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òåêñò è ìóçèêà Äîáðè Õðèñòîâ
Î, áóäèòåëè íàðîäíè,
öÿë íèç ñâåòëè èìåíà,
÷èñòè, ñÿéíè áëàãîðîäíè,
âèé ñòå íàø’òå çíàìåíà
íàì çà âå÷íè âðåìåíà.
Ïðèïåâ: ×åñò è ñëàâà, âå÷íà ñëàâà
âàì, áóäèòåëè íàðîäíè!
Âàø’òà ïàìåò âäúõíîâÿâà
êúì äåëà çà ñâåòëè äíè. (2)
Ãîðäè ñìå ñ èñòîðèÿ ñëàâíà,
ãîðäè ñðåä ñëàâÿíñêè ðîä.
Ñ Êèðèë è Ìåòîäèé ïëàìíà
ïëàìúê ñâåòúë íà âúçõîä.
Ñ ïèñìåíà êúì íîâ æèâîò.
Ïðèïåâ: ×åñò è ñëàâà, âå÷íà ñëàâà
âàì, áóäèòåëè íàðîäíè!
Âàø’òà ïàìåò âäúõíîâÿâà
êúì äåëà çà ñâåòëè äíè. (2)
Áîòåâ, Ëåâñêè - âåëèêàíè,
ñ òÿõ è ñîíì äåéöè áåç÷åò.
Ñúñ ñìúðòòà ñè ïî áàëêàíè
ðîä ïðîñëàâèõà ñúñ ÷åñò.
Íåê ïðåáúäàò â ñëàâà è ÷åñò!
Ïðèïåâ: ×åñò è ñëàâà, âå÷íà ñëàâà
âàì, áóäèòåëè íàðîäíè!
Âàø’òà ïàìåò âäúõíîâÿâà
êúì äåëà çà ñâåòëè äíè. (2)

ДЕН НА СТРОИТЕЛЯ
Денят на свети великомъченик Димитър Солунски Чудотворец Мироточиви, наричан още Разпуст, 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 найнапред 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.
Това е животът! И отношението към българския
майстор е пъстро като самия

ЗА РАЗВИТИЕ
НА ТУРИЗМА

това на византийците и 5
века - на османските турци. В тези времена били
заличени много български
родове, много исторически
извори, многовековни завоевания на българската
култура...
И все пак, България
успява да оцелее и отново
да се появи със собственото си име на политико-географската карта на Европа.
Този факт се дължи на дейността на многобройните
дейци на словото, на онези
творци, които успяха да
пренесат мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.

ÕÈÌÍ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÈÒÅ
ÁÓÄÈÒÅËÈ
ÁÓÄÈÒÅ
ËÈ

живот. От Башмайстора до
Уста Колю Фичето. От „викам
ти майсторе, щото не ти знам
името”, през благословията
„да не ти влиза майстор в къщата”, до „те, това е майсторлък – кофраж като мебел, зид
– да ти проговори” и „сполай
ти, майсторе, жив да си!”. За
празнично пожелание, макар
и на патерици, към всички
родни строители избрахме
следните делнични думи на
майстор Колю Фичето:
„Майстори и калфи, оброк
сме дали – ханът на хаджи Никола Минчев да завършим за
две лета. Теркя му е мъчен, ала
трябва да го сторим до уречения ден и за пазарените пари.
Инак язък ни за майсторлъка,
язък ни за калфалъка.”
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ,
СТРОИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ!

30 ст.

НАГРАДИХА БРАЦИГОВО

1 íîåìâðè
Всяка нация, голяма
или малка, преживява мигове на небивал възход.
Изключение не прави и
България. Миналото изобилства от цяла плеяда
духовници, неуморни книжовници, общественици и
борци за свобода. Историята е съхранила имената
на всички тях - живели,
работили и завършили
земния си път не за лични
материални блага, а в името на своята родина.
През многовековната
българска история, за
около 7 века, българският
народ е бил под чуждо
владичество – 2 века под
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Община Брацигово бе
отличена с грамота за принос в развитието на туризма
в България на първия национален преглед-конкурс
„Общините за развитието
на туризма”. В него се
включиха близо 1000 участници от цялата страна, сред
които 77 общини. Според
регламента всяка община
направи своите номинации
за читалища, неправителствени организации, хотели
и ресторанти, транспортни
фирми, учебни заведения,
предприятия и организации, свързани с развитието

„ДА ЗАЩИТИМ
БЪДЕЩЕТО СИ”
За втора година БА „Диабет” - София, подпомогна 30
членове на Дружеството на
диабетиците в Брацигово с
хранителни продукти от първа необходимост. От името на
диабетно болните благодарим
за предоставената помощ.
Пиле, кашкавал, маслини, сирене, мляко (кисело
и прясно) и зеленчукови
консерви зарадваха брациговските диабетици по
националната
програма
„Хранителна помощ за социално слаби диабетици“.
Траншовете ще пристигат
регулярно всяка седмица.
Всеки хранителен пакет е по
около 7 кг.
Брациговското дружество направи всичко възможно
да подпомогне най-нуждаещите се членове и да бъде
включено в националната
програма, заяви председателят Анастасия Клянчева.
Хранителна помощ имат
само диабетиците с най-нис-

ки пенсии, като с абсолютен
приоритет са тези до 150 лв.
Следват хората с пенсии от
150 до 200 и малцина от 200
до 250 лева. Само ако някой
от списъка не вземе своята
помощ, тогава храната му
преминава за раздаване в
следващата по доходи група.
Проверката на продуктите
пък показа че те отговарят
строго на изискванията за
хранене на диабетици.
Световният ден на диабета тази година е посветен
на нуждата от действия за
защита здравето на бъдещите поколения. Фокусът
е насочен към важната
роля на обучението – на
здравните специалисти, на
хората с диабет и на хората,
изложени на риск да развият заболяването, поради
нездравословния си начин
на живот.

