– със собствени усилия да
допълваме с каквото можем,
за да бъде довършена къщичката за смет за всички.
Междувременно тези които

Европейски социален фонд

На 19 август 2014 г. Община Брацигово сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129
по Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Приоритетна ос II
„Управление на човешките ресурси“
Подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна
държавна администрация“
Наименование на проекта - “Общинска администрация Брацигово - ефективна и компетентна“.
Срок на договора - 12 месеца.
Проектът е на стойност 103 951 лв. и са договорени
следните дейности:
Дейност №1 - „Управление на проекта и тръжни
•
процедури“
Дейност №2 - „Провеждане на обучение от
•
ИПА“ - 5 типа
Дейност №3 - „Провеждане на обучение извън
•
каталога на ИПА“ - 5 типа
• Дейност №4 - „Информация и публичност“
Проект “Общинска администрация Брацигово - ефективна и компетентна“ по Дог. № М13-22-129/19.08.2014 г.
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

имат смет и дадоха пари, а и
тези, които „въобще не правят боклуци” и затова не дадоха пари, хвърлят всичко в
недозавършената къщичка,
до преливане, хвърлят и отвън, включително строителни материали (а къщичката
не е за строителни отпадъци
– дори има заповед на кмета
за това), вратичката е откъртвана многократно.
И разбира се, неприятни
подмятания за свършенинедовършени работи (найвече от тези, които не са
участвали в тази работа).
А ние не можем дори да
се отчетем на хората, които
са дали пари, защото не сме
приключили. Търсим още
мъничко - къде дъски, къде
бои, къде пирони, молим
се на някой, който няма да
иска пари за труда си, за да
довършим започнатото. И се
надяваме, че ще приключим
и ще кажем на хората - ето
дадохте пари, участвахте
и направихме заедно до-

не прехвърля задълженията
си на гражданите да събират
средства, за да строят къщички за смет, за да правят
операции или да нахранят
хората от трапезариите. Там
държавата си носи отговорността пред гражданите, които си плащат данъците.
Но освен това и самите
хора пазят това, което е направено. С очите си видях
как метат пътеките за разходка и бягане в гората след
буря. Служители от чистотата и доброволци, напълно
безвъзмездно.
С очите си видях оставени на обществените пейки
по тези пътеки големи пластмасови кутии, пълни с книги
от местната библиотека. Хората сядат, четат, взимат за
вкъщи, записват там в един
картон и после връщат книгите. Е, това е може би следващото, което ще се опитам
да направя в Атолука - въпреки не особено щастливите изживявания по време на

статъчно, за да променим
фасона на централната част
на Атолука. Поне що касае
боклуците ни.
Пък дай боже и на другите места някой да „сглупи”
и да направи нещо подобно.
Сега, когато къщичката
за смет е готова - повярвайте – с много повече усилия,
отколкото можете да си
представите, с утайка от
огорчение, останало у нас
заради обидното отношение
на някои от хората, заради
непълния резултат, загърбихме лошото и си даваме
сметка, че въпреки всичко,
ние успяхме и направихме
най-хубавата къщичка за
смет в Атолука - опитайте се
да го оспорите, ако можете!
Погледнете картинките и
сравнете. Какво беше, каквото и сега е все още на
останалите места, и какво
стана в резултат на ентусиазма на няколко семейства,
които решиха, че идеята си
заслужава и ние ще се преборим. Докрая. Благодарим
на всички, които ни се довериха! Ние сами сме първите
в списъка, които дадоха повече от всички участници - и
пари, и труд, и нерви, много
нерви.
Отчитаме се със списъци
за събраните средства и
документи за направените
разходи. Благодарим за
подкрепата на хората, които
не дадоха пари, но участваха с труд и материали, за да
направим по-хубаво едно
кътче в нашия курорт!
Не си сравняваме местата за смет с тези в едни
други страни. Там държавата

настоящия опит.
Животът ни ще бъде
определено по-лесен, дори
и по-красив, ако се преодолее инерцията на негативизма и отрицанието и
се направи нещо полезно
заедно с другите хора.
Защото Атолука го заслужава. Видяла съм немалко
красиви места по света – за
мен Атолука е най-прекрасното. Въпреки нехайството
ни, че и нищо да не направим, нещата ще си вървят
все пак някакси. Въпреки че
сме свидетели на издевателството на правителствата и
„бизнеса” да съсипят гората
ни. Тази гора, която прабабите ни са платили със златните
пендари на семействата си и
е оградена със знаци „БОГ”
- което ще да означава „Брациговска обществена гора”.
Та в тази БОГ огромните камиони, натоварени с млади,
здрави, все още жизнени
трупове на 100-годишни борове, продължават да вият
по изровените балкански
пътища и да източват бъдещето на нашите деца. Време
е за излизане от прикритието
и да се борим за своето си,
за нашата си гора, за нашия
си БОГ.
За тази гора си струва
всеки да си повдигне главата и да направи по нещо,
може и малка къщичка за
смет, или за птичета, но да
оставим по нещо от себе си
и след нас. Защото Атолука
го заслужава. А може да се
направят и големи неща. Но
пък от големи хора.
Живка ДЮНКОВА

