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Уважаема редакция,

Бих искала да споделя с Вас положителните си 
наблюдения и благодарности към пощенските 
служители от Брацигово.

Живея в града. Често ми се налага да ползвам 
пощенските услуги - писма, колетни пратки и 
др. Възхитена съм от отношението към всеки 
клиент и от професионализма на служители-
те в пощенския клон. Отнасят се отговорно 
не само към пратките за чужбина, но и към 
кореспонденцията ми в страната. Сроковете 
за получаване са спазени и всичко пристига във 
вида, в който съм го изпратила.

Бих искала официално да им благодаря! 
За мен това е пример на европейски стан-

дарт и професионализъм.
С уважение:

Деяна Стойкова, гр. Брацигово

По покана на кмета на община Брацигово Петко 
Петков, на 31.01.2019 г. в сградата на Младежкия дом се 
проведе ехография на млечна и щитовидна жлеза, реали-
зирана от неправителствената организация „Сдружение 
за онкоболни и приятели“ – гр. Пазарджик. 

Прегледите се осъществиха за трета поредна година 
на територията на община Брацигово и са част от кам-
панията на сдружението за борба с рака. Записването 
ставаше предварително, на място, в Общинска админис-
трация – Брацигово или на телефон 0355 22071.

Общо 27 са пациентите, които бяха прегледани с мо-
билния ехограф и видеопринтера от рентгенолога д-р 
Теодора Благова. 

Апаратурата на сдружението е получена от дарител-
ска кампания, подкрепена от вицепремиера и министър 
на външните работи Екатерина Захариева. 

По информация на д-р Благова, в община Брацигово –
от общо 26 прегледани, 2 случая са насочени за мамо-
графия и един за консултация с ендокринолог.

Цената на всеки един от прегледите беше както до-
сега 10.00 лв. 

В сградата на Община Брацигово заработи новият 
фронт-офис. Ремонтът на възстановените помещения от 
банка ДСК продължи няколко месеца, но от 1.02.2019 г. 
гражданите вече се обслужват в напълно обновените и 
изключително свежи помещения в партера на сградата 
на Общинска администрация. 

От началото на месеца всички жители на общината 
могат да пускат заявления до местната администрация и 
да плащат дължимите такси при по-комфортни условия. 
Освен деловодството, на етажа са и касите за местни 
данъци и такси. 

Идеята на кмета Петко Петков е основно да се об-
лекчи и подобри обслужването на гражданите. „Такава 
трябва да бъде съвременната европейска визия на една 
община. Съответно и обслужването да бъде на ниво. Ис-
кам, когато един гражданин дойде и подаде молба за из-
даване на документ, свидетелство, скица или от каквото 
има нужда, в срок да го получи от деловодството, без да 
обикаля по етажите и от отдел в отдел и да се занимава 
с неспецифични функции. Общинска администрация 
трябва да работи и ще работи в услуга на хората. Това са 
поредните стъпки към оптимизиране и подобряване на 
работата с гражданите“ – категоричен е г-н Петков.

Той допълни, че подобен ремонт се очаква и в дру-
гите канцеларии по етажите, тъй като помещенията и 
офис-оборудването са изключително остарели и амор-
тизирани.

Цената на битовата вода в община Брацигово ще остане 
непроменена през тази година, това заяви председателят на 
Общинския съвет – Надежда Казакова. Решението е било 
взето по време на последната редовна сесия, която започна 
с извънредна точка – заявеното инвестиционно намерение 
на китайска фирма да рециклира пластмаса в Брацигово.

Хората бяха много емоционални и не обърнаха внима-
ние на това, което стана в залата след дискусията, по време 
на която ние категорично заявихме, че сме на страната на 
гражданите, допълни госпожа Казакова.

Повечето брациговци реагираха на казуса, без да бъдат 
достатъчно добре информирани. Надяваме се, че вече няма 
напрежение, тъй като фактите бяха сложени на масата. По-
важно е обаче това, че през следващата година всички 
жители на общината ще продължат да плащат по старите та-
рифи за употребената от тях вода за питейно-битови нужди.

При изпълнение на бизнес плана КЕВР утвърждава 
цените, заложени в него за съответната година, ако дру-
жеството е изпълнило инвестиционната си програма за 
годината. Тъй като „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, е 
изпълнило инвестиционната си програма за 2018 г. и от-
читайки инфлацията за същата година, със свое Решение 
№ Ц-20/28.12.2018 г. КЕВР е утвърдило нови цени за ВиК 
услуги, както следва:

цена за доставяне – 0.889 лв./куб. м без ДДС; 
цена за отвеждане – 0.112 лв./куб. м без ДДС;
цена за пречистване битови – 0.313 лв./куб. м без ДДС.
Общински съвет – Брацигово обаче взе решение, с което 

намалява тези цени, като ги оставя като миналогодишните, 
тъй като доходите на голяма част от населението са ниски 
и това би довело до влошаването на тяхното социално по-
ложение. Друга причина за взетото решение е задълбоча-
ването на демографския срив в общината, поради обезлю-
дяването – чрез миграция за търсене на по-високи трудови 
доходи в други общини, допълни г-жа Казакова.

Цените на ВиК услугите за 2019 г. остават същите като 
през 2018 г., а именно:

цена за доставяне – 0.833 лв./куб. м без ДДС;
цена за отвеждане – 0.111 лв./куб. м без ДДС;
цена за пречистване битови – 0.303 лв./куб. м без ДДС.
На всички физически и юридически лица, на които са 

начислени фактури по новите цени, утвърдени от КЕВР, „Ин-
фрастрой“ ЕООД Брацигово ще издаде кредитно известие 
за корекция на неправилно фактурираната цена за ВиК 
услуги през месец януари.

За поредна година МОСВ и 
ПУДООС обявяват конкурс в рам-
ките на Националната кампания 
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ 
на тема „Обичам природата – и аз 
участвам“.

Участници в конкурса могат да 
бъдат общини и кметства от цялата 
страна, както и държавни и общин-

ски училища, детски градини и центрове за подкрепа на 
личностното развитие / Обединени детски комплекси. 