Да защитим бъдещето си
като променим настоящето!
Анастасия КЛЯНЧЕВА

С будителите
в сърцето

на туризма в България.
Класирането се извърши в два основни модула
– „Общините за развитието
на туризма” и „Най-добро
сътрудничество на общината и частен партньор с
принос за туризма”. Във
всеки модул номинациите
бяха в няколко различни
категории.
Номинации получи и
„Виктория
Хелт
Фарм”
ЕООД, развиваща дейност
на територията на град Брацигово в категория „СПА и
бизнес хотел”.
Таня ЙОРГОВА

КРАЕН СРОК ЗА ТАКСА СМЕТ
Изтича срокът за внасяне на втората, последна
вноска на данъка върху
имотите, автомобилите и
такса смет, припомниха от
дирекция „Местни данъци и
такси” в общината. Последният ден за плащанията е
30 октомври. Ден по-късно
е крайният срок за внасянето на последната вноска
и за патентния данък за 2012
година. Задълженията се
плащат на касите на дирекцията, която от 29.10.2012
г. се помещава на фронт
офиса в сградата на Общинска администрация на ул.

„Атанас Кабов” №6А или по
банков път. Невнесените в
срок налози ще бъдат натоварени с наказателни лихви
и ще бъдат принудително
събирани, предупреждават
от администрацията. За
онези граждани, които са
финансово нестабилни да
изплатят пълния размер
на задълженията се предоставя възможност за изработване на погасителен
план и сумата да се внесе на
части съобразно индивидуалния ресурс на отделните
клиенти.
„Априлци”

НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА
ДАВА СЪВЕТ ПО ВСЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ
Със започването на новата учебна година обажданията към Националната
телефонна линия за деца
са се увеличили. През септември към телефон 116 111
са постъпили над 8 хиляди
обаждания. Тенденцията е
да се увеличават обажданията за физически и психически тормоз в училище,
съобщи БНР. Осъществените консултации са повече
от 1 500, от които 88 % са с
деца, 5 % - с родители, а 7 %
- с други пълнолетни граждани. Когато разказват за
проблемите си в училище,
децата предпочитат да
остават анонимни. Младите
хора се опасяват, че това
ще доведе до влошаване
на ситуацията и намесата
на възрастните ще ги превърне в още по-голяма
степен в мишена на насилие и лошо отношение в

училище.
Любовните връзки, разделите, изневярата и „търсенето на себе си” представляват почти половината от всички повиквания
на Националната линия за
деца, регистрирани през
септември. Такива въпроси
вълнуват най-вече тийнейджърите, които се обаждат
по няколко пъти. Други
въпроси, по които децата
търсят помощ, са взаимоотношенията с връстници,
семейни и психосоциални
проблеми. През септември
подадените сигнали към
отделите „Закрила на детето” в страната са 20. Един от
тях е за малолетно момиче,
встъпило в брак с пълнолетно лице. Останалите са
главно за риск от насилие
и липса на внимание в семейството.
/Соб. инф./

УДЪЛЖИХА СРОКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ
НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ
НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”
четете на стр. 2

Удължен е срокът за
изразходване на предоставените средства по програмата „Оптимизация на
училищната мрежа” през
2009-а, 2010-а и 2011 г. Бе-

нефициентите по националната програма, сред които
е и Община Брацигово, ще
могат да усвоят отпуснатите
пари до края на 2012 г.
„Априлци”

Ние – хората

НЕВЕЖЕСТВОТО
НА КЛЕВЕТНИЦИТЕ
И днес все още са
живи потомците на онези, които са се изявявали
като историци-самодейци
в Света гора, клеветели
са българите, че са безпаметно племе, без минало,
с робска душа… И това
предизвиква
великия
отец Паисий да напише
своята малка книжка, за
да ги опровергае и да събуди нашата национална
гордост!
И днес с тези невежи родоотстъпници се
съгласяват доста хора,
защото са забравили географията, която казва, че
България по територия е
на 11-о място измежду
27-те европейски държави, а историята ни смайва
много европейци с невероятни събития, за да
кажат, че малко народи
имат подобно минало…
„Защото едни народи
са минавали на парада
на историята с цветя и
лаври, с меки ботуши и
ръкавици, а други – със
синджири на краката и
меса, протрити и кървясали…“, както пише
проф. Марко Семов.
Това можем да докажем само с няколко
събитийни върхове по
времето на османското
владичество на Балканския полуостров, който
турците твърде трудно са
завладели за цели сто и
петдесет години, а Тракия
за двадесет и пет лета!
Само седем години след
падането на Търнов град
царските синове – братовчедите Константин и
Фружин, вдигат въстание
през 1404 г. в Северозападна България. През
1444 г. обединени сили
с участие на българите,
под скиптъра на полскоунгарския крал Владислав III, водят голямата
битка при Варна с превъзхождащи османски
войски, в която загива и
вождът им, наречен покъсно Варненчик… През
1593 г. влашкият крал Михаил Храбри в подкрепа
на Австрия, с участие на
българите, освобождава
Тутракан, Русе, Свищов…
През 1598 г. в Търново е
обявено въстание, като
за български цар е обявен Шишман III… През
1686 г. в Търново отново
е обявено въстание, а
след две години избухва
и Чипровското… Да не
забравяме, че през 1869
година въстаниците на
Карпош завладяват Скопие… Седем години покъсно избухва прословутото Априлско въстание
– прологът към нашето
Освобождение.
В новата ни история
ние, българите, твърде
много сме се доказвали
като достоен народ – за
шестдесет-седемдесет години от Освобождението
сме преживели пет войни
и три въстания – нещо,
което други народи не са
видели с хилядолетия…
Именно затова трябва
да помним завета на Паисий – най-вече властимащите – да бъдем верни на
дедите си, да не забравяме, че „миналото е като
лампа, поставена пред
входа на бъдещето, за да
разпръсква част от мрака,
който го обкръжава…“. То
е гордост, както и сериозно предупреждение към
главозамаялите се във
вълните на времето!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

С духа на будителите

ОЩЕ ЕДНА ПРИЧИНА ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ!
България
официално
стана
първата
държава, която
е
поставила
световен рекорд
с гайди. Това е
десетото българско постижение,
записано в Книгата на Гинес. Но
и най-атрактивното – 333 каба
гайди свирят в синхрон!
Родопската
музика
лети в Космоса, озвучава холивудски филми, а
сега влиза и в Книгата на
Гинес. Така българските
гайдари биха досегашния рекорд, поставен от
240 шотландски гайди.
За 9 минути и 13 секунди прозвучава родопска сюита, съставена
от фрагменти от осем народни песни, характерни
за региона, която вдига
на крака близо 4000 души
в Националния дворец
на културата. Най-младият гайдар е на седем
години, ученик в първи