Съвременност

ДА ВЪЗПИТАВАШ ШАМПИОНСКИ ДУХ
В “Отбор на надеждата” Виктор Кирков променя съдбите на несретници
“Нашите момчета не идват от
гетата и манталитетът им е друг!
– пали се Виктор. – Ние само създаваме условия те сами да си
помогнат, да реализират потенциала си. Аз съм твърдо убеден, че
човешките възможности са безгранични, въпросът е да попаднат
на правилната почва за развитие.
Тези момчета може да са без дом
и семейство, но са национали, състезават се под българския флаг
и дори и само този факт ги кара
да се чувстват като шампиони!”

От три години спортният
мениджър и социален предприемач Виктор Кирков раз-

работва социални проекти
за интеграция на младежи
от социални домове, центрове за бежанци и бездомници
чрез футбол. Във футболния
отбор хора в неравностойно
положение тренират и се
учат да живеят заедно, да
бъдат организирани, отговорни и трудолюбиви, да
преследват мечтите си и да
променят живота си.
Отборът участва в столичното първенство по футбол, в което през изминалия
сезон първите четири места

даваха право на участие в
държавното. Виктор е създал отбора с група съмиш-

леници, за да даде възможност да развият футболните
си качества момчета, които
нямат възможност иначе да
тренират. Той е председател
на Управителния съвет и се
опитва да финансира отбора

с дарения и кандидатстване
по проекти.
В края на лятото „Отбор на надеждата” завърши
Световното
първенство
по футбол за бездомни
хора Homeless World Cup в
Чили на 12-о място. Това е
най-доброто класиране на
тима от трите му участия
на Мондиала досега. Преди

две години в Мексико Сити
националите дебютираха в
турнира и заеха престижната 14-а позиция. Миналата
година в Полша „Отбор на
надеждата” завърши на
17-а позиция и взе Купата

на града домакин Познан.
Тази година в световния
шампионат се включиха 42
отбора, като българският
тим остави в класирането
зад себе си състави от 30
националности.
На Homeless World Cup
се играе уличен футбол – с
трима полеви играчи плюс
вратар, на умалено игрище

“Един за всички, всички за един!”
16 на 22 м и правилата го
правят достъпен навсякъде
по света. Ограничението е
единствено - навършени 16
години. Решаващи са комбинативната игра, екипността,
духът, които изграждат поскоро личностни качества.
От отбора трима са от
София, има един бежанец от
Мали и останалите са от домове за деца от провинцията, двама от състезателите
са от КСУДС - Брацигово.
Със сигурност имат потенциал за повече, категоричен е
мениджърът. Най-младите в
„Отбор на надеждата” са по
на 18 години, двама са на 25
и един на 32.
Същевременно „Отбор
на надеждата” бе награден
от служебния заместникминистър на младежта и
спорта Калин Каменов на
31.10.2014 г. Освен треньора
и мениджъра на отбора, на

церемонията присъстваха
капитанът на тима Ангел
Станков и вратарят Куаси
Ив, който спечели приза за
най-добър играч на своя
пост на Мондиал 2014.
GLOBUL награди състезателите от разширения
състав на „Отбор на надеждата“, който представи
България на Световното
първенство по футбол за
бездомни хора в Чили от 19
до 26 октомври 2014 г. Имената на единадесетте младежи бяха обявени след финалния селекционен турнир
на „Отбор на надеждата“ в
спортната зала в столичния
квартал „Челопечене”. Сред
националните играчи имаше
младежи в неравностойно
положение от Лом, Стара
Загора, Брацигово и София,
а вратарят на отбора е бежанец от Мали.
„Априлци”

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ЗАПОВЕД
№РД– 649/31.Х.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

