ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

2
(801) Брацигово, год. LIII,
9 февруари 2017 г.
четвъртък

Общински вестник

ISSN 1310-4918

30 ст.

Между два броя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово уведомява, че вече може да
заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху
превозните средства за 2017 г.
Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията ви за местни данъци и такса за битови отпадъци
за 2017 г. са както следва:
- до 30 юни 2017 г. - първа вноска;
- до 31 октомври 2017 г. - втора вноска.
Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък недвижими имоти и данък МПС е 30 април 2017 г. За да
ползвате отстъпката, трябва да се плати данъкът за
цялата календарна година.
Задълженията може да заплатите:
- на касата на фронт-офиса на община Брацигово, който работи с клиенти всеки работен ден от 8 ч. до 17 ч.;
- по банков път по сметката на Община Брацигово.
Общинска Банка АД, ВIC: SOMBBGSF;
IBAN:BG98SOMB91308430490044;
код за вид плащане - данък върху недвижимите
имоти - 44 21 00;
код за вид плащане - такса за битови отпадъци 44 24 00;
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00;
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00;
код за вид плащане - туристически данък - 44 28 00.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
В началото на новата
календарна година, на 5
януари 2017 г., Община
Брацигово подписа договор за безвъзмездна
финансова
помощ
на
стойност 147 329,76 лв. Договорът е споразумение за
сътрудничество с Министерството на образованието и науката по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж 2014-2020“ и е насочен към младите жители на
Брацигово. По процедура
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или
търсещи или получили
международна
закрила“
ще си партнират НУ „В.
Петлешков“, СУ „Народни
будители“ и КСУДС.
Идеята е да се провеждат допълнителни занимания от партньорите в
зависимост от желанието на
бенефициентите и нуждата
им от допълнителна подготовка по базисни предмети
в училище, чрез изразено
съгласие на родителите. Да
се преодоляват негативните
обществени нагласи, основани на етнически произход
и културна идентичност.
О Б Щ И Н А

Със създадените нови
групи по клубове по интереси в НУ „В. Петлешков“
и СУ „Народни будители“,
които ще продължат функционирането си и след
приключване на проекта,
ще се насърчи общуването,
себеизразяването и споделянето между подрастващите и възпитаването
им в дух на толерантност
и опознаване на културата
и традициите на етносите,
тяхната интерпретация с
изразните средства на различните изкуства, което ще
доведе до изграждането на
работещ устойчив модел
за успешната интеграция
на децата от ромския етнос
в община Брацигово.
Надяваме се, че използваните форми на обучение
и възпитание по дейностите и направленията на
проекта ще привлекат повече деца и ученици и ще
доведат до засилване на
мотивацията им за участие
в образователния процес,
както и ще заработят за
преодоляване на тенденцията за ранното отпадане
на учащите се от системата
на образованието.
Таня ЙОРГОВА

Б Р А Ц И Г О В О

О Б Я В А
В съответствие със Закона за защита при бедствия и
аварии и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от
тях Община Брацигово набира кандидати за сформиране на доброволни формирования, които да участват
в предотвратяването и овладяването на възникнали
бедствени ситуации.
На доброволците ще бъде осигурена необходимата
екипировка и оборудване, както и възнаграждения съгласно Наредбата за реда за създаване на доброволни
формирования. Практическо и теоретично обучение - от
служители на ПБЗН и МВР.
Подробна информация може да получите в сградата на Община Брацигово, стая №4, или на телефон
0894689386, Димитър Димитров, главен специалист
“Отбранително-мобилизационна подготовка и защита
на населението”.

О

т януари т.г. стартира нова информационна кампания
на СНЦ “Местна инициативна група” /МИГ/ - Брацигово
- Кричим за изготвянето на
Стратегия за развитие на
общината. Това е вторият
опит на Брацигово да създаде теоретична основа за
посоката на бъдещото си
развитие и за финансиране
на ключови местни проекти,
предложени от общността.
СНЦ “Местна инициативна група” – Брацигово
- Кричим беше създадена
през 2009 г. Учредители то-

гава бяха физически и юридически лица от общините
Брацигово и Кричим. МИГ

По ред причини тогава
стратегията не получи одобрение. “Нищо не е загубе-

МИГ – Брацигово - Кричим
да работи за интересите на
възможно най-голям кръг

ИДЕЯТА “МИГ” НЕ ИЗЧЕЗНА
имаше задачата да изгради
административен капацитет
и да включи местното население в разработването,
обсъждането и бъдещото
прилагане на нова стратегия, което на практика
означаваше определяне на
посоката за развитието на
община Брацигово, съгласно идеите и интересите на
местните хора.

щето”, заявиха през 2015 г.
жителите на общината и
търпеливо изчакаха новия
програмен период 2014
-2020 г., за да впрегнат отново усилията си в интерес
на местната общност.
По-важно е, че идеята
МИГ не изчезна. А през 2016
-17 г. тя е особено актуална,
с амбицията на екипа на

от хора на територията на
общината.
За тези, които все още не
знаят - СНЦ “Местна инициативна група” /МИГ/ - Брацигово - Кричим е юридическо
лице по смисъла на ЗЮЛНЦ
и има върховен колективен
орган /Общо събрание/ и колективен управителен орган
/Управителен съвет/.
„Априлци“

КАМПАНИЯ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.