клас, а най-възрастният
родопчанин, участвал в
рекорда на Гинес, е на
осемдесет години. Сред
родопските гайдари има
и десет млади момичета.
И представете си, една
от тези 333 гайди е брациговска, принадлежаща
на познатия ни Паскал
Мегенов.
Нашето момче през
тази година е деветокласник в музикалното
училище в Широка лъка.
От малък обича музиката
и поощряван от родителите си Банко и Ваня Мегенови, започва да свири
на любимия инструмент
– каба гайда. Паскал е

умен
и
интелигентен
млад човек, който не се
срамува да сподели, че
отделя повече време за
свирене, отколкото за
развлечения. В момента
е в класа на Калин Бочуков, но смята да избере и
втора специалност – вокално пеене.
Самодейността е в
природата му и винаги,
когато е имал възможност се е изявявал в
прояви, организирани от
читалището ни. На празника на града – 12 май,
той беше концертиращ
артист ведно със своите
съученици от музикалното училище.

Като всеки, и
Паскал има хоби
– освен музиката
обича риболова,
особено когато е
споделен с приятели.
За кариерата
му на музикант
няма
тайни
– убеден е, че
ще
продължи
след
Широка
лъка в Академия за музикално и танцово изкуство
в Пловдив.
Според него родопската каба гайда е най-големият мехлем за душите
български, пръснати по
широкия свят.
Гайдарят сякаш я зарежда не с дъха си, а с
духа български и изпускайки го, го пренася, за
да пребъде през вековете.
Не може да остане
неразвълнувано
българското сърце при това
уникално по рода си изпълнение!
И не заради това, че

никога преди в света не
е имало толкова много
гайдари на едно място,
не заради рекорда, който поставиха в книгата
„Световни рекорди на
Гинес“, а заради любовта,
ентусиазма и умението на
стотиците изпълнители,
които не бяха прегърнали гайдите си в този момент... а бяха прегърнали
България!
ДАР
Организатор на събитието за рекордите
на Гинес е международната образователна и
хуманитарна фондация „Изкуството да
живееш“, чиято цел
е да усъвършенства
човека като личност и
да укрепва ролята му в
полза на обществото.
Фондацията
работи
със специален консултативен статус към
Икономическия и социален съвет на ООН
(ECOSOC).

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КАРТОФ МОНТИРАТ РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ
В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ
В НАЙ-СЛАБАТА РЕКОЛТА
Улесняват достъпа на хора с увреждания в
Градски исторически музей – Брацигово

която картофопроизводителите от Равногор
задаваха въпроси и в
замяна получаваха необходимите отговори от
специалистите.
Въпреки незапомнената досега слаба реколта, жителите на селото
не се отказаха и представиха както картофи
в натурален вид, така и
вкусни картофени ястия,
ръкоделия и екологично
чисти продукти като домашно приготвено сладко, мармалад, мед, яйца
от щастливи кокошки,
градински боб и лешници.
Под звуците на автентични равногорски песни
бе претеглен най-тежкият
картоф – 1,100 кг, притежание на Ангел Ванков.
На 19.10.2012 г. в с. земеделска камара, г-н Почитаната земеделска
Равногор бе проведен Йордан Дабижев – док- култура бе разгледана
традиционният
вече тор по семепроизводство и в преработено състояпразник, посветен на на картофи, и г-н Панайот ние. За най-вкусно сред
картофа, организиран от Панайотов – председател ястията експертите откметството на с. Равногор на Съюза на агрономите. личиха традиционно прии читалището. Празника Не липсваха и туристи. готвено картофено пюре.
уважиха г-н Гюлеметов – Преминаващ през село- В останалите две категокмет на общ. Брацигово, то унгарец със своята рии – за ръкоделие и за
г-жа Иванка Стефанова приятелка бяха активни екологично чист продукт,
– експерт в отдел „Об- участници във всички също бяха излъчени поразование и култура“, форми на тържеството.
бедители.
проф. Гроздин – предВодосвет за здраве
За изключително доставител на Пловдивска и благоденствие отслу- брата обстановка доприземеделска камара, г-н жи местният свещеник несе местният женски
Иван Солинаджиев – сек- йерей Атанас Николов. хор както с песни, съпроретар на Пловдивска Проведе се дискусия, в водени от гайда, така и с
кръшни хора.
Ели ТОМОВА
от с. Равногор,
уч. в ЕГ – Пловдив
Друг ме прави на яхния,
Аз живял съм във балкана,
На културата, датъй обича ме Илия.
затова голям съм станал.
ваща прехрана на сеБонка пък е най-добре,
Името ми е картоф
лището, равногорци
често посвещават
щом ме хапне на пюре.
и на всичко съм готов.
поетичните си изблици. Тази година ни
И нататък все така,
Един ме слага в тигана,
впечатли забавното
ставам даже мусака.
та червеничък да стана.
стихотворение
на
Гордо нося свойто име,
После сладко да ме хрупа
Елена Николова Щъррадвайте се, че ме има.
и коремчето да тупа.
бева – Паскалева.

КАРТОФ



На 23.10.2012 г. тържествено се откри асансьорът за хора с увреждания в ГИМ – Брацигово. На
церемонията присъстваха
г-н Борис Хаджийски
– директор на Регионалния исторически музей
– гр. Пазарджик, Общинско ръководство от Брацигово,
представители
на местната структура на
хората с увреждания.
Основната
цел
на
проекта, реализиран съвместно с Агенцията за
хора с увреждания е изграждането на достъпна
архитектурна среда за
тях, посредством използването на добри практики
и
пълното
прилагане
на изискванията на националното
законодателство, транспониращо
с Директивите на ЕС в
областта на защитата от
дискриминация и спазване правата на хората

с увреждания. След изпълнението на проекта
беше осигурен достъп
на хора със специфични
нужди при тяхното пространствено придвижване в Градски исторически
музей. Това спомогна
за тяхното социално интегриране в общината и
промяна в нагласите на
обществото към хората от
тази група.
Проектът е на стойност
над 48 000 лева – сподели
директорът г-жа Екатерина Дамянова – Шишкова.
Според нея по-трудно
е самото идване на хората с увреждания до
музея, поради което се
предвижда през 2013 г.
да кандидатстват за направата на рампа за придвижване до самия вход
на сградата и изграждане
на тоалетна с необходимите съоръжения.
„Априлци“

ОБЯВА
На Архангелова задушница Община Брацигово,
Инициативен комитет и храм „Св. Йоан Предтеча“
организират възпоменание за загиналите във войните на България брациговски войници. Събитието
ще се проведе на 3 ноември 2012 година от 10.00
часа в двора на църквата.
Да си спомним за тях – тези, които положиха костите си по бойните полета на България.