Сумите, за които може да се кандидатства са: до 5 000 
лв. (с вкл. ДДС) за училища, детски градини и центрове за 
подкрепа на личностното развитие / Обединени детски ком-
плекси, и до 10 000 лв. (с вкл. ДДС) за общини и кметства.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019 г.“ е 
да изгради обществено отношение по въпросите, свърза-
ни с опазването на природата и жизнената среда, да пови-
ши екологичната култура и загрижеността към мястото, в 
което живеем. С реализацията на дейностите по Национал-

ната кампания „Чиста околна среда – 2019 г.“ се цели ре-
новиране и/или създаване на нови паркови пространства, 
залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и 
възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и 
спортни съоръжения и други. Цели се още да се постигне 
повишаване на екологичното самосъзнание, формиране 
на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на 
умения и желание за опазване на околната среда у граж-
даните, повишаване на екологичната култура и навлизане 
на съвременните тенденции в сферата на опазване на 
околната среда в образователния и възпитателен процес 
на младите хора, посредством възможността за финанси-
ране на дейности от материален характер, пряко включе-
ни и необходими за учебния и възпитателен процес във 
всяко от заведенията или организациите, заявители на 
проектите.

• Крайна дата за реализация на дейностите по кам-
панията за училища и детски градини – 31.10.2019 г.

• Крайна дата за реализация на дейностите по кам-
панията за общини и кметства – 30.11.2019 г.

В Брацигово:
27 жители се прегледаха
на пътуващия ехограф

ЗАРАБОТИ НОВИЯТ 
ФРОНТ−ОФИС

В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
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"НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „"ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА– 2019 г."“

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА
И АЗ УЧАСТВАМ

Надежда КАЗАКОВА



Ние -  хората

Във връзка с постъпило писмо с наш вх. №16-05-3/
09.01.2019г. от директора на РИОСВ – гр. Пазарджик, относно 
инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка 
за рециклиране на пластмасови отпадъци“ в поземлен имот
№ 06207.502.36 и 06207.2.725 в землище на гр. Брацигово, об-
щина Брацигово, обл. Пазарджик от „Европейска рециклираща 
група“ ООД – гр. Пловдив и на основание чл. 95, ал. 1 от Закона 
за опазване на околната среда в сила от 27.11.2018 г., в който 
е записано:

„… възложителят на инвестиционно предложение информи-
ра писмено компетентния орган и обявява своето предложение 
на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата 
за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компе-
тентният орган обявява предложението на интернет страницата 
си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и 
кметство. Кметът на съответната община, район и кметство обя-
вява инвестиционното предложение на интернет страницата си, 
ако има такава, или на обществено достъпно място.“

Съгласно разпоредбите на Закона за опазване на окол-
ната среда, Община Брацигово е публикувала съобщение на 
11.01.2019 г. на интернет страницата си, както и на хартиен но-
сител – на информационното табло в Общината /в законоуста-
новения тридневен срок за публикуване/. Визирайки чл. 4, ал. 2
от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда, гласящ „… Едновременно 
с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят 
информира писмено и засегнатата общественост, като обявява 
предложението на интернет страницата си, когато има такава, 
и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг под-
ходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съот-
ветната община, район и кметство, който от своя страна обявя-
ва инвестиционното предложение на интернет страницата си.“ 
В Община Брацигово не е входирано уведомление за инвести-
ционно намерение от страна на инвеститора за „Изграждане 
на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци“.

Към настоящия момент Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда 
/Изм. – ДВ, бр.3 от 2018 г./ не е променена, а разпоредбите на 
Закона за опазване на околната среда, в сила от 27.11.2018 г. 
/чл. 95 ал. 1/ са задължителни за изпълнение.

В тази връзка, спазвайки изискванията на закона, Община-
та е публикувала уведомлението за инвестиционно намерение 
„Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови 
отпадъци“ в поземлен имот № 06207.502.36 и 06207.2.725 в 
землище на гр. Брацигово, община Брацигово, обл. Пазар-
джик“ след получаването му от компетентния орган /РИОСВ/ 
на 09.01.2019 г., с цел запознаване на обществеността и изпъл-
нявайки влезлия в сила чл. 95 ал. 1 на ЗООС от 27.11.2018 г. 

В тази връзка, обръщаме внимание, че уведомлението за 
инвестиционно намерение до РИОСВ – Пазарджик с вх. № ПД-
01-2459 е подадено на 13.11.2018 г., към която дата чл. 95, ал. 1
от ЗООС постановява: „Възложителят на инвестиционното 
предложение информира писмено в най-ранния етап на своето 
инвестиционно предложение компетентния орган и засегна-
тата общественост, като обявява предложението на интернет 
страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово 
осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят 
уведомява писмено кмета на съответната община, район и 
кметство, който от своя страна обявява инвестиционното пред-
ложение на интернет страницата си.“

Тази разпоредба (чл. 95, ал. 1 от ЗООС) е изменена със 
ЗИДЗООС (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), който е в сила от 
27.11.2018 г.

Според § 35 от ПЗР към ЗИДЗООС (ДВ, бр. 98 от 
27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), „Започналите до влиза-
нето в сила на този закон процедури по реда на глава шеста 
се довършват по досегашния ред.“ Ето защо възложителят на 
инвестиционното предложение е бил длъжен да информира 
по законния начин и обществеността, и кмета на община 
Брацигово за своето намерение, но не е изпълнил своето 
задължение.

Спазвайки изискванията на двата нормативни документа, 
Община Брацигово ще входира всички постъпили в деловод-
ството на РИОСВ възражения, като очаква да бъдат уважени, 
като изрази компетентното си становище.

Следващият основен ангажимент на Община Брацигово в 
съответствие с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС в срок от три 
дни след получаване на информацията по Приложение № 2, 
включващо подробно разработена информация относно инвес-
тиционното намерение на възложителя, отново се осигурява 
обществен достъп до информацията най-малко 14 дни, като 
съобщение на интернет страницата и на обществено достъпно 
място за изразяване на становища от заинтересуваните лица. 
Община Брацигово се ангажира да информира общественост-
та и даде максимална публичност по уведомяването. В срок от 
3 дни след изтичане на 14-дневния срок, Община Брацигово 
изпраща служебно на РИОСВ – Пазарджик резултатите от 
обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по 
образец съгласно Приложение № 7 от Наредбата на ОВОС. 

Община Брацигово застава зад искането на гражданите 
да не се допуска по никакъв начин замърсяване на околната 
среда в Брацигово и в общината като цяло, спазвайки всички 
законови разпоредби в Република България.