Стартира
ежегодният
конкурс за 2017 г. в рамките
на Националната кампания „Чиста околна среда“,
която Министерството на
околната среда и водите
провежда повече от 15
години. Допустими бенефициенти по него са общини,
кметства, училища, детски
градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски
комплекси/.
На свое заседание на
01.12.2016 г. Управителният
съвет на ПУДООС прие да
бъдат отпуснати средства
в размер до 3 500 хил.
лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста
околна среда” за 2017 г. за
най-оригинален и екологич-

но-познавателен проект на
тема „Обичам природата и
аз участвам – 2017 г.”.
Средствата по предстоящата кампания ще бъдат
разпределени по следния
начин:
1. За проекти на общини
и кметства - до 10 000 лв. с
ДДС на обща стойност 2 300
хил. лв.;
2. За проекти на училища, детски градини и
ЦПРЛ/ОДК - до 5 000 лв. с
ДДС на обща стойност 1 200
хил. лв.
Крайният срок за подаване на проектите:
- училища, детски градини и Центрове за подкрепа
на личностното развитие
/Обединени детски комплекси – 17.02.2017 г.;
- общини и кметства
– 02.03.2017 г.
Конкурсните
проекти
следва да се изпращат до
деловодството на ПУДООС
само по пощата с обратна
разписка или по куриер.
За приемане и въвеждане
в деловодната система на
ПУДООС ще бъдат допус-

нати само онези заявления,
носещи пощенско клеймо с дата на изпращане
17.02.2017 г. включително
за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски
комплекси/ и 02.03.2017 г.
включително за общини и
кметства.
В класирането няма да
бъдат включвани проекти
на заявители /кметства,
кметски
наместничества,
райони на общини/, които
са получили финансиране
в Националната кампания
„За чиста околна среда“
през 2015 г. и 2016 г. Целта
на налаганото ограничение
е даване на възможност
на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници
да се възползват от предоставянето на финансови
средства за реализацията
на екологични проекти в
кампанията „Чиста околна
среда“ през 2017 г.
Резултатите
от
извършеното класиране на

постъпилите
заявления
ще бъдат обявени в срок
до 14.04.2017 г. на електронния сайт на МОСВ
– www.moew.government.bg,
в раздела на кампанията
„За чиста околна среда“ с
мото „Обичам природата и
аз участвам“ и интернет
страницата на ПУДООС
– www.pudoos.bg
Основните
дейности,
към които следва да е насочен проектът са свързани
с почистване и облагородяване на терени, създаване и
възстановяване на зони за
отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения,
спортни уреди, съоръжения
за игра на открито и др., а по
отношение на проектите на
училища и детски градини
дейности по създаване на
екокът, информационни брошури, дипляни, мултимедия,
организиране на екологични
събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с
предмета на кампанията.
Татяна СИМОНОВА
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Студеният и снежен ден не попречи да се проведе желаният и чакан Бабинден. В определеното време баби,
майки и гости се събраха на площада.
Ритуалът поливане стана в парка на
селото, пред здраво плодно дърво.
Младата майка Ели, чието бебе е на
шест месеца, поливаше на баба Славка, която пък има трима правнуци.
Всичко бе направено както повелява
традицията. Да сподели емоцията на
този типично женски зимен празник в
Розово бе и Десислава Костадинова,
депутат от ГЕРБ. Гости бяха още група
самодейки от с. Кадиево, битовата
група от с. Равногор, нашата местна
лекарка - гинеколог Златка Панайотова, и свещениците на Розово и Равногор. Разбира се, на тържеството бе и
кметът Йорданка Петкова, заедно с
останалите служители. Водещ на тържеството както винаги от години бе неговият организатор Васка Спасова. С
топли думи на уважение тя се обърна
към всички в препълнения ресторант.
Накратко подчерта възникването на
празника, местните традиции, ролята
на бабата някога при раждане на детето и отглеждането му. Сравни децата с
цветята, колкото повече деца, толкова
повече красота в живота. Представители на гостите и кмета на селото
направиха изказвания, благодариха
за поканата и добрата организация на
празника и пожелаха много здраве,
благополучие, повече деца, съхраняване на традициите и предаването им
от поколение на поколение, за да се
съхраним като нация българска.

В този мразовит 21
януари в с. Козарско
почитаме своите баби
акушерки - Деня на родилната помощ, известен
още като Бабинден. Той
е един от най-красивите
празници в нашия кален-

КАК ЕВРОПА БОРИ
ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА

Всички баби получиха кърпа и сапун, както е редно при поливането.
Празник без трапеза не става, затова

дар. Носи надежда, светлина и вяра в бъдещето.
Ден, свързан с раждането
на новия човек. По повод празника в Клуба на
пенсионера служителите
от НЧ „Съгласие-1902 г.“Козарско организираха
празнична програма. Тази
година ритуалът по поли-