1 ноември 2012 г.

Съвременност
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ
СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА
ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЕЩЕРА, И ПОЩАДИ РАДИОТОЧКИТЕ
ОТБЕЛЯЗАХА В РОЗОВО
ДЕКЛАРАЦИЯ

100 ГОДИНИ

Верни на традицията за
родолюбие и признателност, на 19.10.2012 година в
Розово се проведе тържест-

Средногорски полк.
Въпреки тежката зима,
върлуващите заразни болести, недоброто въоръже-

вено събрание, посветено на
100 години от Балканската
война и участието на розовци в нея. Още в далечната
1930 година розовци със
собствени средства построяват паметник, на който са
изписани имената на загиналите в Балканските войни
от 1912-а и 1913 г., Сръбскобългарската от 1885 г. и
Първата световна война. Населението го нарекло войнишки паметник и пред него
ежегодно се провеждали
тържества - панихиди. При
благоустрояване на селото
войнишкият паметник е преместен в училищния двор.
В деня на честването - 19
октомври, т.г. организатори,
общественици и близки на
загиналите се събрахме
пред паметника, където след
кратко слово от г-жа Комитова с едноминутно мълчание почетохме паметта на
загиналите. Бяха положени
венци и цветя от Кметство
Розово, ОПО на БСП, НЧ
„Просвета - 1911” и от родственици и гости.
В препълнения читалищен салон, подходящо
украсен, Васка Спасова
откри тържеството. Доклад
по случай 100-годишнината
от обявяването на Балканските войни 1912-1913 г. и
участието на с. Чанакчиево
(днес Розово) в тях изнесе
Лазар Грозданов. Той посочи, че това е най-справедливата за България война,
имаща за цел да разреши
въпроса за националното
освобождение и обединение на българския народ.
Говори за ролята на Балканския съюз между България,
Гърция, Сърбия и Черна гора
и неговата цел е обща война
срещу Турция. За сформирането на Българската армия
подчерта, че 16-годишни
младежи лъжат, че са навършили 18, за да ги запишат
като доброволци. Подчерта
въодушевлението, вярата и
ентусиазма, които горят във
всяко българско сърце, че е
настъпил часът за пълното
освобождение. Сформирани са три български армии,
като основната част от тях
воюва под знамената на 27и Чепински и 21-ви пехотен

ние, недобрите санитарни
грижи, българските войници проявяват в боевете
невиждана храброст и жертвоготовност и принуждават
турските войски да отстъпят
в панически бяг. Разногласията между съюзниците за
подялбата на освободените
територии става причина
да започне така наречената
Междусъюзническа
или
Втора балканска война. България дава скъпи жертви,
загиват 30 000 воини и офицери, ранените са 53 000 и
3000 безследно изчезнали.
В двете Балкански войни вземат участие около 100
войници и мобилизирани от
с. Чанакчиево (Розово), поголямата част от тях участват в бойните действия на
27-и пехотен Чепински полк.
От направеното проучване
се установи, че чанакчиевци
дават общо 15 свидни жертви. Това са: Костадин А. Стоенчев, Никола Д. Кушлев,
Тодор А. Смиленов, Иван Ат.
Влахов, Стоян Т. Тодороков,
Трендафил Ат. Трендафилов,
Илия Ат. Паунов, Иван Кост.
Терзийски, Найден Ник. Бакалкинов, Тома Ник. Бъклев,
Никола Т. Манолов, Иван
Дим. Кушлев, Димитър Кр.
Кушлев, Васил Ник. Русинов, Кръстьо Сарафимов. За
всеки поотделно г-н Грозданов поясни при какви обстоятелства е загинал и къде
е погребан. След доклада
беше показан документален
филм за Балканските войни.
Богата литературно-музикална програма изнесоха
нашата битова група и фолклорната при читалището в
с. Алеко Константиново. С
излъчването и таланта си да
пее и свири на гъдулка ръководителката им Ваня Паунова спечели публиката, която
много често ги аплодираше.
Накрая бе направена среща
коктейл с двете групи, като
си пожелаха нови срещи.
Така
приключи
събранието за 100 години от
Балканските войни, които са
най-яркото доказателство
за силата на революционния дух на нашите деди и
прадеди.
Катя КОМИТОВА

Настоящата декларация е породена от силното безпокойство, което обхвана общинските съветници от община
Брацигово и населението й. То се дължи на извършващите се структурни промени в служба „Земеделие” – Пещера. Буди недоумение фактът, че с лека ръка се зачерква
основната дейност на службата, която през годините е
доказала своята целесъобразност и е била от полза за
по-доброто и навременно обслужване на населението от
трите общини – Брацигово, Пещера и Батак.
Изразяваме, като представители на нашите избиратели, ясното си несъгласие с превръщането й в офис и преминаване на подчинение към Община Велинград.
Мотивите за това са много, но ще отбележим основно
следните:
- Прибързано взето решение, липса на професионализъм и несъобразено от социална гледна точка.
- Никаква гаранция за навременна и редовна услуга
на гражданите при условие, че ръководителят на новата
служба ще присъства само един ден в Пещера за заверка
и координиращи въпроси(?!). А дали ще бъде осигурен
редовно и този ден?
- До момента служба „Земеделие” – Пещера, извършва
процентно най-много видове услуги (издаване на скици,
заверка на скици, делби…) на населението на общината
ни. Това се дължи на факта, че площта ни е сравнително
голяма – 22 177 ха, от които 9 295 ха са в поземления фонд,
12 282 ха – в горския фонд, и 600 ха – в регулационните
граници.
- До момента при нужда за съответната услуга населе-