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

СТАНОВИЩЕ
НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОТНОСНО

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ“

ДЕКЛАРАЦИЯ

приета с Решение № 585 от 25.01.2019 г.
на Общински съвет-Брацигово, с Протокол №40

Ние, общинските съветници от Общински съвет Брацигово, ка-
тегорично се противопоставяме срещу инвестиционно предложе-
ние за „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови 
отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори: 06207.502.36 и 
06207.2.725 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово, обл. 
Пазарджик от „Европейска рециклираща група“ ООД, гр. Плов-
див, ул. „Густав Вайганд“ № 20, на територията на град Брацигово, 
за което е подал уведомление за инвестиционно намерение до
РИОСВ – Пазарджик с вх. № ПД-01-2459/13.11.2018 г. 

Всички работим за превръщането на града ни в туристически 
център. В подкрепа на това е фактът, че на 13.02.2018 г. с Решение 
№ 17 на МОСВ на Община Брацигово е предоставено безвъзмезд-
но за управление и ползване находище на минерална вода – из-
ключителна държавна собственост. Това беше цел, която си бяхме 
поставили, за да превърнем град Брацигово в спа-център. Един по-
добен проект ще промени изцяло облика на града ни. Наясно сме, 
че компетентен отговор за това дали този процес ще замърсява, 
или не околната среда може да даде само РИОСВ – Пазарджик, но 
като съветници, избрани от хората да защитаваме техните интере-
си, сме притеснени от подобно инвестиционно намерение. 

Считаме, че подобни действия следва да бъдат съобразени с 
обществената нагласа и желания на гражданите в тази насока. 

С декларацията заявяваме категорично, че за решаването на 
въпроси, касаещи здравето на гражданите на община Брацигово, 
винаги приоритет са имали гражданите и техните интереси ще 
бъдат защитени.

Не сме доволни и от това, че възложителят на инвестицион-
ното предложение не е изпълнил задължението си да информира 
обществеността своевременно, като обяви своето предложение 
на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за 
масово осведомяване или по друг подходящ начин, както и да уве-
доми писмено кмета на община Брацигово, съгласно чл. 95, ал. 1
от Закона за опазване на околната среда (актуална редакция към 
13.11.2018 г. – когато уведомлението е внесено в РИОСВ – Па-
зарджик), и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4, ал. 2 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда, приета от Министерския съвет на Република 
България. 

В тази връзка, обръщаме внимание на РИОСВ – Пазарджик, 
че уведомлението за инвестиционно намерение до РИОСВ – Па-
зарджик с вх. № ПД-01-2459 е подадено на 13.11.2018 г., към която 
дата чл. 95, ал. 1 от ЗООС постановява: „Възложителят на инвес-
тиционното предложение информира писмено в най-ранния етап 
на своето инвестиционно предложение компетентния орган и за-
сегнатата общественост, като обявява предложението на интернет 

страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осве-
домяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява 
писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от 
своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет 
страницата си.“

Тази разпоредба (чл. 95, ал. 1 от ЗООС) е изменене със
ЗИДЗООС (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), който е в сила от 27.11.2018 г.
Според § 35 от ПЗР към ЗИДЗООС (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., 
в сила от 27.11.2018 г.), „Започналите до влизането в сила на 
този закон процедури по реда на глава шеста се довършват по 
досегашния ред.“ Ето защо възложителят на инвестиционното 
предложение е бил длъжен да информира по законния начин и 
обществеността, и кмета на община Брацигово за своето намере-
ние, но не е изпълнил своето задължение.

Това е съществено нарушение на административната процедура 
по ОВОС, поради което, според трайната практика на Върховния ад-
министративен съд, последващо решение по ОВОС на компетентния 
орган за одобряване осъществяването на инвестиционното предло-
жение ще бъде незаконосъобразно и ще бъде отменено от съда. 

Повече от двеста човека събра 
Камерна зала на читалище „Васил 
Петлешков-1874“ в Брацигово. Всички 
те очакваха да получат информация и 
обяснения на въпроса какво точно ще 
прави в града „Европейска рециклира-
ща група“ ООД? 

До конкретен отговор така и не се 
стигна, защото нямаше представител 
на фирмата, но своето мнение изказаха 
десетки граждани, които категорично 
заявиха, че не желаят градът им, който 
се слави с розовия цвят, минералната 
вода и чистия си въздух, да се превър-
не в европейско сметище.

Кметът Петко Петков обеща, че ще 
подкрепи гражданите в техните искания.

Като начало, да проследим дали 
всички участници в процеса са спазили 
задълженията си, съгласно нормативна-
та уредба, единствено от гледна точка на 
обществения интерес.

Процедурата за въвеждане в екс-
плоатация на подобни съоръжения е 
уредена с Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС. В чл. 4 от 
тази Наредба е установено задължение 
на възложителя, в случая инвеститора –
веднага след изпращането на информа-
цията в МОСВ да информира писмено 
засегнатата общественост чрез сред-
ствата за масово осведомяване и/или 
по друг подходящ начин за намерени-
ята си. Успоредно с това, той трябва да 
уведоми и кмета на съответната община, 
който пък има задължението да обяви 
намерението на интернет страницата си.

В продължение на процедурата 
РИОСВ – Пазарджик е изпратила уве-
домление по чл. 95, ал. 2 от ЗООС до 
Община Брацигово, Басейнова дирек-
ция, Изпълнителна агенция по околната 
среда, като информира и общественост-
та чрез съобщение на страницата си в 
интернет. Реално това е и моментът, в 
който информацията достига до жите-
лите на Брацигово. 

Според данните на РИОСВ, уведом-
ление от инвеститора е постъпило още на 
13 ноември миналата година. По наредба 
тогава от инвеститора трябваше да бъдат 
уведомени кметството и обществеността, 
но това не е направено от страна на „Ев-
ропейска рециклираща група“ ООД.

Уведомлението пристига в Об-
щина Брацигово от страна на РИОСВ 
на 9.01.2019 г. и е качено на сайта на 
11.01.2019 г., но само като кратко съоб-
щение. По време на срещата стана ясно, 
че целият текст от РИОСВ е бил качен 
на страницата на Общината след заявен 
интерес от отделни граждани. На прак-
тика това е отключило и лавината на 
недоволство от страна на хората, които 
смятат, че Общината има пръст в присти-
гането на нежеланите гости.