За поредна година по традиция в
основната организация на хората с
увреждания в Брацигово посрещнаха празника на родилната помощ –
Бабинден, този път на 20 януари.
Пресъздаден бе ритуалът с измиването на ръцете на бабата, в ролята
на която влезе медицинската сестра Мара Донова. Около 60 жени се
включиха в празника, като някои
дойдоха със съпрузите си. Всички
донесоха майсторски питки и бани-

масите бяха отрупани с вкусен обяд. На
почетно място бе розовската траана,
приготвена от бабите Кръстана Спасова и Мария Вангелова.
Приятната музика създаваше
настроение.
Жените от трите села се
разпяха, изви се голямо
хоро и танци. Чуха се
вицове. Разигра се томбола. Получи се един
хубав и незабравим
Бабинден в Розово.
Късно следобед изпратихме гостите с пожелания за нови срещи.
Катя КОМИТОВА

ване беше извършен от
Таня Милева, като бъдеща
баба, и от Василка Лазарова,
най-възрастната
„баба акушерка“ , в знак
на почит и надежда повече деца да се родят през
тази година в селото.
Празникът бе изпъстрен с
много забавни игри, тан-

ци, приготвени по традиционни рецепти от баби и майки, и подредиха
богата трапеза, въпреки че домакин
на празника им този път беше хотелски комплекс „Виктория“.
Специален поздрав към празнуващите отправи председателят на
Основната общинска организация
на инвалидите в Брацигово – Йорданка Арабаджиева. Тя поясни,
че ръководството се старае всеки
да намери мястото си тук и да се
чувства интегриран и пълноценен
член на обществото. Освен това

ци, хора и веселие. Ръководството на читалището
честити на всички баби и
техните семейства, като
им пожела да отгледат
силни и умни деца, да
бъдат весели, щури, жизнерадостни и влюбени в
живота бабчета!
Мима ГЬОШЕВА

г-жа Арабаджиева изрази своята
и на хората с увреждания признателност и благодарност към общинския кмет г-н Петко Петков и цялата
Общинска администрация и лично
към председателя на ГС „Авангард“
г-н Тодор Кръстев за неуморната
работа по запазване статуквото на
хората с увреждания и правото им
на достоен живот, както и за осигурените подаръци, според както
повелява обичаят на този ден – хавлиени кърпи и сапун.
/Соб.инф./

В Европа средният
брой деца на двойка е 1,5.
Необходимият за естествената подмяна на населението брой е 2,1. В миналото
недостигът на храна и детската смъртност основно
са регулирали равнището
на населението. Причините за ниската раждаемост
в съвременна Европа са
промяната на семейните
модели и новият начин на
живот: нарастване на годините за първо раждане
или изцяло отказът от деца
заради кариерата. Повишеният стандарт на живот
и съвременните методи за
контрацепция също оказват влияние. В два доклада
на Европейския парламент
се отбелязва, че ако раждаемостта спадне до 1,3
деца на двойка, след 100
години населението би
намаляло до по-малко от
една четвърт от сегашното
ниво. Проучване от 2004
г., финансирано от ЕС и
извършено от фондация
Robert Bosch, показа и
друга причина за отказ от
раждане на дете, която се
доближава до нашите проблеми – разходите около
раждането и страховете за
обществото, в което детето
ще отрасне. Проучването
установи също, че жените
като цяло биха искали да
имат повече деца. Възможните
решения
на
демографските предизвикателства включват много
и различни за отделните
страни мерки. Една стара
традиция във Финландия
е възможен отговор на
проблема с големите разходи около раждането
на дете. Въведена още от
1938 година, практиката
е в отговор на високата
детска смъртност в този
период. Бъдещата майка

получава голяма картонена кутия, пълна с всичко
необходимо за отглеждане
на новороденото през
първите месеци. В кутията
има и малък матрак, който
съответства по размер на
дъното й, така че тя става
първото креватче за бебето. Отначало такава кутия
са получавали само найбедните семейства. След
време започват да я получават и майки с по-висок
социален статус. По този
начин се дава равен старт
в живота на всички деца.
Днес майките могат да
избират дали да получат
кутията с около 50 детски
артикула, или еднократна
социална помощ.
Почти всички предпочитат „родилния пакет”,
чиято стойност е доста повисока от еднократната помощ, а и си спестяват времето за пазаруване. Всяка
година цветът на дрешките
в кутията е различен. При
раждане на близнаци има
бонус, получават се три
кутии, при тризнаци шест
кутии и т.н. С тази програма за около 80 години Финландия успява да намали
детската смъртност от 10%
на 0.2%, с което се нарежда сред първите страни в
света по показателя ниска
детска смъртност.
От началото на 2017
година и Шотландия въвежда финландския опит.
Всяко новородено бебе
получава картонена кутия
с около 40 артикула – дрехи, играчки, памперси,
санитарни принадлежности, одеяла, чаршафи и др.
Единичната й стойност
се оценява на около 100
паунда. Програмата ще
струва ежегодно на шотландския данъкоплатец 6
млн. паунда.

Ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà áðîÿò íà íîâîðîäåíèòå
â îáùèíà Áðàöèãîâî äðàñòè÷íî å çàíèæåí. Çà ãðàäà
îáùèÿò áðîé íà æèâîðîäåíèòå áåáåòà å 27, êàòî
îòíîâî ïðåâåñ èìàò ìîìè÷åòàòà - 15, ïðåä ìîì÷åòàòà, êîèòî ñà ñàìî 12. Îáùî çà öÿëàòà îáùèíà
ïðîïëàêàëèòå áåáåòà ñà 71. Íàäåæäèòå ñà â ãîäèíàòà íà Îãíåíèÿ ïåòåë áðîÿò èì äà íàðàñíå.

В ИДЕ О
КОНКУ Р С И

И тази година последната родилка,
акушерката и бабите от с. Исперихово
се събраха в малката зала на читалището, за да отпразнуват най-хубавия
ден – когато се ражда животът. Уважение и почит бяха засвидетелствани
към акушерката на с. Исперихово
- г-жа Димитрия Вълкова. Да полее на
г-жа Вълкова бе избрана младата родилка Мария Пеева (с първа рожба).
С няколко завъртания от акушерката

бе разчупена и сладката погача и се падна първото бебе за
новата 2017 г. да бъде момиче.
Родилката закичи всички баби
с китка цвете. Последваха
разнообразни игри, викторина,

четене на стихове за бабите от
присъстващите тук дами. Пожелания към тях бяха прикрепени
и към специално приготвените,
макар и скромни подаръци.
В. ВЪЛЧЕВА

Мрежата на учителите
новатори Teacher.bg, съвместно с Националния център за безопасен интернет
и Асоциация „Родители“,
организираха видеоконкурси „Коледа в училище” и
„Коледа в детската градина”. В периода от 6.12.2016
до 10.01.2017 получихме
много клипове за коледните
тържества, за посрещането
на коледните празници и за
коледното настроение.
Клиповете бяха наистина интересни, празнични,
оригинални и създадоха
много коледно настроение.
Благодарим на всички, които участваха.
Жури от медийни и
образователни
експерти
внимателно прегледа всеки

един филм и определи класирането, въпреки че беше
изключително затруднено
да определи най-добрите.
Видеоконкурс „Коледа в
детската градина“:
1 място: ДГ „Слънце” с.
гара Елин Пелин - торти на
стойност 100 лв. от Мрежата
на учителите новатори Teacher.bgп;
2 място: ДГ „Джани Родари” гр. Гоце Делчев - комплект „Българска азбука”,
табла България в образи,
Световните
забележителности и Природен календар
от ИК „Анубис” и издателство „Булвест 2000”;
3 място: ДГ „Здравец” гр.
Брацигово - подаръчни комплекти от Националния център за безопасен Интернет.

9 февруари 2017 г.

Съвременност

Европейски съюз
Европейски
социален фонд

БРАЦИГОВО И ОЩЕ 6 ОБЩИНИ
НОМИНИРАХА ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
ЗА ВОДАЧ НА БСП – ЛИСТАТА
Областният председател
на БСП Йордан Младенов
беше номиниран за кандидат
за народен представител на
Общинската конференция на
БСП в Брацигово. „Ценя високо доверието и подкрепата
на хората, с които сме заедно
в каузите, това е най-високата оценка за дейността ми”
- посочи Младенов. По неговите думи двегодишният
период на управление на
правителството на Борисов
ще бъде запомнено като
провал, чиято цена плащат
българските граждани и ще
продължат да плащат. „Провал в здравеопазването
и образованието. Можем
да говорим и за провала
на икономиката, особено
малкия и средния бизнес,
на сигурността, на селското
стопанство, на културата, на
съдебната реформа, на социалните плащания, но това са
неща, които всички ние много добре усещаме и с които
се сблъскваме в нашето ежедневие. Опитват се да внушават, че тези факти са лъжа,
но няма по-голяма истина от
ежедневието на българина,
който едва преживява от
заплата до заплата, не може
да се лекува качествено и го-

вори с децата си по скайп, защото са по чужди държави” категоричен бе областният
председател на БСП. Според
него промяната на модела
на управление в държавата
трябва да е неизбежен, за да
се отговори на очакванията
на хората.
Йордан Младенов бе
номиниран на седем от проведените до момента осем
общински конференции на
БСП в областта. В Белово и
Пещера бяха номинирани
също Стойко Стефанов и
Гълъбина Карамитрева. В
Лесичово беше предложена
и Диана Варникова – Милчева. В Панагюрище сред
номинираните е и университетският професор по наказателно-процесуално право
Стефан Манев. В Ракитово
освен председателя на Общински съвет Нина Димова
бяха гласувани настоящи
народни
представители,
кметове на населени места и
др. Най-дълъг списък подреди организацията на БСП в
Пазарджик – 19. Предстои да
бъдат проведени конференции в общините Септември,
Стрелча, Велинград и Батак.
13 МИР – Пазарджик ще бъде
сформиран силен екип.

О Б Я В А
1. Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по
обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански, средни или висши
училища, във военни формирования от Сухопътните войски,
както следва:
1.1. В гарнизон Стара Загора - 150 длъжности съгласно
Приложение № 1.
1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък - 300 длъжности съгласно Приложение № 2.
1.3. Във в. ф. 44220 - Пловдив - 36 длъжности съгласно Приложение № 3.
Срок за подаване на документи до началника на Военно
окръжие II степен – Пазарджик - до 06.03.2017 г. включително!