нието ни пътува в едната посока от 7 до 28 км. А какво би
станало, ако този маршрут се увеличи с още 45 км?
- Всички сме притеснени от това, че вместо към подобряване и опростяване на този вид услуга (да не говорим
за бързи и експресни), се върви към затрудняването й.
- Така структурирана, новата служба „Земеделие”, отговаряща за петте общински центъра, се явява като тежест:
дейността й натоварва с допълнителен разход на време и
средства заявителите на административни услуги като земеделски производители и граждани на общината ни.
- Намалява се обхватът за дейност на място, за бърза
методическа помощ, което е в разрез с изискванията на
аграрния сектор.
- Пречи се, а не се подпомага изготвянето на проекти
по програмите за развитие на селското стопанство и използване на средства по европейските фондове.
- Създават се нови възможности и предпоставки за
бюрократичност и затруднение на ползвателите на административна услуга в сектора „Поземлена собственост”
на място.
- Подписка от стотици земеделски стопани против „нововъведението”.
Затова настояваме на този етап служба „Земеделие”
– Пещера, да се запази в досегашния си вид. Настояваме за в бъдеще, отчитайки наличния поземлен и горски
фонд в общината ни, отдалечеността и трудния релеф на
населените ни места, да се обособи самостоятелна служба
„Земеделие” – Брацигово. Както беше до преди няколко
години.

РАДИОТОЧКИТЕ УМИРАТ ЕДНА СЛЕД ДРУГА, ЗА
ПОВЕЧЕТО “КЛЮКАРЧЕТАТА” СА ОТЖИВЕЛИЦА
Проблемът мори стотици възрастни радиослушатели
„Внимание,
внимание,
говори местният радиовъзел. Днес в 10 ч. в хранителния магазин ще има хляб. В
12.30 ч. ще докарат обувки
в универсалния, а в 16 ч. червен пипер... при „Плод и
зеленчук”.”
За младото поколение
тези изречения може би
звучат смешно, но на бабите
и дядовците навяват мили
спомени. Преди 50-ина години хората с нетърпение
очакваха новини от региона,
изказване на кмета или някой поздравителен концерт
по местния радиовъзел. Към
днешна дата обаче съдбата
на тази медия е под въпрос.
Да има или да няма радиоточки?
Това е въпрос, на който
трябва да отговори собственикът на радиомрежата
- Общината. Много е полезно да имаме подобен
вид средство, чрез което
да се информираме, казват
по-възрастните. Тази мрежа
е изключително ценна особено в бедствени положения - най-бързият начин да
разпространиш съобщение.

Но за съжаление,
съоръженията
са
прекалено стари и
не е ясно дали ще
може да се ремонтират и поддържат.
Това е основният
проблем, от който
повечето общини в
страната, подобно
на администрацията в Брацигово,
все още страдат,
породен от дарението на БТК, която
прехвърли радиоточките на
местните власти и спря да ги
поддържа.
Всъщност
основната
идея за радиоточките не
е по тях да се пускат поздравителни концерти или
съобщения от универсалния
магазин, а да се използват
като сигнално-оповестителна система в случаите на
бедствия, аварии и война.
Дори и да се заглуши радиосигналът, те продължават
да работят. Минимално се
влияят и от метеорологичните условия. Идеята за изграждане на радиомрежата
е била идеологическа - да

се осъществява политическа пропаганда. Към днешна
дата това приложение е отживелица. А и голяма част
от мрежата е открадната.
Част от нея е възстановена,
но друга - не. Което на практика я прави неефективна.
Множество жители на
града, основно представители на третата възраст, държат на радиоточките. „Имам
от години радиоточка, тя ми
е другар и искам да я поддържам. Десетилетия не е
имало проблем, но сега нещата не стоят така. Спря да
работи” - така казват почти
всички стари хора. Според
други буквално обидно е ра-

диоточките да продължават
да съществуват в XXI век.
На въпроса къде трябва
да се плаща таксата за тях,
отвръщат, че не се събира
такава, радиоточките
ги
поддържала Общината.
За сведение на всички
такса за ползването на
услугата има, но никой или
почти никой не я плаща. Там,
където все още съществуват
точки, те работят на самотек,
защото и договорът с фирмата, поддържаща радиовъзела не е подновен. Просто
няма средства и услугата е
финансово неефективна.
Така че пак остава въпросът „Да ги има или не
тези отживелици от соца?”,
както повечето ги наричат. И
тази хамлетовска дилема е
в ръцете на общинските съветници, които многократно
разглеждат проблема, но
все не могат да достигнат до
най-рационалното и вярно
решение. А дотогава точките ще жужат някъде слабо,
другаде по-силно, давайки
живот на къщите на хората
от втората младост.
Иванка СТЕФАНОВА

26 ОКТОМВРИ Е ПРАЗНИК И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСА - БЪДЕЩИТЕ СТРОИТЕЛИ
ТРАДИЦИЯ Е В УЧИЛИЩЕТО ТОЗИ ПРАЗНИК ДА СЕ ОТБЕЛЯЗВА С ВИКТОРИНА „СТРОИТЕЛСТВОТО ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ” И СЪСТЕЗАНИЯ ЗА СРЪЧНОСТ И ЛОВКОСТ
Момичетата
също
показаха
своята
сръчност.
НАДИАНА
КОСТОВА
беше найдобрата.

В дисциплината „Най-висока
кула и найбързо построена” за втора
поредна година изключителна сръчност
и ловкост прояви СТОИМЕН
РАНГЕЛОВ от
XII клас. Той
заслужи
наградата „Златната мистрия”.

АНГЕЛ
ДИМИТРОВ
от XI клас е
победител в
дисциплината „Златен
трион” – за
най-бързо
рязане на
греда.

НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПГСА ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВЕ И МНОГО ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!
Учителският колектив на ПГСА

Съвременност

Една незабравима
поетична вечер
В навечерието на 1-ви ноември – ден, в
който България отдава своето признание на
дейността на безброй народни будители, които създадоха Българското възраждане, почетната жителка на с. Бяга Велика Янакиева
подари необикновена и изпълнена с поезия
вечер.
Представянето на новата й стихосбирка – „Душата си разлиствам“, се състоя на
28.10.2012 г., а за задушевната и емоционална атмосфера допринесе професионалното
умение на г-н Г. Атанасов – председател на
местното читалище.
След премиерата в Пловдив, авторката
избира да запознае съселяните си с най-вълнуващите си творби, събрани в красива книга,
на чиято корица „блести“ пейзаж от родното
село, с дълбокото синьо небе и слънцето, отразено в купола на параклиса „Св. Атанасий“.
Не е случаен нито изборът на заглавието,
нито пък обликът на стихосбирката – достатъчно е читателят да я „разлисти“, за да се
почувства така, сякаш е надникнал в самата
творческа душа и да усети невероятната
връзка на словото със свещената родна
земя. Лиризмът на изразената от поетесата
чувствителност е особено въздействащ,
благодарение на интимния, топъл тон, с
С автомобил ДАФ РА 4223 АК
БРАЦИГОВО – ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Ангел Арнаудов“
1 – 30
2. ул. „Антонивановци“
1 – 27
3. ул. „Георги Глухчев“
1 – 24
4. ул. „Атанас Ненов“
1 – 63
5. ул. „Васил Петлешков“ 1 – 71
6. ул. „Христо Дамянов“
1–6
7. ул. „Братя Златкови“
1 – 13
8. ул. „Христо Гюлеметов“ 1 – 80
9. ул. „Никола Боянов“
1 – 33
10. ул. „Любен Каравелов“
1–7
11. ул. „Владимир Кацаров“ 1 – 22
12. ул. „Георги Раковски“
1 – 20
13. бул. „Девети септември“ 1 – 11
14. ул. „Кирил Гюлеметов“ 1 – 25
15. ул. „Кокиче“
1 – 31
БРАЦИГОВО – ВТОРНИК
1. ул. „Божура Попова“
1 – 33
2. ул. „Крум Кондаков“
1–9
3. ул. „Братя Кацарови“
1 – 24
4. ул. „Славчо Карналов“ 1 – 17
5. ул. „Професор Поляков“ 1 – 10
6. бул. „Трети март“
1 – 137
7. ул. „Атанас Кабов“
1 – 27
8. ул. „Слави Дишлянов“ 1 – 42
9. ул. „Атолука“
1 – 18
10. ул. „Георги Михайлов“
1– 2
11. ул. „Атанас Тодовичин“
1– 6
12. бул. „Освободители“
1 – 46
13. ул. „Майор Павлов“
1 – 22
14. ул. „Генерал Генчев“
1 – 50
15. ул. „Димитър Коцов“
1– 8
16. ул. „Васил Партъчев“
1 – 16
17. ул. „Вълев бунар“
1 – 10
18. ул. „Иван Павлов“
2 – 10
19. ул. „Явор“
1 – 11
20. „Бенабра” АД – извън регулация
21. Пункт за изваряване на ракия
- извън регулация
БРАЦИГОВО – СРЯДА
1. ул. „Ана Гиздова“
1 – 25а
2. ул. „Иван Хрисчев“
1 – 31
3. ул. „Борис Кънчев“
1 – 21
4. ул. „Брациговска комуна“ 1 – 92
5. ул. „Борис Томчев“
1 – 10
6. ул. „Слави Дишлянов“ 11 – 27
7. ул. „Георги Петков“
1 – 20
8. ул. „Генерал Генчев“
23 – 52
9. ул. „Оборище“
1 – 44
10. ул. „Панагюрище“
1 – 18
11. ул. „Перущица“
1 – 16
12. ул. „Батак“
1–7
13. ул. „Копривщица“
1 – 20
14. ул. „Пета“
1–4
15. ул. „Шеста“
1–3
16. ул. „Никола Мишев“
1 – 27
17. ул. „Никола Вапцаров“ 1 – 27
18. ул. „Христо Смирненски“ 1 – 21
19. „Керамит“ – извън регулация
БРАЦИГОВО – ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „Георги Бенковски“ 1 – 43
2. ул. „Георги Златков“
1 – 26
3. ул. „Желязко Делев“
1 – 10
4. ул. „Васил Левски“
1 – 22
5. ул. „Грамадите“
1 – 11
6. ул. „Крум Партъчев“
1 – 24
7. ул. „Ангел Попов“
1 – 44
8. ул. „Христо Ботев“
1 – 20
9. ул. „Ангел Симонов“
1 – 20
10. ул. „Борис Чулков“
1 – 20
11. ул. „Данаил Юруков“
1 – 13
12. ул. „Антон Ашкерц“
1 – 40

който тя споделя най-съкровените си мисли
и философията на своя живот. Стремежът
към красотата (в спомените за миналото и
мечтите за бъдещето, в любовта към скъпите
места и хора) е доминиращ във всички стихотворения.
Филолог по образование и естет по душа,
Велика Янакиева е посветила живота си на
изкуството на думите – не само в работата си
като учител, но и в неспирната си обществена
и литературна дейност. Автор е на книгата
със стихове „Миг върховен - миг тревожен“,
на „Корени вплетени с любов“ – краеведско
изследване или художествена история, посветена на село Бяга, както и на множество
публикувани стихотворения, есета, литературни анализи и критики.
Освен почетен жител на село Бяга, тя е
носител на почетен знак на град Брацигово и
почетна значка на град Пловдив.
Благодарим на г-жа Велика Янакиева за
предоставената ни възможност да се докоснем до най-съкровените й мисли и вълнения,
породени от родния край, родния дом и близките хора. И дано в днешните трудни времена
има повече ХОРА БУДИТЕЛИ като г-жа Велика
Янакиева.
Ваня ПЕЕВА

О Б Я В А
Във връзка с ПМС 123/25.06.2012 г. и чл.
41 от ЗЗБ и Наредба, определяща реда за
създаване и организиране дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, Община
Брацигово набира доброволци за вакантни 10 места. Желаещите да кандидатстват
да представят следните документи:
- заявление за членство в доброволното формирование;
- формуляр за кандидатстване по образец съгласно Приложение № 2 от Наредбата;
- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
- справка от психодиспансера, че лицето не се води на отчет;

- свидетелство за съдимост;
- копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
- писмено съгласие на работодателя за
заетите по трудово или служебно правоотношение;
- декларация за съгласие за обработка
на лични данни;
- копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със
специализирана техника или оборудване
и копие от свидетелство за управление
на МПС за съответната категория, ако има
такива.
Срок за подаване на документите - до
10.11.2012 г. в Общинска администрация.
За контакти: М. Дзуков – тел. 03552 20 65,
вътр. 111

Набор 1949 от с. Жребичко е може
би единственият, който не допуска
нито една година да си отиде без традиционната другарска среща. Загърбили
ежедневните си кахъри, верните приятели се събраха и тази есен, този път
на територията на гр. Кричим, за да си
стиснат ръцете, да си пожелаят здраве
и да се повеселят така, както само те
могат – с много музика, с усмивки и с песни за душата. Не пропуснаха и най-важното – да си обещаят, че ще се срещнат
отново още през идещата пролет.