График за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, както и поддържане на териториите за обществено ползване в община Брацигово, в сила от 01.01.2015 г.
С автомобил ДАФ РА4223АК
гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК
ул. ”Георги Раковски” - №1-20
ул. ”Антонивановци” - №1-27
ул. ”Ангел Симонов“ - №1-20
ул. ”Ангел Арнаудов” - №1-30
ул. ”Владимир Кацаров” - №1-22
ул. ”Божура Попова” - №1-33
ул. ”Крум Кондаков” - №1-9
ул. ”Георги Глухчев” - №1-24
ул. “Атанас Ненов” - №1-63
ул. ”Васил Петлешков - №1-71
ул. ”Христо Дамянов” - №1-6
ул. ”Кирил Гюлеметов” - №1-25
ул. ”Братя Кацарови“ - №1-24
ул. „Георги Михайлов” - №1-20
ул. „Братя Гачеви“ - №15-20
ул. ”Славчо Карналов” - №1-17
ул. ”Проф. Тодор Поляков” - №1-10
бул. “Трети март” - №1-16
ул. „Братя Златкови” - №1-13
ул. “Атанас Кабов” - №1-27
ул. ”Атолука” - №1-18
ул. „Стр. Мишекопаранов“ - №1-12
ул. “Иван Боянов”- №1-5
ул. ”Христо Гюлеметов” - №1-36
ул. “Никола Боянов” - №1-33
ВТОРНИК
ул. „Грую Андреев” - №1-19
ул. ”Георги Пейкин” - №1-17
ул. ”Петър Фикин” - №1-20
ул. ”Никола Мишев” - №1-27
ул. ”Брациговска комуна” - №1-92
ул. ”Борис Томчев”- №1-10
ул. ”Георги Петков” - №1-20
ул. ”Иван Хрисчев” - №1-29
ул. ”Ана Гиздова” - №1-25А
ул. ”Борис Кънчев” - №1-21
ул. ”Никола Вапцаров” - №1-27
ул. ”Христо Смирненски” - №1-21
СРЯДА
ул. ”Георги Бенковски” - №1-43
ул. ”Желязко Делев” - №1-10
ул. “Георги Златков” - №1-26
ул. “Васил Левски” - №1-22
ул. ”Грамадите” - №1-11
ул. ”Крум Пъртъчев” - №1-24
ул. ”Ангел Попов” - №1-14
ул. ”Ангел Джинджифоров” - №1-12
ул. ”Христо Ботев” - №1-20
ул. ”Антон Ашкерц” - №1-42
ул. ”Данаил Юруков” - №1-11
ул. ”Борис Чулков” - №1-20
бул. ”Трети март” - №17-94А
фирма „Бял бор”, жп гара,
Пожарна охрана, Вили извън регулация
Сметопочистване, всички контейнери
в гр. Брацигово, събиране на камарки
от изтесване и профилактика на МПС.

С автомобил Мерцедес РА 4226АК
ЧЕТВЪРТЪК
с. РОЗОВО
ул. ”Първа” - №1-82
ул. “Втора” - №1-49
ул. “Двадесет и втора” - №1-22
ул. ”Двадесет и трета” - №1-10
ул. ”Трета” - №1-38
ул. ”Тридесета” - №1-8
ул. ”Четиринадесета” - №1-30
ул. ”Петнадесета” - №1-27
ул. ”Осемнадесета” - №1-3
ул. ”Деветнадесета” - №1-13
ул. ”Двадесет и първа” - №1-22
ул. ”Четвърта” - №1-12
ул. ”Пета” - №1-40
ул. ”Шеста” - №1-13
ул. ”Седма” - №1-7
ул. “Осма” - №1-26
ул. ”Девета” - №1-10
ул. ”Десета” - №1-7
ул. ”Единадесета” - №1-12
ул. ”Дванадесета” - №1-4
ул. „Шестнадесета” - №1-16
ул. ”Седемнадесета” - №1-17
Бивш стопански двор - с. Розово
гр. БРАЦИГОВО
ул. ”Лев Желязков” - №1-41
ОДЗ ”Божура Фурнаджиева”
бул. ”Девети септември” - №1-11
ул. ”Любен Каравелов” - №1-7
ПЕТЪК
ул. ”Поп Сокол” - №1-18
ул. “Ат. Тодовичин” - №1-6
ул. “Ангел Велев” - №2-4
ул. “Братя Гачеви” - №1-15
ул. “Вълев бунар“ - №1-12
ул. “Пейчо Карналов“ - №1-9
ул. ”Христо Гьошев” - №1-8
ул. „Паница Семерджиева” - №1-34
ул. ”Черешово топче“ - №1-46
ул. ”Атанас Кьослев” - №1-27
ул. ”Иван Вазов” - №1-17
ул. ”Данаил Дименов” - №1-27
ул. ”Братя Попови” - №1-42
ул. “Костур” - №1-20
ул. ”Преврен” - №1-33
Бивш стопански двор
С автомобил Скания РА 74 45
с. РАВНОГОР
ПОНЕДЕЛНИК
ул. “Първа”
ул. “Втора”
ул. “Трета”
ул. “Четвърта”
ул. “Пета”