От разговора с директора на РИОСВ –
Пазарджик, Костадин Гешев, стана ясно, 
че със сигурност ще се прави ОВОС и 
фирмата ще бъде гледана под лупа, като в 
срок от няколко месеца тя трябва да пре-
достави още допълнителни документи, 
които да дадат яснота относно вредата, 
която производството им би могло да на-
несе на околната среда.

Дотук е ясно, че „Европейска рецик-
лираща група“ ООД е нарушила изна-
чално протокола, като не е уведомила 
Общината и гражданите, но според съ-
щия този закон от това не произтичат 
вреди за инвеститора, нито санкции, 
пък и към момента нищо не е станало в 
увреда на обществото. 

Това, което следва оттук насетне 
е провеждането на оценка за въздей-
ствието на околната среда. С Наредбата 
е уреден и начинът за провеждането на 
доклада по ОВОС.

Съществената роля на общността 
е при провеждането на общественото 
обсъждане на доклада на ОВОС. Наред-
бата предвижда документацията по до-
клада да стане най-малко в тридесетд-
невен срок преди определената дата 
за обществено обсъждане. В този срок 
стават ясни и мястото, датата и часът за 
провеждане на общественото обсъжда-
не, както и възможността за обществен 
достъп до доклада.

Наредбата изисква уведомяването на 
населението по подходящ начин. Цялата 
отговорност за всичко това пада върху 
плещите на инвеститора. Той трябва да 
осигури експерти, които да запознаят 
присъстващите с резултатите от ОВОС.

Общественото обсъждане е от съ-
ществено значение за резултата от 
процедурата, защото то е елемент от 

процеса за вземане на решение.
Ето какво сподели д-р Соня Мишева –

тя е на мнение, че това производство 
ще бъде вредно за здравето на хората, 
като посочи, че подобен пример имаме 
в съседна Пещера, където заболевае-
мостта на хората се дължи на местно 
производство. Мнението Ӝ бе подкре-
пено и от д-р Троянов.

Млада архитектка заяви, че работи 
в Западна Европа и според тамошното 
законодателство такова предприятие 
не би било допуснато да съществува в 
рамките на населено място, още повече 
място, край което има два природни 
резервата и архитектурен резерват, 
какъвто е село Жребичко.

По време на дискусията стана ясно и 
това, че ще има общинска сесия и тогава 
този въпрос ще бъде дискутиран отново.

Имаше и такива, които искаха да се 
проведе референдум, но това бе отхвър-
лено от множеството. Хората прецениха, 
че събраната до момента подписка с 
над 900 имена, както и с 1000 души, по-
твърдили петицията по същия повод в 
интернет, са достатъчно представителна 
извадка, за да е ясно, че хората не искат 
подобно предприятие в землището си.

В залата дойдоха и леко почер-
пени хора, които по молба на някои 
от присъстващите бяха отстранени от 
представител на местния полицейски 
участък. Невидимият замесен обаче 
беше собственичката на „Каомет“ г-жа 
Бенчева, която всъщност осигури тези 
забавления за брациговци. Именно в 
нейния имот ще бъде разположена ли-
нията за рециклиране, ако се стигне до 
това. Още през декември тя е получила 
исканата от нея промяна и нов ПУП за 
Завода за домакински съдове, като в 
писмото до Общината няма и ред за ки-
тайската фирма. Сега кметът пък не може 
да докаже, че не е знаел за какво става 
дума. И за да не се стига до взаимни раз-
при и обвинения, е най-добре да бъдем 
единни и да настояваме за постигането 
на крайната си цел – град, в който няма 
вредни производства, град, който е дал 
много на Отечеството и има желание да 
продължи да го прави в запазена от от-
рови среда.

КМЕТЪТ ОБЕЩА ДА ГИ ПОДКРЕПИ

КОСТАДИН ГЕШЕВ: ЩЕ ГЛЕДАМЕ ВСИЧКО ПОД ЛУПА,
ЗА ДА НЕ СЕ УВРЕДИ ИНТЕРЕСЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ
В БРАЦИГОВО

Цялата документация 
на фирмата „Европейска 
рециклираща група“ ще 
бъде гледана под лупа, 
заяви шефът на РИОСВ 
– Пазарджик – Костадин 
Гешев. Гражданите тряб-
ва да бъдат спокойни, че 
техният интерес ще бъде 
защитен.

Подобен проект, за първи път в областта, е предложен 
за реализация в Брацигово. На този етап нещата са на фаза 
инвестиционно намерение. Когато изтече срокът по него и 
се приемат всички възражения, ще дойде моментът и за на-
шата намеса в ситуацията. Досега нашето становище е, че 
трябва да се изготви ОВОС. Това предполага изискването 
на още много документи от страна на фирмата, за да можем 
да преценим изцяло по какъв начин ще се отрази това про-
изводство на околната среда.

Все още е рано да се каже дали производството е вред-
но, или не. Това ще стане на по-късен етап, добави Костадин 
Гешев. Неговото мнение е, че ако има и най-малко доказа-
телство, че линията за рециклиране ще нанесе вреди на 
гражданите и града, най-вероятно проектът няма да се реа-
лизира. Но всичко е все още на много ранен етап от цялата 
процедура, за да се изрази категорично становище.

БРАЦИГОВЦИ НЕ ИСКАТ БОКЛУЦИ В ГРАДА СИ,

БИТКАТА ПРОДЪЛЖАВА
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово приканва всички собстве-

ници на домашни прасета в срок до 30.09.2019 г. 
да се обърнат към официален ветеринарен лекар, 
с цел запознаването им с основните изисквания 
по отношение на отглеждането на животни за 
собствена консумация и да регистрират своите 
прасета в изготвения регистър.

Регистрацията се извършва в сградата на Об-
щина Брацигово.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Брацигово уведомява всички граждани, 

които желаят да закупят дърва за огрев от време-
нен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, да се обърнат 
към Общинска администрация (етаж 3, стая № 12) и 
индивидуално подадат своето заявление по обра-
зец, утвърден от ТП „Държавно горско стопанство − 
Пещера“. Заявленията ще бъдат изпращани към ТП 
„ДГС − Пещера“ за изпълнение. Общинска админис-
трация работи в полза на населението на общината и, 
приемайки всички заявления, се ангажира на добра 
воля да ги предостави на директора на ТП „ДГС −
Пещера“, като техен е ангажиментът по изпълнението 
им, съобразно утвърдените количества.