О Б Щ И Н А Б РА Ц И Г О В О

З А П О В Е Д
№ РД – 650/24.10.2012 г.
На основание чл. 63 /2/ от ЗМДТ /Закон за местните данъци и такси/ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :
График за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване в община Брацигово за календарната 2013 година, както следва:
13. ул. „Слави Дишлянов“ – контейнери
14. Вили - извън регулация, Противопожарна охрана, „Бял бор“
АД
15. „Поли Атива“ – извън регулация
16. „Тракия Ленио“ – извън регулация
17. „Механика” АД – извън регулация
БРАЦИГОВО – ПЕТЪК
1. ул. „Васил Петлешков“ 1 – 71
2. ул. „Атанас Кабов“
1 – 27
3. бул. „Освободители“
1 – 46
4. бул. „Трети март“
1 – 137
5. ул. „Христо Гюлеметов“ 1– 80
Сметопочистване на всички
контейнери в гр. Брацигово, събиране на камарки от изтесване
и профилактика на МПС.
С автомобил Мерцедес РА 4226 АК
с. РОЗОВО – ПОНЕДЕЛНИК
И ВТОРНИК
1. ул. „Първа“
1 – 82
2. ул. „Втора“
1 – 49
3. ул. „Двадесет и втора“
1 – 22
4. ул. „Двадесет и трета“
1 – 10
5. ул. „Трета“
1 – 38
6. ул. „Тринадесета“
1–8
7. ул. „Четиринадесета“
1 – 30
8. ул. „Петнадесета“
1 – 27
9. ул. „Осемнадесета“
1 – 32
10. ул. „Деветнадесета“
1 – 13
11. ул. „Двадесет и първа“ 1 – 22
12. ул. „Четвърта“
1 – 12
13. ул. „Пета“
1 – 40
14. ул. „Шеста“
1 – 13
15. ул. „Седма“
1–7
16. ул. „Осма“
1 – 26
17. ул. „Девета“
1 – 10
18. ул. „Десета“
1–7
19. ул. „Единадесета“
1 – 12
20. ул. „Дванадесета“
1–4
21. ул. „Шестнадесета“
1 – 16
22. ул. „Седемнадесета“
1 – 17
23. Пункт за изваряване на ракия
РПК „Априлци“ – извън регулация
24. Бивш стопански двор, с. Розово
БРАЦИГОВО – СРЯДА
1. ул. „Петър Фикин“
2. ул. „Георги Пейкин“
1 – 17
3. ул. „Груйо Андреев“
1 – 19
БРАЦИГОВО – ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „Паница Семерджиев“ 1 – 34
2. ул. „Атанас Кьослев“
1 – 27
3. ул. „Иван Вазов“
1 – 17
4. ул. „Данаил Дименов“
1 – 27
5. ул. „Братя Попови“
1 – 42
6. ул. „Паскал Троянов“
1 – 12

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ул. „Костур“
1 – 20
ул. „Преврен“
1 – 33
ул. „Поп Сокол“
1 – 18
ул. „Братя Гачеви“
1–9
ул. „Черешово топче“
1 – 49
ул. „Христо Гьошев“
ул. „А. Джинджифоров” 1 – 12
ул. „Девети септември”
2–8
БРАЦИГОВО – ПЕТЪК
1. ул. „Явор“
1 – 10
2. ул. „Бор“
1 – 24
3. ул. „Пролет“
1–9
4. ул. „Иглика“
1 – 17
5. ул. „Лев Желязков“
1 – 41
6. ул. „Пейчо Карналов“
1–9
7. ул. „Грамадите“
8. ул. „Иван Боянов“
1–5
9. ул. „Оборище“
1–9
10. ул. „Девети септември“ 1 – 11
Почистване на гробищен
парк - гр. Брацигово, събиране
на камарки от изтесване на
градини, площади, учреждения.
Профилактика на МПС.
С автомобил Шкода ЛИАЗ РА 0712
с. РАВНОГОР - ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Първа“
2. ул. „Тридесета“
3. ул. „Тридест и четвърта“
4. ул. „Петдесет и седма“
5. ул. „Петнадесета“
6. ул. „Шестнадесета“
7. ул. „Петдесет и девета“
8. ул. „Единадесета“
9. ул. „Тридесет и трета“
10. ул. „Девета“
11. ул. „Десета“
12. ул. „Тридесет и втора“
13. ул. „Петдесет и осма“
14. ул. „Втора“
15. ул. „Шестдесет и първа“
16. ул. „Шестдесет и четвърта“
17. ул. „Тринадесета“
18. ул. „Двадесет и шеста“
19. ул. „Осма“
20. ул. „Двадесет и осма“
21. ул. „Шестдесет и трета“
22. ул. „Двадесет и седма“
23. ул. „Осемнадесета“
24. ул. „Двадесет и първа“
25. ул. „Двадесет и седма“
26. ул. „Тридесет и първа“
27. ул. „Седма“
28. ул. „Тридесет и осма“
с. РАВНОГОР – ВТОРНИК
1. ул. „Деветнадесета“
2. ул. „Петнадесета“
3. ул. „Четиринадесета“
4. ул. „Дванадесета“
5. ул. „Втора“
6. ул. „Четиридесет и четвърта“
7. ул. „Четиридесет и втора“

