ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

3
(802) Брацигово, год. LIII,
9 март 2017 г.
четвъртък

Общински вестник

3МАРТ
ЕЕНИЕ
ЕНИЕТО
НИЕ
НИЕТО
ИЕТО
ИИЕТ
ЕЕТО
ТО НА
ТО
НА ЕДИН
ЕДИ
ЕЕД
ДДИИН
ДИН
ИН НАРОД
НАР
ННА
НАРО
АРО
РООДД
„
освободителя нашего импе
ратора Александра Николае
вича и всех войнов, падших
на поли брани за веру и
освобождения отечества на
шего, да помянет Господ Бог
во царствии Своем.“

В православните храмове из цялата ни страна всеки път, когато се отслужва
божествена Света литургия,
по време на Великия вход,
духовниците възгласяват
към Бога да спомене в
Своето царство Царя-Освободител Александър Втори
и
хилядите
български
опълченци, руски, украински, белоруски, румънски и
фински воини, пожертвали
живота си за Освобождението на България.
Днес към тези молитви
се присъединяват и всички
родолюбиви българи, които
с благодарност и признателност отдават почит пред паметта на загиналите за свободата на Отечеството ни.
Датата Трети март отбелязва възкресението на
народа ни, който близо 500
години живя без своята
политическа и духовна свобода, народ, чиято висока
самобитна духовна и материална култура бе подложена на унищожение.
Мъченици за вярата и
усърдни книжовници - клирици и миряни, съхраняваха
духовното наследство, докато дойде времето на Възраждането, когато великият
хилендарец преподобният
Паисий, запали огъня на националното пробуждане чрез
искрящата родолюбива “История славянобългарска”.
От излизането на дивната история на българския
монах до подвига на братята
руси за освобождението на
България пътят бе по-кратък, макар много стръмен
и кърваво-мъченически: път
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Между два броя
ПРОВЕРКИ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ
СМЕТИЩА ПО РЕКИТЕ
Министърът на околната среда и водите Ирина
Костова издаде заповед за осъществяване на проверки за наличието на нерегламентирани сметища
по реките. Те ще бъдат извършени на два етапа от
регионалните инспекции по околната среда и водите
до април. Първият етап е превантивен, до 17 февруари директорите на РИОСВ дадоха предписания
на всички кметове на общини в страната да предприемат мерки за недопускане на замърсяване на
реките и земите около тях.
Вторият етап е извършване на проверки на място
за изпълнение на дадените предписания. Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за
замърсяването с битови отпадъци на републиканската и общинската пътни мрежи и пътните съоръжения.
Във връзка с това се очаква от кметовете, областните пътни управления и регионалните структури на
НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат
ефективни мерки за тяхното отстраняване. При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети съответните
административно-наказателни мерки.

НОВ СЕМЕЕН ЕКОХОТЕЛ
ВДИГАТ КРАЙ РАВНОГОР
Честването на националния празник в
Брацигово започна с тържествено шествие
от сградата на Общинска администрация до
дома на опълченеца Тодор Чомов, участник
във Втора опълченска дивизия, защитавала
Самарското знаме при Стара Загора и Шейново. По повод 160 години от рождението му
и 95 години от неговата смърт, кметът на общината г-н Петко Петков връчи на потомците
му - семейство Чомови, поздравителен адрес и
плакет, след което бяха положени венец и цветя в негова чест. Шествието продължи до мястото на паметника на руските освободители в
Брацигово. В церемонията по издигане на националния флаг участие взеха представителни
на неумолима борба за роден език, за богослужение
на църковнославянски, за
църковна независимост, за
родно училище. Борба повсеместна, в която участваха с перо и оръжие монаси
и свещеници, учители и
родолюбиви занаятчии и
търговци, селяни и граждани, устремени към изгрева
на свободата.
Освободителната война
на братята руси и Освобождението на България, които
изправиха българския народ на крака, са естествен
завършек на националната
българска
революция,
която през десетилетията

части на поделение 28930. Тържествено слово
части
бе поднесено от уредника на Градски исторически музей. В празничните прояви се включиха и учениците от Начално училище ”Васил
Петлешков”. В знак на признателност цветя
и венци бяха поднесени от кмета на община
Брацигово, от водача на листата на 13 МИР Пазарджик Екатерина Захариева, евродепутата
Андрей Новаков, председателя на Общински
съвет - Брацигово, Народно читалище „Васил
Петлешков - 1874”, СУ ”Народни будители”,
КСУДС, Общинска структура на Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва,
партии и коалиции и признателни граждани.
Таня ЙОРГОВА