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.1, стая № 4, тел. 03552/20 65 и
старши-специалист Димитър Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034/445 463.

Ç À Ï Î Â Å Ä
На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 2, от ИК

Î Á Ð À Ç Ó Â À Ì :
16 /шестнадесет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на
територията на община
Брацигово, обл. Пазарджик
за провеждане на избори
за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017
година,
УТВЪРЖДАВАМ
тяхната номерация и адреси, съгласно Приложение
№1 и обхвата на секциите,
съгласно Приложение №2,
които са неразделна част от
настоящата заповед.
Заповедта да се обяви на
населението чрез поставяне
на информационното табло
в сградата на Община Брацигово и обявяване на сайта

на Община Брацигово.
Настоящата заповед да
се сведе до знанието на областния управител - Пазарджик, Териториалното звено
на Главна дирекция „ГРАО”
в МРРБ, Районна избирателна комисия Пазарджик.
Заповедта може да се
оспорва от заинтересованите лица в тридневен
срок от обявяването й пред
областния управител на област Пазарджик.
Контрол по изпълнение
на заповедта възлагам на
секретаря на Община Брацигово Мария Мадарова.
ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Процедурата се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово”
BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
На 23.01.2017 година се проведе
междинна кръгла маса по проект
„Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град
Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027C001 „Независим живот“, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд с общ
бюджет 499 463,71 лв., от които 424
544.13 лв. европейско и 74 919.58 лв.
национално съфинансиране, стартирал на 01.12.2015 г.
Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа
до услуги за социално включване в
отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел
преодоляването на последиците от
социалното изключване и бедността
на територията на община Брацигово.
Социалните услуги се предоставят без
заплащане на потребителски такси.
Реализация на дейностите от стартирането на проекта:
1. Управление на проекта
Резултати:
Назначен екип по проекта:
- 1 ръководител на проекта;
- 1 координатор по проекта;
- 1 счетоводител на проекта.
2. Информационна кампания и осигуряване на публичност.
Резултати:
- изготвена интернет страница на
проекта;
- проведена 1 встъпителна конференция
- монтирани 2 бр. информационни
табели;
- разпространени 250 бр. рекламни
материали;
- публикувани 6 бр. публикации в
местен печат в. “Априлци” и в регионален печат в. “Марица”;
- изготвени и публикувани общо 30
обяви и снимков материал на интернет
страницата на проекта.
3. Текущ ремонт и оборудване на
помещенията на „Център за почасово
предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в до-

машна среда към Домашен социален
патронаж град Брацигово”.
Резултати: проведена обществена
поръчка, в резултат на която е избран
изпълнител – фирма “БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД, извършила ремонт на
ляво крило на трети етаж в сградата
на поликлиника – Брацигово, включващ отремонтирани 6 стаи, 1 коридор,
2 санитарни възела - подменена дограма и врати, поставени радиатори,
монтиран бойлер, монтирани мивки и
моноблок, изтъркване на стара боя и
шпакловане, монтиран окачен таван
на тоалетните, монтирани лампи, подменен балатум и др.
4. Консултиране и подбор на потребителите на социални услуги.
Резултати: направен прием на потребители в два етапа. Приети общо
126 заявления от кандидат потребители на социалните услуги. Назначени
трима експерти социални дейности за
изготвяне на индивидуални оценки на
подалите заявление кандидат-потребители. Общо изготвени индивидуални оценки 126 бр. Сключени договори
от стартирането на социалната услуга
от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. - с 90 потребители. През периода са починали
12 потребители и един се е отказал.
5. Подбор и наемане на персонал
в „Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град
Брацигово”
Резултати: направен прием на кандидати за работа в два етапа. Приети
общо 100 броя заявления от кандидатработещи. Определената със заповед
на кмета на община Брацигово комисия направи подбор и класиране на
кандидат-доставчиците на социалните
услуги в два етапа. Сключени срочни
ТД с общо 74 доставчици през периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., от
които назначени:
- 6 домашни помощници на 8-часов
работен ден за период от 18 месеца;
- 7 домашни помощници на 4-часов
работен ден за период от 18 месеца;
- 4 социални асистенти на 8-часов
работен ден за период от 18 месеца;
- 2 социални асистенти на 4-часов
работен ден за период от 18 месеца;
- 6 лични асистенти на 4 часов ра-
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ботен ден за период от 18 месеца;
- 41 лични асистенти на 4-часов работен ден за период от 14 месеца;
- 1 сключено допълнително споразумение към ТД с домашен помощник;
- сключени 7 бр. допълнителни
споразумения към действащи ТД за
смяна на потребители.
Напуснали 7 бр. доставчици на социалните услуги. Направен прием на
кандидати за работа в центъра .
Сключени срочни ТД за период от
18 месеца с:
- 1 ръководител на центъра назначен на 4-часов работен ден;
- 1 социален работник, назначен на
4-часов работен ден;
- 1 шофьор, назначен на 4 часов
работен ден;
- 1 хигиенист, назначен на 4 часов
работен ден.
Назначени в Центъра за предоставяне на психологична и здравна
подкрепа и сключени граждански
договори с:
- 1 психолог за период от 6 месеца;
- 1 лекар /медицински специалист/
за период от 12 месеца.
7. Дейности по почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Резултати: сключени 90 договора с
потребителите на социални услуги. Обгрижени 90 лица с увреждания и възрастни хора с увреждания. Удовлетворени битови и социални потребности
на 90 преки бенефициенти, обслужени
в общността или в домашна среда.
Оказване помощ на 90 семейства, чиито близки се нуждаят от допълнителни
грижи. Откриване на 68 нови работни
места в социалната сфера.
Напуснали проекта общо 13 потребители, от които 12 починали и 1
отказал се.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския
социален фонд чрез оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и
при никакви обстоятелства не може
да се приеме,че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Европейския социален фонд и МТСП.
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ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - ИЗБОРИ ЗА Ï Î Ê À Í À
ÇÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 26.03.2017 ГОДИНА
Общинска администрация Брацигово уведомява всички избиратели, че гласуването на предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г. ще се
извърши по постоянен адрес. Предварителните избирателни списъци ще бъдат обявени до 13.02.2017 г. в района на избирателната секция и публикувани на интернет
страницата на Община Брацигово.
• Избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, заявяват желанието
си в писмена форма чрез заявление по
образец или чрез електронно заявление
през интернет страницата на общините по
постоянния им адрес или настоящия им
адрес в случаите, когато своевременно е
направено искане по чл. 37 от ИК.
Краен срок - до 11.03.2017 г. вкл.
• Общинските администрации издават
удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК,
членовете на РИК и на наблюдателите.
Краен срок - до 11.03.2017 г. вкл.
• Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места,
може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може