ул. “Шеста”
ул. “Седма”
ул. “Осма”
ул. ”Дванадесета”
ул. “Тринадесета”
ул. “Четиринадесета”
ул. “Петнадесета”
ул. “Седемнадесета”
ул. “Осемнадесета”
ул. “Деветнадесета”
ул. “Двадесета”
ул. “Двадесет и първа”
ул. “Двадесет и трета”
ул. “Двадесет и четвърта”
ул. “Двадесет и седма”
ул. “Двадесет и осма”
ул. “Тридесет и седма”
ул. “Тридесет и осма”
ул. “Четиридесет и първа”
ул. “Четиридесет и втора”
ул. “Четиридесет и трета”
ул. “Четиридесет и четвърта”
ВТОРНИК
ул. “Четиридесет и пета”
ул. “Четиридесет и осма”
ул. “Тридесета”
ул. “Шестдесет и трета”
ул. “Тридесет и първа”
ул. “Шестдесет и седма”
ул. “Тридесет и втора”
ул. “Девета”
ул. “Тридесет и трета”
ул. “Десета”
ул. “Тридесет и девета”
ул. ”Единадесета”
ул. “Четиридесета”
ул. “Шестнадесета”
ул. “Петдесета”
ул. “Двадесет и девета”
ул. “Петдесет и втора”
ул. “Петдесет и трета”
ул. “Петдесет и четвърта”
ул. “Петдесет и пета”
ул. “Петдесет и шеста”
ул. “Петдесет и седма”
ул. “Петдесет и осма”
ул. “Петдесет и девета”
ул. “Шестдесет и първа”
ул. “Шестдесет и четвърта”
Бивш стопански двор – извън регулация
Сметоизвозване и събиране на ТБО
от летовище Васил Петлешков в активния сезон.
СРЯДА
с. РОЗОВО
ул. “Първа“ - №1-82
ул. “Втора“ - №1-49
ул. “Трета“ - №1-38
гр. БРАЦИГОВО
ул. “Христо Гюлеметов” - №36-80

бул. ”Освободители” - №1-46
ул. ”Васил Партъчев” - №1-16
ул. ”Кокиче” - №1-31
ул. ”Явор” - №1-10
ул. ”Бор” - №1-24
ул. ”Пролет” - №1-29
ул. ”Иглика” - №1-18
ул. ”Генерал Генчев” - №1-52
ул. ”Оборище” - №1-44
ул. ”Панагюрище” - №1-18
ул. ”Перущица” - №1-16
ул. ”Батак” - №1-7
ул. ”Копривщица” - №1-20
При нужда, в петък се чисти летовище
Васил Петлешков.
С автомобил Исузу РА 7978 АК
с. БЯГА
ПОНЕДЕЛНИК
ул. “Първа” - до №88
ул. “ Четиридесет и седма” - до №6
ул. “Тридесет и първа - до №38
ул. “Двадесет и пета” - до №22
ул. “Шестнадесета” - до №10
ул. “Седемнадесета” - до №14
ул. “Петнадесета” - до №16
ул. “Двадесет и четвърта”- до №34
ул. “Осемнадесета” - до №8
ул. “Двадесет и девета” - до №7
ул. “Двадесета” - до №33
ул. “Двадесет и първа” - до №19
ул. “Четиридесет и четвърта” - до №44
ул. “Четиридесет и три” - до №14
ул. “Четиридесет и две” - до №13
ул. “Четиридесета” - до №3
ул. “Четиридесет и първа” - до №6
ул. “Тридесет и седма” - до №12
ул. “Тридесет и девета” - до №6
ул. “Тридесет и четвърта”
ул. “Двадесет и трета” - до №9
ул. “Двадесет и втора” - до №6
ул. “Тридесета” - до №5
ул. “Седем” - до №7
ул. “Двадесет и шеста” - до №37
ВТОРНИК
ул. “Девета” - до №34
ул. “Тридесет и трета” - до №20
ул. “Двадесет и седма” - до №3
ул. “Тридесет и втора” - до №13
ул. “Тридесет и пета” - до №5
ул. ”Тридесет и шеста“ - до №4
ул. “Двадесет и осма” - до №22
ул. “Четиридесет и пета” - до №3
ул. “Тридесет и осма” - до №3
ул. “Деветнадесета” - до №6
ул. “Четиринадесета” - до №16
ул. “Трета” - до №44
ул. “Четиридесет и осма” - до №49
ул. “Шеста” - до №22
ул. “Десета” - до №4
ул. “Осма” - до №8