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ул. „Четиридесет и трета“
ул. „Трета“
ул. „Четиридесета“
ул. „Първа“
ул. „Петдесет и трета“
ул. „Петдесет и четвърта“
ул. „Петдесет и шеста“
ул. „Четвърта“
ул. „Четиридесет и пета“
ул. „Четиридесет и първа“
ул. „Двадесета“
ул. „Четиридесет и пета“
ул. „Двадесет и първа“
с. РАВНОГОР – СРЯДА
1. ул. „Четиридесет и седма“
2. ул. „Шеста“
3. ул. „Двадесет и трета“
4. ул. „Четиридесет и осма“
5. ул. „Петдесета“
6. ул. „Пета“
7. ул. „Четиридесет и девета“
8. ул. „Двадесет и четвърта“
9. ул. „Двадесет и втора“
10. ул. „Първа“
11. ул. „Петдесет и пета“
12. ул. „Двадесет и пета“
13. ул. „Шестдесет и четвърта“
14. ул. „Двадесет и девета“
15. ул. „Петдесет и втора“
16. ул. „Петдесет и първа“
с. РАВНОГОР – ЧЕТВЪРТЪК
Сметоизвозване и събиране на
ТБО от летовище Васил Петлешков
в активния сезон V – ІХ
С автомобил Исузу РА 79780
с. БЯГА – ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Първа“
1 – 88
2. ул. „Втора“
– 35
3. ул. „Трета“
1 – 44
4. ул. „Четвърта“
1 – 17
5. ул. „Пета“
1 – 14
6. ул. „Шеста“
1 – 22
7. ул. „Седма“
1–7
8. ул. „Осма“
1–8
9. ул. „Девета“
1–34
10. ул. „Десета“
1–4
11. ул. „Единадесета“
1–7
12. ул. „Дванадесета“
1 – 10
13. ул. „Тринадесета“
1 – 12
14. ул. „Четиринадесета“
1 – 16
15. ул. „Петнадесета“
1 – 16
16. ул. „Шестнадесета“
1 – 10
17. ул. „Седемнадесета“
1 – 14
18. ул. „Осемнадесета“
1–8
19. ул. „Деветнадесета“
1–6
20. ул. „Двадесета“
1 – 33
21. ул. „Двадесет и първа“ 1 – 19
22. ул. „Двадесет и втора“
1–6
23. ул. „Двадесет и трета“
1–9
24. ул. „Двадесет и четвърта“ 1 – 34
25. ул. „Двадесет и пета“
1 – 22
26. ул. „Четиридесет и пета“ 1 – 3

27. ул. „Четиридесет и шеста“
2
28. ул. „Четиридесет и седма“ 1 – 6
29. ул. „Четиридесет и осма“ 1 – 49
с. БЯГА – ВТОРНИК
1. „Двадесет и шеста“
1–37
2. „Двадесет и седма“
1–3
3. „Двадесет и осма“
1–22
4. „Двадесет и девета“
1–7
5. „Тридесета“
1–5
6. „Тридесет и първа“
1–38
7. „Тридесет и втора“
1–13
8. „Тридесет и трета“
1–20
9. „Тридесет и четвърта“
10. „Тридесет и пета“
1–5
11. „Тридесет и шеста“
1–4
12. „Тридесет и седма“
1 – 12
13. „Тридесет и осма“
1–3
14. „Тридесет и девета“
1–6
15. „Четиридесета“
1–3
16. „Четиридесет и първа“
1–6
17. „Четиридесет и втора“
1 – 13
18. „Четиридесет и трета“
1 – 14
19. „Четиридесет и четвърта“ 1 – 44
с. ИСПЕРИХОВО – ВТОРНИК
1. ул. „Първа“
1 – 24
2. ул. „Втора“
1 – 28
3. ул. „Трета“
1 – 13
4. ул. „Четвърта“
1 – 12
5. ул. „Пета“
1 – 18
6. ул. „Шеста“
1–8
7. ул. „Седма“
1 – 28
8. ул. „Осма“
1 – 17
9. ул. „Девета“
1–2
10. ул. „Десета“
1 – 13
11. ул. „Единадесета“
1 – 13
12. ул. „Тридесет и девета“ 1 – 38
13. ул. „Дванадесета“
1 – 12
квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Пункт за изваряване на ракия
РПК „Априлци“ – извън регулация
с. ИСПЕРИХОВО – СРЯДА
1. ул. „Тринадесета“
1–9
2. ул. „Четиринадесета“
1–12
3. ул. „Петнадесета“
1 – 16
4. ул. „Шестнадесета“
1 – 15
5. ул. „Двадесет и четвърта“ 4 – 38
6. ул. „Двадесет и пета“
1 – 10
7. ул. „Тридесет и втора“
2–8
1–9
8. ул. „Тридесет и пета“
9. ул. „Тридесет и шеста“
1–9
10. ул. „Тридесет и трета“
1 – 12
11. ул. „Тридесет и първа“ 1 – 20
12. ул. „Тридесет и осма“
1 – 58
квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52
с. КОЗАРСКО – ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „Първа“
1 – 23
2. ул. „Втора“
1– 8
1 – 14
3. ул. „Трета“
4. ул. „Четвърта“
1 – 20
5. ул. „Пета“
1 – 16
1 –6
6. ул. „Шеста“
7. ул. „Седма“
1– 9

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ул. „Осма“
1–3
ул. „Девета“
1–5
ул. „Десета“
1
ул. „Единадесета“
1–6
1 – 12
ул. „Дванадесета“
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
„Тевес – Козметик” ООД
Здравко Чехларски ЕТ
с. КОЗАРСКО – ПЕТЪК
1. „Тридесет и първа“
1–8
2. „Тридесет и втора“
1 – 24
3. „Тридесет и трета“
1 – 35
4. „Тридесет и четвърта“
1 – 16
5. „Тридесет и пета“
1–7
6. „Тридесет и шеста“
1–5
7. „Тридесет и седма“
1– 9
8. „Тридесет и осма“
1–5
9. „Тридесет и девета“
1–6
10. „Четиридесета“
1–4
11. „Четиридесет и първа“
1
12. „Четиридесет и втора“
1–3
13. „Четиридесет и трета“
1–2
14. „Четиридесет и четвърта“
1
15. Опитна станция по тютюна
с. ЖРЕБИЧКО – ПЕТЪК
/контейнери/
1. ул. „Първа“
2. ул. „Трета“
3. ул. „Осма“
4. ул. „Девета“
5. ул. „Десета“
6. ул. „Петнадесета“
РОЗОВСКИ ВРИЗ – ПЕТЪК
в активния сезон

Забележка:
Графикът може да бъде
променян според необходимостта, при което населението и съответните органи ще
бъдат предупредени своевременно!
В с. Розово и с. Жребичко
се изпълнява в зависимост
от атмосферните условия по
преценка на водача на МПС.
Обезвреждане на отпадъците на депото в местността Клисурата /пробутване,
уплътняване, запръстяване/
ще се извършва два пъти в
месеца.
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