За всички онези, които ще извършват самодобив 
на дърва за огрев по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 
6 от Наредба за възлагането на дейности в горските 
територии − държавна и общинска собственост и 
за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, и чл. 95 от Закона за горите, могат да запо-
вядат в Общината и да бъдат вписани в изготвения 
списък. 

Тел. 03552/20-65
АНГЕЛИНА КАЛИНОВА

Съгласно чл. 10в, ал. 3 от Закона за пътищата 
(ЗП), електронната винетка, издадена при услови-
ята на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно сред-
ство в случай на прехвърляне на собствеността 
върху него, като загубва валидност от деня на пре-
хвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за извър-
шеното прехвърляне незабавно, но не по-късно 
от три работни дни, като в противен случай няма 
право да му бъде издадена нова безплатна елек-
тронна винетка до изтичането на първоначалната 
валидност на издадената във връзка с прехвърле-
ното пътно превозно средство, съобщи Димитрия 
Гърдева, директор на РДСП.

В случаите, в които лицето е уведомило АПИ 
за извършената продажба, от тях ще постъпва 
информация в Централно управление на Агенция 
за социално (ЦУ на АСП) подпомагане за анули-
ране на издадената електронна винетка, като това 
обстоятелство ще се отразява в Интегрираната 
информационна система. 

На основание чл. 10в, ал. 3 от ЗП, лицето има 
право да подаде заявление-декларация за изда-
ване на електронна винетка при изпълнение на 
останалите условия от ЗП и Наредба № Н-19.

Допустимо е в посочените срокове лицата 
да уведомяват и дирекциите „Социално подпо-
магане“ за настъпилите обстоятелства, като отго-
ворният служител ще предприеме последващите 
действия за анулиране на електронната винетка.

Д О К Л А Д
С Решение № 412/26.01.2018 г. на Общински съвет – Брацигово, беше създадена 

Временна комисия, чиято задача e да се направи проверката на целесъобразността 
и законосъобразността на изразходваните средства, гласувани от Общински съвет –
Брацигово, за план-сметките на Община Брацигово за периода от 2011–2015 г., и 
проверка на техническите изисквания, заложени в обществената поръчка „Закупува-
не на нова сметосъбираща и сметоизвозваща техника“. 

Във връзка с горното Временната комисия извърши следното: 
1. Изиска необходимата документация от кмета на Община Брацигово. 
2. Проведе общо шест заседания. 

От получените данни комисията прави следните 
И З В О Д И:

1. От направената проверката на получената документация от кмета на об-
щина Брацигово за целесъобразността и законосъобразността на изразходваните 
средства, гласувани от Общински съвет – Брацигово, за план-сметките на Община 
Брацигово за периода от 2011–2015 г., комисията установи, че средствата са израз-
ходвани законосъобразно. Всяка от план-сметките на Община Брацигово за посоче-
ния период е приета с решение на Общински съвет. Комисията установи, че всяка 
година се е налагало дофинансиране от собствени приходи на Общината, поради 
ниската събираемост.

На основание чл. 6 от ЗМДТ Общината събира таксата за битови отпадъци, 
където Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципа 
възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на услугата. 

През разглеждания период 2011–2015 г. размерът на събраните такси не възста-
новява голяма част от заложените компоненти в приетите план-сметки от Общински 
съвет за предоставената услуга. През 2013 г. Общинска администрация съставя 43 
акта на длъжници, но тези недобори е невъзможно да се получат, защото ЧСИ е от 
гр. Пловдив и е невъзможно от него да се извърши събиране на територията на наша-
та община. Поради неплащане на отчисления от Община Брацигово, изискващи се 
при депониране на отпадъци, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. и чл. 60 и чл. 64 
от Закона за управление на отпадъците с акт за установяване на публично държавно 
вземане № 3 от 27.07.2015 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, е установено за-
дължение в размер на 293 577,58 лв., от които 252 551,60 лв. непреведени месечни 
отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2012, 2013 и 2014 г. и лихви в размер на 41 025,98 лв. 
Към момента на получаване на акта той не е обжалван от Общинска администрация 
и Общинският съвет НЕ Е ИНФОРМИРАН. За 2017 г. погасената главница на акта от 
местните дейности е в размер на 18 262 лв., а за 2018 г. погасената сума е в размер 
на 36 561 лв. На основание този акт, НАП е предявил публично държавно вземане 
към Община Брацигово. Оттук следва плащане на ГЛОБАТА от парите за местни 
дейности и запор върху недвижимо имущество – гори и общежитията на бул. „Трети 
март“ № 6. От декември 2015 г. Общината се е споразумяла с НАП за ежемесечни 
вноски в размер на 3 000 лв. за издължаване на акта. 

От гледна точка на Закона приетите план-сметки са законосъобразни, защото 
покриват разходите на услугата, но събраните средства по този вид плащане не са 
целесъобразно изразходвани. 

2. От направената проверка на получената документация от кмета на община 
Брацигово за законосъобразност и целесъобразност на проведена открита про-
цедура по ЗОП с предмет „Закупуване на нова сметосъбираща и сметоизвозваща 
техника“, открита с Решение № РДР-17 от 05.05.2015 г. на Васил Гюлеметов, кмет на 
община Брацигово, касаещо изготвянето на техническата спецификация от възложи-
теля, оценяването на техническото предложение и закупуването на сметоизвозва-
щата техника, която в случая е шаси MAN TGM 26.290 6x2-4 BB Еuro 5, с надстройка 
за сметосъбиране и сметоизвозване, комисията се запозна с полученото експертно 
заключение на инж. Иван Газепов, където бяха констатирани значителни разминава-
ния в техническия паспорт на сметосъбиращата машина и техническите изисквания 
на същата в обществената поръчка. 

Надстройка HDX 20 тип 20м3 плюс 1,5м3 приемателен бункер няма декларация 
за съответствие /сертификат за качество/, нито монтирана табела, където да е видно 
марката и какъв тип е надстройката. Полезният обем на монтираната надстройка 
е 16м3 плюс 1,5 м3 приемателен бункер. Не е изпълнено техническото задание на 
възложителя. 

Няма монтирана хидравлично задвижвана преса. Нито в техническата специфи-
кация, нито в техническото предложение на изпълнителя са посочени степента на 
компактиране и режимът на работа на пресоващия механизъм. В т. 5 от техничес-
ката спецификация на предмета в поръчката е записано, че настройката трябва да 
осигурява висока степен на компресия на отпадъците. Не е изпълнено техническото 
задание на възложителя. 