ул. “Единадесета” - до №7
ул. “ Четиридесет и шеста” - №2
ул. “Втора” - до №35
ул. “Дванадесета” - до №10
ул. “Тринадесета” - до №12
ул. “Четвърта” - до №17
ул. “Пета” - до №14
с. ИСПЕРИХОВО
ВТОРНИК
ул. “Първа” - 1-24
ул. “Втора” - 1-28
ул. “Трета” - 1-13
ул. “Пета” - 1-18
ул. “Шеста” - 1-8
ул. “Четвърта” - 1-12
ул. “Седма” - 1-28
ул. “Осма” - 1-17
ул. “Девета” - 1-2
ул. “Десета” - 1-13
ул. “Единадесета” - 1-13
ул. “Тридесет и девета” - 1-38
ул. “Дванадесета” - 1-12
квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Пункт за изваряване на ракия
“РПК Априлци” – извън регулация
СРЯДА
ул. “Тринадесета” - 1-9
ул. “Четиринадесета” - 1-12
ул. “Петнадесета” - 1-16
ул. “Двадесет и четвърта” - 4-38
ул. “Двадесет и пета” - 1-10
ул. “Шестнадесета” - 1-15
ул. “Тридесет и втора” - 2-8
ул. “Тридесет и пета” - 1-9
ул. “Тридесет и шеста” - 1-9
ул. “Тридесет и трета” - 1-12
ул. “Тридесет и първа” - 1-20
ул. “Тридесет и осма” - 1-58
квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК
ул. “Първа” - 1-23
ул. “Втора” - 1-8
ул. “Трета” - 1-14
ул. “Четвърта” - 1-20
ул. “Пета” - 1-16
ул. “Шеста” - 1-6
ул. “Седма” - 1-9
ул. “Осма” -1-3
ул. “Девета” - 1-5
ул. “Десета” - 1
ул. “Единадесета” - 1-6
ул. “Дванадесета” - 1-12
ул. “Тринадесета” - 1
ул. “Четиринадесета” - 1-10
ул. “Петнадесета” - 1-4
ул. “Шестнадесета” - 1-3
ул. “Седемнадесета” - 1-41
ул. “Осемнадесета” - 1-34

ул. “Деветнадесета” - 1-7
ул. “Двадесета” - 1-7
ул. “Двадесет и първа” - 1-4
ул. “Двадесет и втора” - 1-48
ул. “Двадесет и трета” - 1-7
ул. “Двадесет и четвърта” - 1-6
ул. “Двадесет и пета” - 1
ул. “Двадесет и шеста” - 1-8
ул. “Двадесет и седма” - 1-10
ул. “Двадесет и осма” - 1-14
ул. “Двадесет и девета” - 1-6
ул. “Тридесета” - 1-6
Сгради на ”РПК Априлци”
„Валкин - С. Кичуков“ ЕТ
„Тивес - Козметик“ ООД
„Здравко Чехларски“ ЕТ
„Интер Д“ ООД
ПЕТЪК
ул. “Тридесет и първа” - 1-8
ул. “Тридесет и втора” - 1-24
ул. “Тридесет и трета” - 1-35
ул. “Тридесет и четвърта” - 1-16
ул. “Тридесет и пета” - 1-7
ул. “Тридесет и шеста” - 1-5
ул. “Тридесет и седма” - 1-9
ул. “Тридесет и осма” - 1-5
ул. “Тридесет и девета” - 1-6
ул. “Четиридесета” - 1-4
ул. “Четиридесет и първа” - 1
ул. “Четиридесет и втора” - 1-3
ул. “Четиридесет и трета” - 1-2
ул. “Четиридесет и четвърта” - 1
с. ЖРЕБИЧКО – ПЕТЪК
/контейнери/
ул. “Първа”
ул. “Трета”
ул. “Осма”
ул. “Девета”
ул. “Десета”
ул. “Петнадесета”
Забележка: Предварително
се извиняваме за причиненото
неудобство, ако графикът се промени при официални празници или
ремонт на автомобилите!
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 от депото в местността
Клисурата /пробутване, уплътняване, запръстяване/ се извършва
веднъж в месеца.
Кмет на община Брацигово:
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
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