струваше много човешки
жертви.
От падането ни под
османска власт през 1396 г.
ние извървяваме дълъг
път, докато стигнем отново до своята национална
идентичност.
За
нас,
българите,
3 март 1878 е въплъщението на едно начало. На този
ден е направена онази
първа политическа крачка, заради която са дали
живота си хиляди верни
синове и дъщери на България. Този ден показва
на българите, че жертвите
от Априлското въстание
не са дадени напразно, че

саможертвата на убитите и
тежко ранените над 80 000
руски войници и 15 хиляди
български
доброволци,
сражавали се в Рускотурската
освободителна
война, не е била напразна.
Сан Стефано окончателно
срутва започналата да се
пропуква стена, отделяща
България от Европа. Той
поставя началото на онази
Трета България, на която
историята е отредила да се
намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между
Европа и Азия, там, където
така сложно и съдбовно се
преплитат интересите на
великите сили.

Нов семеен екохотел ще извиси снага в Равногор. Той ще се намира в местността Беглика край
красивото родопско село. Намерението на инвеститорите е да допринесат за възможностите за отдих
и туризъм.
Проектът е на „ ДУЛО – Георги Иванов“ ЕООД, съобщиха от Община Брацигово.
Към момента в Равногор съществуват три семейни хотела, осигуряващи удобства на туристите, които
вече не са само от България. От няколко години насам летните месеци в курортното сел о се огласят от
англичани и канадци, които предпочитат да отмарят,
вдишвайки най-чистия въздух в Европа.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПОЛУЧИ
СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯТА СЪГЛАСНО ISO

СОФИЙСКАТА ФИРМА “МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД ЩЕ БЪДЕ
ДОСТАВЧИК НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
С активизирането на
мерките за пълното освобождаване на енергийния
пазар у нас, от миналата
есен нарасна интересът
на бизнесклиентите към
избора на доставчик на
ток, който да им предложи
най-изгодните цени. Самите снабдители от няколко
месеца са в интензивна
надпревара за обществени поръчки, обявявани от
общини, болници, водоснабдителни дружества и
държавни администрации.
Нещата се очертава да
станат още по-интересни с
предстоящите решения по

либерализацията на енергийния пазар за всички потребители на ток на ниско
напрежение, сред които и
най-големият дял консуматори на електроенергия
– домакинствата.
Община
Брацигово
проведе обществена поръчка за избор на фирма за
доставка на нетна активна
електроенергия, като в нея
участие взеха общо пет
фирми. Тричленна комисия,
назначена от кмета Петко
Петков, с председател инж.
Румяна Григорова, класира
на първо място софийската
фирма “Мост Енерджи”

АД. Предложената цена от
спечелилата фирма е в размер на 64, 73 лв. без ДДС за
1 MWh.
Такава
обществена
поръчка за избор на доставчик на нетна активна
електроенергия се прави
за първи път в община
Брацигово. Тя ще обхваща обслужващите сгради
- общински обекти и обслужващи звена, и е във
връзка с либерализацията
на пазара. Според финансовата рамка на поръчката,
участникът е трябвало да
предложи крайна цена
за 1 MWh нетна активна

електроенергия за ниско
напрежение, включваща
разходи на балансиране и
разходи на прогнозиране
на потреблението.
Общо
обществените
сгради в града и селата или
ИТН, за които се заплаща
изразходената
електроенергия от община Брацигово, са над 100.
Специалисти от Общинска
администрация
са изчислили, че сумата,
която се заплаща за тези
обществени сгради, може
да се намали с около 25 - 30
хил. лв. годишно.
“Априлци”