Хидравличната система е задвижвана от зъбна хидравлична помпа. По техни-
ческо задание трябва да бъде аксиално бутална хидравлична помпа. Не е изпълнено 
техническото задание на възложителя. 

Хидравличната система е еднокръгова и липсата на софтуер за управление на 
процеса, ведно с ниския дебит на зъбната хидравлична помпа, водят до увеличаване 
разхода на гориво. 

За да бъде устойчив процесът на сметосъбиране, двигателят на автомобила тряб-
ва да работи на високи обороти. 

Комисията възложи на кмета на община Брацигово да организира среща с фир-
мата, с която е сключен договор №Д-103/30.07.2015 г. за обясняване на недостатъ-
ците, описани в експертното заключение. От проведената среща с фирмата предста-
вители на временната комисия в лицето на Георги Апостолов и Йордан Михайлов, и 
представители на община Брацигово в лицето на зам.-кмета Йордан Павлов, Христо 
Каменаров и Донка Мицова, се извършиха огледи и замервания на техниката. От 
направения оглед и замерване констатациите на вещото лице инж. Газепов се по-
твърдиха, но сроковете и заложените гаранции са изгубили давност. Подписаният 
тогава приемо-предавателен протокол е подписан без забележки. След обсъждане с 
колегите се взе решение да изискаме компетентно независимо юридическо мнение 
по цялостната процедура на обществената поръчка. Целта ни беше да получим мне-
ние имаме ли право да търсим отговорност на комисията, определена със заповед 
на кмета на общината г-н Васил Гюлеметов /към юни месец вече покойник/. За адми-
нистративно-наказателна отговорност на Васил Гюлеметов като длъжностно лице в 
случая не може да се мисли, защото той е починал и затова не подлежи на такава. 
Според чл. 127, ал. 3 от ЗОП (отм.) „Установяването на нарушенията, издаването, об-
жалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания.“ А по силата на чл. 34, ал. 1,
буква „а“ от ЗАНН, „Не се образува административно-наказателно производство, а 
образуваното се прекратява, когато: 

а) нарушителят е починал“. Такава не може да се наложи и на неговите наслед-
ници, защото „Административно-наказателната отговорност е лична“, според чл. 24, 
ал. 1 от ЗАНН. 

По възлагане от временна комисия, съставена при Общински съвет – Брациго-
во, чрез председателя на Общинския съвет, се поиска становище от адв. Димитър 
Ангелов Спилков, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив, с адрес на кантора
ул. „Софроний Врачански“ 2А, ет. 3, гр. Пловдив, дали са спазени всички законови 
изисквания по изготвянето на техническата спецификация от възложителя, оценя-
ването на техническото предложение и закупуването на сметоизвозващата техника, 
която в случая е шаси MAN TGM 26.290 6x2-4 BB Еuro 5, с надстройка за сметосъ-
биране и сметоизвозване. От полученото становище комисията установи, че няма 
възможност да се потърси отговорност на пропуснатите законови пропуски по об-
ществената поръчка. 

Предвид изложеното по-горе, временната комисия предлага с решение на Об-
щински съвет да бъде закрита временната комисия, създадена с Решение № 412/
26.01.2018 г. и с настоящия доклад да бъде запознат Общински съвет – Брацигово. 
Копие от същия да бъде изпратено на кмета на община Брацигово. 

АНЕТА РАШАЙКОВА, 
председател на временната комисия 

Настоящият отчет се внася в изпълнение на изисква-
нията на чл. 27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 98, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински съвет –
Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация. Отчетът обхваща периода от 
01.07.2018 г. до 30.11.2018 г. Работата на Общински съвет 
се извършва в съответствие с приетия от нас план за 2018 
г. с решение № 397 от протокол № 27 от 20.12.2017 г. 

Проведените заседания са общо 4, на които са приети 
58 решения. Няма проведени извънредни заседания. 

Всички заседания на Общински съвет – Брацигово, 
са проведени открито, като на тях бе осигурена възмож-
ност за участие на граждани. Няма отложено заседание 
поради липса на кворум или други организационни при-
чини. За датите на заседанията и проекта на дневен ред 
гражданите се уведомяват чрез интернет страницата на 
Община Брацигово. Всяко заседание на Общински съвет –
Брацигово, се излъчва директно по кабелната телевизия 
в града. 

Присъствието на общинските съветници на заседания-
та е редовно, като отсъствия от заседания са правени само 
по уважителни причини и за това е бил уведомяван пред-
седателят на Общински съвет – Брацигово. 

Трите постоянни комисии са провели по 4 заседания. 
Проведени са четири заседания на Постоянната ко-

мисия към Общински съвет – Брацигово, по икономика, 
финанси, образование и култура, на които са взети 52 ста-
новища, разпределени както следва: икономика, финанси, 
образование и култура, общо 4 бр.

Проведени четири заседания на Постоянната комисия 
към Общински съвет – Брацигово, по Териториално раз-
витие, комуникации и околна среда, на които са взети 59 
разпределени становища.

Проведени четири заседания на Постоянната комисия 
към Общински съвет – Брацигово, по законност и общест-
вен ред, на които са взети 59 становища. 

През разглеждания период от 01.07.2018 г. до 
30.11.2018 г. предложения до Общински съвет – Брациго-
во, освен от кмета на община Брацигово и от председателя 
на Общински съвет са внасяни и от общински съветници: 

• Веселина Дамова – председател на Комисията по 
оперативен контрол към „Инфрастрой“ ЕООД – 5 броя: 

1. Закупуване на дълготраен материален актив –
потопяема шламова помпа за нуждите на „Инфрастрой“ 
ЕООД – Брацигово, и за пречиствателна станция в село 
Козарско. 

2. Разглеждане и приемане на доклад за дейността на 
„Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, за периода 01.01.2018 г.
– 30.06.2018 г. 

3. Продажба чрез търг с явно наддаване на собстве-
ния на „Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, недвижим имот, а 
именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифи-
катор 06207.502.2014.1.2. по КККР на гр. Брацигово. 

4. Закупуване на дълготраен материален актив –
електромагнитна сонда – разходомер за вход населено 
място за измерване на водното количество и налягане и 
база данни на всеки 15 минути за нуждите на „Инфрас-
трой“ ЕООД – Брацигово. 