да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Краен срок - до 11.03.2017 г. вкл.
• Избирател, спрямо който са допуснати непълноти и грешки в избирателния
списък, може да подаде заявление за
отстраняването им до общинската администрация.
Краен срок - до 18.03.2017 г. вкл.
• Избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да
гласуват с подвижна избирателна кутия,
ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена
подвижна СИК
Краен срок - до 20.03.2017 г. вкл.
За повече информация - Общинска
администрация – ет.1, стая 4
тел. 03552 20-65 вътр.111

ÍÀ ÊÎÍÑÓËÒÀÖÈÈ ÎÒÍÎÑÍÎ
ÎÏÐÅÄÅËßÍÅ ÍÀ ÑÚÑÒÀÂÈÒÅ
ÍÀ ÑÅÊÖÈÎÍÍÈÒÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÍÈ
ÊÎÌÈÑÈÈ /ÑÈÊ/ ÇÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ
ÍÀ ÈÇÁÎÐÈ ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÎ
ÑÚÁÐÀÍÈÅ, ÍÀÑÐÎ×ÅÍÈ ÍÀ
26 ÌÀÐÒ 2017 ÃÎÄ.

На основание чл. 91, ал.1
от Изборния кодекс, кметът
на община Брацигово Петко
Петков кани представители на
парламентарно представените
партии и коалиции в 43-тото
Народно събрание на 15 февруари 2017 г. от 14.00 ч. в кабинета си в сградата на Общинска
администрация гр. Брацигово,
за определяне състава на секционните избирателни комисии
за произвеждане на изборите
за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.
Консултациите са публични. В консултациите може да
участват и партии и коалиции,
които не са парламентарно
представени.

Ние - хората
1 0 0

ГО Д И Н И

одоначалникът на
моя род е един
от онези смели
мъже, които волю-неволю, някъде около 1790 г.,
напуснали родния си Костурски край и издигнали
първите домове в днешно
Брацигово…
Така започва своя разказ отдавна побелелият и
уважаван от всички местни жители Васил Стоянов
Найденов. После преглъща
на сухо, което издава вълнението от спонтанното
завръщане към родовите
му корени. И ръцете му потреперват, но той продължава така, сякаш ми чете от
стара-стара книга:
- И той, както и цялата
група, която тръгнала на
път, побягнал от тиранията,
върлуваща като чума из
онези земи. Историята на
тези горди българи не е
толкова далечна, помни се
и няма защо да я повтарям
от самото начало. Знае се от
всички през какви премеждия са преминали предците
ни и как в крайна сметка са
се установили точно тук.
Знае се още, че повечето
от тях били млади и жилави мъже, при това изкусни
майстори строители, което
им осигурило известни
привилегии.
Пра-прадядо ми дошъл
със своя брат. Двамата били
известни като Тенчетата Стоян и Никола. Сиреч - потомци на Тенката, което пък
се явява като умалително
от Стоян. По онова време
за турската власт било достатъчно в данъчните списъци да се запише някакво
лично име, след което да
се добави кой чий син е.
Така с разни прякори из
тефтерите били записвани
и всички останали. Например – Коле Гюлемет, Гизда
Петко, Клянчо, Барба… А
Стоян в нашия род е име,
което се явява като звено,
свързващо последвалите