5. Закупуване на дълготраен материален актив 
– каналопочистваща машина РОТЕНБЕРГЕР Р 600, на 
стойност до 2850 лв., за нуждите на „Инфрастрой“ ЕООД –
Брацигово. 

6. Разглеждане и приемане на доклад за дейността на 
„Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, за периода 01.01.2018 г. 
– 30.09.2018 г. 

• Йордан Михайлов – председател на ПК за противо-
действие на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество – 2 броя: 

1. Определяне на лице, което ще приема, съхраня-
ва, обработва данни от декларациите по чл. 35, ал. 1
от ЗПКОНПИ по параграф 2, ал. 1, т. 5, унищожава инфор-
мационните носители, въвежда и обработва данни в регис-
търа, публикува информация в него, както и резервен член 
на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество към Общински съвет 
– Брацигово. 

2. Утвърждаване на вътрешни правила по чл. 10 от 
Наредбата за организация и реда за извършване на про-
верка на декларациите и за установяване на конфликт на 
интереси.

Основната дейност на Общински съвет се извършва в 
постоянните комисии, където задълбочено и компетентно 
се обсъждат от всички аспекти предложените проекти за 
решения. Именно това води до внасяне в заседание на Об-
щински съвет на проекти за решения, по които всички об-
щински съветници имат изградено мотивирано убеждение 
за това дали да ги подкрепят, или не. На заседанията на 
ПК винаги присъстват представители на администрацията 
от съответния ресор, както и вносители на съответните ма-
териали и предложения, и активно участват в изясняване 
законността и целесъобразността на дадено управленско 
решение.

Всички решения на Общински съвет – Брацигово, 
са взети с изискуемото от закона мнозинства и начин 
на гласуване. За всяко заседание на Общински съвет –
Брацигово, имаме изготвено писмено становище от 
юриста на Общински съвет Димитър Спилков относно за-
коносъобразността на предложенията, внесени от кмета 
на общината. 

Взаимоотношението между Общински съвет – Браци-
гово, и Общинска администрация е на ниво. Предложени-
ята от Общинска администрация са внасяни винаги навре-
ме, съгласно чл. 86, ал. 1 от Правилника за дейността на 
Общински съвет.

От страна на кмета няма обжалвани решения на Об-
щинския съвет. 

Преписи от протоколите и решенията се изпращат на об-
ластния управител и Районна прокуратура – Пещера, в срок 
съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

През разглеждания период има едно върнато решение 
на Общински съвет – Брацигово, от областния управител, в 
изпълнение на правомощията му по чл. 32, ал. 2 от Закона за 
администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. Със 
Заповед № ПО – 199 от 08.08.2018 г. областният управител 
връща за ново обсъждане Решение №521 от 27.07.2018 г.
на Общински съвет – Брацигово, прието с Протокол №35, 
като незаконосъобразно. Същото решение е отменено на 
следващото заседание на Общински съвет – Брацигово, про-
ведено на 28.09.2018 г. 

Представям настоящия отчет за информация и се на-
дявам с диалог и самокритичност да коригираме нашите 
грешки и в оставащата малка част от мандата да вървим 
напред в изпълнение на задълженията си на общински 
съветници заедно със своите избиратели. Нека да продъл-
жим да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията 
на жителите на община Брацигово за благоденствието на 
всички. 

Надежда КАЗАКОВА 
председател на общински съвет – Брацигово

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018 – 30.11.2018 г.

Из работата на Общински съвет − Брацигово

Ако имате право на безплатна винетка

и продадете колата,

УВЕДОМЕТЕ АПИ
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На Бабинден почитаме тържеството на новия живот, 
новото начало и надеждата за бъдещето, което носи със 
себе си всяко новородено. По традиция Народно читалище 
„Васил Петлешков-1874“ организира тържество, на което 
присъстваха множество жители и деца на града. На тържест-
вото присъстваха и г-н Йордан Павлов – заместник-кмет на 
община Брацигово, г-жа Надежда Казакова – председател 
на Общински съвет – Брацигово, както и специалните гости 

на събитието – дългогодишната медицинска сестра Райна 
Димитрова и младата майка Марина Драгнева.

В приветствието си към присъстващите г-жа Надежда 
Казакова подчерта, че децата са бъдещето на града и стра-
ната, че наш дълг и грижа е да работим за тяхното щастие и 
успех. Тя благодари и на всички, които първи поемат в ръцете 
си новия живот, благодари им за професионализма и все-
отдайността. След това, както повелява традицията, майката 
Марина Драгнева „изми“ ръцете на медицинската сестра г-жа 
Димитрова. Тя на свой 
ред благодари на орга-
низаторите за това, че на 
този ден винаги се прави 
такова тържество, като 
знак на признателност 
към лекарите, родители-
те и децата.

Празникът продължи 
с традиционното бабино 
хоро на площада, с много 
усмивки и настроение.

Ветеранът от Втората световна война
Станко Граматиков

навърши достолепните 100 години
На 14 февруари 2019 г. нашият съгражданин Станко Грама-

тиков достигна юбилейните сто години. По случай рождения 
му ден, семейството му спретна подобаващо тържество. На тър-
жествения ден, който съвпадна с дионисиевските празници на 
виното в града, старецът ни посрещна с усмивка и благодарност. 
Сред многото подаръци, които дядо Станко получи, най-ценни 
за столетника бяхме ние – неговите гости.

Преживял войни, несгоди и хубави моменти, почерпил мъд-
рост от живота, столетникът ни изуми и със завидна памет. Дядо 
Станко разказа любопитни факти от своите младини, сподели 
съкровения и поговори дори на френски език – това, което по-
мнеше от ученическите си години.

Да празнуваш столетие е знак на това, че сърцето ти е призва-
но да побере повече мъдрост, любов и познание от всеки друг!

Бъди здрав и все така усмихнат, ведър и сърдечен,
дядо Станко!

Легенда разказва, че преди много-много години във френския град 
Лим живял един богат винопроизводител. Той имал седем красиви дъ-
щери. Един ден решил да посади седем лозя от различни сортове. От тях 
той искал да направи вино с изискан букет и да го остави като наслед-
ство на дъщерите си, за да ги предпази от раздор, а владенията си – от 
подялба. Но момичетата, които били с независими характери, събрали 
реколтата и направили седем различни вина, всяко от които отговаряло 
на вкуса и темперамента на една от сестрите. 