Р

спорт
кръг

ОТ

В О Й Н И Т Е

във времето поколения.
То се предавало от дядо
на внук незнайно откога,
но до ден-днешен. Така
се казваше и моят баща,
когото по-възрастните брациговци все още помнят,
но не с фамилното ни име,
а с унаследения му прякор
- бай Стоян Тенката. Стоян
се казва и синът ми. А как
ще продължим по-нататък
– времето ще покаже.
Фамилията Найденови
се е появила малко по-късно – някъде по средата на
XIX век. Любопитното е, че
тя не е свързана с никакъв
Найден, а с една колкото
невероятна, толкова и забавна керванджийска случка. Ето как:
С течение на годините,
освен в зидарлъка, старите
брациговци започнали да
търсят поминък и в други
занаяти – каменарство,
кацарство, грънчарство…
Животът го налагал от
само себе си. Възникнало
и кираджийството – насъщните за всеки дом стоки все пак трябвало да се
транспортират от някого.
А скъпоценната сол се доставяла чак от далечното
Анхиало, днешното Поморие. Пътуването дотам
било истинско изпитание.
Нека си дадем сметка, че
тогавашните пътища не са
били такива, каквито ги познаваме сега. Черноземни,
виещи се между нивята
полоси – такива били те
по онова време. А реките
пък се преодолявали не по
мостове, а през бродове.
Така един-единствен порой
често ставал причина за
многодневен принудителен
престой. Този преход не бил
и никак безопасен. Връхлитащите като хали крайпътни
разбойници не прощавали
на никого, така че пътуването винаги ставало в многолюден землячески керван.
Основният проблем на
кираджиите естествено бил

„А” – ОБЛАСТНА ФУТБОЛНА ГРУПА
ПРОГРАМА
ПРОГ
РАМА „ПРОЛЕТ – 2017 ”

дата

домакин

гост

16

25 февруари

ФК ”Брацигово”

ФК „Юнак”
с. Ивайло

17

4 март

ФК „Зенит”
с. Ветрендол

ФК ”Брацигово”

18

11 март

ФК ”Брацигово”

ФК „Сарая”
с. Сарая

19

18 март

ФК „Локомотив 2011”
гр. Септември

ФК ”Брацигово”

20

25 март

ФК ”Брацигово”

ФК ”Тракия”
гр. Пазарджик

21

1 април

ФК „Родопи - 1921”
с. Козарско

ФК ”Брацигово”

22

8 април

ФК ”Брацигово”

ФК „Тракиец 2005”
с. Главиница

23

15 април

ФК „Вихър”
гр. Ветрен

ФК ”Брацигово”

24

22 април

ФК ”Брацигово”

ФК ”Балкан”
с. Варвара

25

29 април

ФК ”Марица”
гр. Белово

ФК ”Брацигово”

26

6 май

ФК ”Брацигово”

ФК ”Величково”
с. Величково

27

13 май

ФК „Спартак”
с. Калугерово

ФК ”Брацигово”

28

20 май

ФК ”Брацигово”

29

27 май

ФК ”Брацигово”

30

3 юни

ФК „Братаница”
с. Братаница

ФК ”Левски”
с. Паталеница
ФК ”Ботев”
с. Момина клисура
ФК ”Брацигово”

З А

свързан с прехраната. Всеки от тях трябвало да разчита единствено на торбичката, пълна със сухоежбина
за поне един месец напред.
И ето как при един от тези
преходи се родило името
на нашата фамилия. Било

Н А Ц И О Н А Л Н О
нататък. В сумрака на въпросната вечер изгладнелите
керванджии започнали да
бъркат в общия кюп и един
по един намерили това, което търсели – всеки неговото
си парченце. Последен останал моят прадядо. Бъркал и

ГУ, НАЙДА
ДА СЕ ЗНАЕ И ДА СЕ ПОМНИ
Имена от фамилните хроники

в края на деня, когато добитъкът се разпрягал, а огънят,
който събирал всички около
себе си, се разпалвал. Традиция било да се вари на общ
казан някакво вариво – я
картофки, я леща, я фасулец.
Разпределението на порциите било лесно – всеки пускал
по шепа от собствения си
запас, а после го получавал
във вид на чорба. По-сложен
бил въпросът с блажното. А
то обикновено било едноединствено – сланината. И
тъй като тя била несравнимо
по-ценна от зеленчуците,
всеки държал да получи
онова, което бил пуснал в
казана. И за да е сигурно,
че ще се случи точно така,
внедрена била система за
разпознаване. Слагали се
нишани - един промушвал
своето късче сланина с
клечка, друг с чаталче и така

той, бъркал, но скъпоценната
му блажнинка сякаш се била
изпарила. Нямало я! Изнервен, ако не и изплашен,
той започнал да търси още
по-трескаво под насмешливите погледи на другарите
си, докато накрая – еврика!
Съкровището било открито.
И тогова дядо ми се разкрещял не по-малко възторжено от Архимед: „Гу найда!
Гу найда!...“. Преведено от
стария костурски диалект,
който впрочем бе запазен в
Брацигово съвсем доскоро,
изразът означава: „Намерих
го! Намерих го!...“. Впечатлението от това еуфорично
„найдване“ било толкова
силно, че се врязало трайно в общоселската памет
и постепенно от прякор се
превърнало във фамилията,
която носим повече от век и
половина.