Емилия била най-младата и романтична сестра. Тя обичала цвета на 
акацията, шипката и разходките покрай реката. Свежестта на характера 
й определила избора на виното шардоне. Тя му подарила красив зла-
тист цвят и му внушила ароматите на 
цитруси, с леки нотки на други плодове 
и полски цветя, за най-голямо удовол-
ствие на любителите на рибни блюда и 
бяло месо. 

Клотилд – весела, лека и подвижна, 
отдала гласа си за виното совиньон 
блан. Тя се стремяла да запази неговия 
изумителен несравним вкус, с присъща-
та му живост на екзотични аромати, кой-
то е способен да удиви и очарова всич-
ки поклонници на марката „7-те сестри“. 
То също така прекрасно се комбинира с 
рибни блюда и морски дарове.

Розалия - насмешлива и своенравна 
палавница, обичала ярките цветове, 
които много добре се връзват с вино-
то каберне совиньон розе. Това свежо 
сухо вино, пълно с плодова изящност, с 
много сложен букет от виолетки, мали-
ни и ямайски пипер в прохладна лятна 
нощ кара дори въздържателите да пеят. 
Прекрасно съпровожда блюда от риба, 
пастет, а също и салата. 

Меката, заоблена, страстна Розалина 
обичала гроздето мерло и създала от 
него кадифено сухо вино с пурпурен 
цвят с тон на вишна и ароматни плодо-
ве в букета. Уникалният му плодов вкус 
чудесно се съчетава с месо на скара, 
птиче месо с трюфели, задушено аг-
нешко и свежо сирене. Тя сервирала 
виното с температура +15°С.

Решителната, волева, щедра Мадлен 
вдъхнала във виното каберне совиньон 
цялата си страстност. Добре заобленото 
й вино може да бъде пример за природ-
но равновесие и наистина е украшение 
на цялата гама на „7-те сестри“. То има 
аромат на черен касис и вишна с пи-
кантни подправкови нотки и има дълъг 
плодов послевкус. Идеално подхожда 
на месни блюда и е подходящо за на-
правата на сосове.

Истинска селянка, смелата и добро-
душна Мария веднага се влюбила във виното сира. Тя без задни мисли 
му придала целия си ентусиазъм и мъжественост на характера си, а на 
лозята й все още продължава ръчното събиране на гроздовете. Сирата 
е един от най-старите сортове грозде в света, който дава плодови вина 
със свеж вкус и деликатен аромат на подправки на финала. Това вино 
чудесно допълва блюдата от дивеч.

Милата Валентина обича да посреща гости, които гощава с шунка, 
колбаси, месо на скара и гренаш от лозята си. Гренаш е типичен сорт 
грозде за горещ южен климат. Той се отличава с високо съдържание на 
захари. От него се получава екстрактивно червено сухо вино, имащо 

лека тръпчивина във вкуса.

Знаем много добре от митологията, че Дионис е древногръцкият 
бог на виното, син на Зевс и смъртната девойка Семела. Той е веселяк, 
заобиколен от сатири и менади, с които заедно скитат по човешките 
земи. Цялата му свита е леко опиянена, дружелюбна и Дионис е много 
почитан от обикновените хора, защото винаги е в тяхна помощ и ги учи 
как да правят виното – божествения елексир.

Култът към Дионис по нашите земи, по-точно Тракия, е много, много 
стар. Археологическите находки са недвусмислени, че Дионис е едно 

от най-почитаните божества, разбира 
се, под друго име – Загрей.

Сред легендите за Дионис, Тракия 
и виното има една прелюбопитна , 
която доказва тази връзка и обяснява 
защо в Тракия се е правело едно от 
най- хубавите вина в древния свят. На 
едни места срещаме Бакхус в главната 
роля, на други – Дионис.

Казват, че на Дионис му омръзналo 
от Гърция, хората там станали неблаго-
дарни и не почитали вече боговете. Ре-
шил да се оттегли в слънчева Тракия, 
заедно със свитата си, и да се установи 
там. Взел най-хубавата си лозова пръч-
ка, като дар за местните хора. Тръгнал 
той по напечените камънаци на Гърция 
в посока Тракия. По пътя обаче лозо-
вото клонче започнало да повяхва, 
той ускорил ход, но то съвсем щяло да 
умре. Намерил по пътя Дионис кокалче 
от врабче и пъхнал пръчката в него, 
да я запази от жаркото слънце. Въ-
рвял той, но пак започнала да увяхва 
пръчката. Видял встрани от пътя кокал 
на лъв и пъхнал пръчката в него, както 
била във врабчевото кокалче. Почти 
стъпил в Тракия, но още път му оста-
вало, а лозовата пръчка, макар да се 
чувствала добре в обвивката си, отно-
во започнала да вехне. Тогава Дионис 
видял кокал от магаре и сложил в него 
пръчката, както била в другите два ко-
кала. И тя оцеляла.

Срещнал се с траките Дионис, те 
го почели, построили му светилища, 
устроили празници в негова чест (т.нар. 
розалии) и богът усетил, че е у дома си. 
В отплата той им показал как да се 
грижат за лозата, да я режат, да берат 

плода й и да правят сладкото тракийско вино. То обаче било различно 
от другите вина. Който отпиел, в началото ставал бъбрив като врабче и 
се превръщал в душата на компанията. После ставал неустрашим като 
лъв и никой не можел да спре гордостта му. Но накрая, ако прекалял с 
омайното вино, се въргалял в праха безславно като магаре.

Как ви действа на вас виното и кои са границите, които не бива да 
пристъпяте, това си знаете вие. Сигурно е, че ще откриете много истина 
в тази легенда. А че виното по нашите земи е едно от най- хубавите в 

света, това никой не може да отрече.

Баби тропнаха хорце на центъра в Брацигово Брацигово си има столетник

ПРАЗНИЧНО

Източник: интернет Източник: интернет

На 14 февруари се събират два празника, които,
макар и да изглеждат различни, са обединени от любовта 
в един ден. Това са древният празник на виното, познат 
по нашите земи като Трифон Зарезан, и популярният 
като ден на любовта Свети Валентин. В древността 
виното и любовта са били свързани и почитани заедно 
в шумни и разгулни празници. Така че ако ви тормози 
хамлетовският въпрос кой празник да предпочетете, 
не се притеснявайте – придържайте се към древната

традиция и ги съчетайте в едно!