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Е Д И Н Е Н И Е

Писмени паметници за
моя род от онова черно за
българите време не са запазени, но едно е сигурно –
предците ми са били сръчни
и будни хора. В книгата на
Христо Гюлеметов – Чибис,
на стр. 184 е записано, че
първият избран от съселяните си кмет на Брацигово
е един от тях – Кръстьо Найденов. Това се случило през
1847 г. след султанските
фермани за реформиране на
местното самоуправление.
Като скъпоценна реликва у
нас се пази един тефтер от
малко по-ранно време – годината, отбелязана на него,
е 1839-а. Принадлежал е на
друг от преките ми прародители – Петко Найденов, чийто син по време на Априлското въстание се прочул с
разкриването на внедрилия
се сред въстаниците турски
шпионин и с последвалата
му екзекуция в местността
Грамадите. Някакви ценни
исторически сведения в
този тефтер няма. В началото му е записано кратко: „Да
се знае що съм взел и що
съм дал.“ За мен обаче той
е доказателство, че предците ми са били грамотни
и начетени за времето си
хора. А потомците им се
изявявали по същия начин.
В свободна България синът
на бунтовника Петко – ГЕОРГИ ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ,
записва военно училище и
добива офицерски чин със
специалност по фортификациите. Неговите книги в
тази област запълваха цял
един долап в старата ни
къща. По време на войните
за национално обединение
Георги Найденов заминава
на фронта, а участието му в
битките е белязано с орден
за храброст. Къде точно се
е сражавал обаче не мога
да кажа.
Във военните архиви
се среща името и на подофицера от Втори опълченски полк ВЕЛЮ ХРИСТОВ

Ф О

НАЙДЕНОВ. Ако се съди от
имената му, и той ще да е
от нашия род. Още повече,
че по онова време други
Найденови тук не е имало,
но чий син точно е той – не
съм в състояние да уточня.
Във времето родът ни доста се е поразклонил. Знае
се само, че през Първата
световна война подофицерът ВЕЛЮ НАЙДЕНОВ е
награждаван с войнишкия
Орден за храброст на два
пъти – веднъж със Заповед
№ 131/1917 г. и втори път
със Заповед № 198/1917 г.
И в двата случая мотивите
са: „За проявена храброст в
битките през 1916/1917 г.“
Архивите помнят още
и кръвния данък, платен
от моя род, в името на
обединението на българските земи. На 11.11.1916 г.
в битките при завоя на р.
Черна смъртта си намира
старши- подофицерът от 43ти пехотен полк ДИМИТЪР
АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ, на
38 години. А на 16.09.1918
г. на позиция „R-овете“ изчезва безследно и никога
не се завръща у дома си
редникът от 21-ви пехотен
полк ПЕТКО КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ, на 34 години.
Жалко е, че книжнината
от началото на миналия век
не е била по-подробна, за
да се каже нещо повече за
тези наши герои. За себе си
не съм в състояние дори да
уточня от кой клон на нашето родословие са тези герои. Но в едно съм сигурен
- всички те са влезли във
войните без колебание. За
тях те са били наистина свещени, по простата причина,
че е ставало дума за освобождението на изконните
земи на прадедите им – обетования Костурски край. Но
колкото и малко да знаем за
тях, имената им трябва да
бъдат изписани трайно. За
да се знаят и помнят!
Записал: Димитър ДЪНЕКОВ
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ОТНОСНО: организиране на зимното
снегопочистване
I. Условия за изпълнение на ръчно снегопочистване на тротоари възникват при образувана снежна
покривка над 5 см и поледица;
II. Осигуряване на подходи до
- обществени сгради, като поликлиника, детски
градини, училища, магазини, автобусни спирки;
- тротоари по централна градска част;
- улични преходни стълби по ул.“Христо Смирненски“, ул.“Грамадите“ и ул.“Брациговска комуна“.
III. При поледица опесъчаването на тротоарите се
извършва ръчно в отсечки, недостъпни за пясъкоразпръскващия автомобил.
IV. Ръчно почистване на недостъпни за техниката
улици в старинната част на града:
- ул. “Иван Вазов“, ул. “Преврен“, ул.“Братя Попови“;
V. По време на снеговалежите гражданите и фирмите са ангажирани да почистват прилежащите на
домове и офиси територии, да отстраняват ледени
висулки и надвиснали маси сняг.
VI. Паркираните автомобили не трябва да пречат
на снегорините, както и на сметосъбирачните и сметопочистващите машини.
VII. В случаите, когато лични автомобили пречат
на почистващата техника, собствениците им ще бъдат
глобявани съгласно Наредбата за опазване на обществения ред в община Брацигово.
VIII. Гореща линия за сигнали с нередности по обществените места в града е тел. 03552 /20 65.
Донка МИЦОВА
гл. специалист “Чистота”

Непочистени контейнери и кошчета,
както и локални сметища, са често срещана
гледка през почивните дни в Брацигово.
Заради снега и последвалото заледяване
голяма част от контейнерите на труднодостъпни места не са били почистени навреме,
алармираха граждани.
Снимките, които са ни изпратили, са от
района на ЧАРШИЯТА, непосредствено до
паметника на Васил Петлешков в парка
„Априлци“.
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