На 27.02.2017 г. Община Брацигово получи Сертификат за управление на енергията съгласно ISO 50001:
2011 по време на национална среща в гр. Смолян по
проект “50000&1 SEAPs”, програма “Интелигентна
енергия Европа”. Сертификатът бе връчен на кмета на
общината г-н Петко Петков от управителя на Тюф Норд
България инж. Стоян Йотов. Системата е разработена
и внедрена от екипа на консултантска компания Европейски център за качество в сътрудничество с Асоциация на родопските общини. В рамките на проекта
сертификати ще получат още четири родопски общини: Рудозем, Златоград, Чепеларе и Неделино.
Източник: Б Т А http://www.bta.bg
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Паметта на най-великия
българин - Васил Иванов
Кунчев – Левски, бе отбелязана в община Брацигово.
На 17 февруари от 18.00
часа в голямата зала на НЧ
„Васил Петлешков – 1874“
безплатно бе представен
спектакълът на ДКТ Пазарджик „Великденско вино“ по
текста на Константин Илиев.
На връх Великден църквата на поп Кръстю е празна... В
нея освен свещеника е само
неговият ням клисар Генчо...
Съмнението, че виното му за
причастие е отровено кара
попа да търси някого, който
да го сподели с него. Това е
повод той да се върне към
славното и страшно време на
залавянето на Дякона и да изрече пред немия си слуга своите обвинения към ловешките
комитетски труженици...

Íà 02.02.2017 ã. â
ñ. Êîçàðñêî áåøå îòáåëÿçàí
õðàìîâèÿò
ïðàçíèê íà öúðêâàòà
„Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå“.
Áåøå îòñëóæåíà Ñâåòà ëèòóðãèÿ îò Íåãîâî ïðåîñâåùåíñòâî
Çíåïîëñêè
åïèñêîï
Àðñåíèé, âèêàðèé íà
Ïëîâäèâñêàòà ñâåòà
ìèòðîïîëèÿ, â ñúñëóæåíèå ñ àðõèåðåéñêèÿ
íàìåñòíèê íà Ïåùåðñêàòà äóõîâíà îêîëèÿ
îòåö Ëþáîìèð Òðàÿíîâ
è ñâåùåíèöè îò îêîëèÿòà.
Êìåòñòâî – ñ. Êîçàðñêî
Спектакълът е апология
на най-великия българин. Едновременно с това поставя
въпросите за конформизма
и саможертвата, за познаването на нашата история
и за митовете, създадени
във времето. Публиката, или
по-точно онази част от нея,
която прояви уважение към
актьорския състав, бе провокирана отново да препрочете изпълнените с величие
и страдание страници от
борбата за националното ни
Освобождение.

Äóõúò íà Äÿêîíà å
âå÷å è â Ðàâíîãîð
гор. Той бе открит в присъствието на множество жители и
гости на високопланинския район. С тържествен водосвет,
отслужен от свещеника в местната църква „Св. св. Петър и
Павел“, започна ритуалът по откриването.
Гости на събитието бяха председателят на Общинския
съвет в Брацигово – Надежда Казакова, кметът на община Брацигово - Петко Петков, съветници от партия ГЕРБ,
сдружение ,,Родопски хайдути“ и инициаторът и дарител на
паметника – Томчо Христев.
Върху каменен блок на площада в центъра на селото са
вградени две черни мраморни плочи. На горната е поставено копие от последната снимка на Апостола, а под нея са
изобразени библия, револвер и кръст - атрибутите, пред които са полагали клетва съзаклятниците от революционните
комитети в цялата страна.
Слово за живота и делото на Апостола произнесе Мария
Спасова – секретар на НЧ „23 Април 1876-1909“. Трикольорната лента бе отрязана от кмета на общината и кмета на село
Равногор. Нейчо Дечев рецитира „Обесването на Левски“,
а местната битова група изпя любимите песни на Апостола.
Последва залп и поднасяне на много венци и цветя.
Мария СПАСОВА

Царят на червеното
вино – Румен Попов, и
десетки гости и приятели
вдигнаха наздравици в
чест на Св. Трифон. Ценители на виното, местни производители от град Брацигово и десетки гости се
събраха на площада, за да
почетат празника. Двадесетина бутилки с червено
и бяло и голяма отрупана
с вкусни мезета маса бяха
голямата атракция на найопияняващия ден – денят
на Трифон Зарезан. Кметът
на общината Петко Петков
извърши ритуалното зарязване и поля сухите лозови
пръчки с червено вино,
като нарече всяка капка
полято вино на лозата: да
даде много грозде и много
вино догодина. Ритуалът се
проведе в дома на Димитър
Диминов. Традиционно се
проведе и конкурсът за
най-добро домашно вино
от миналогодишната реколта. Двадесет и един производители представиха мостри за участие, като трима
от тях достигнаха финала.

Тричленна дегустаторска
комисия в състав Вени
Драгова, Михаил Дзуков и
Йордан Христосков оценяваха виното и с много затруднения, опиянени след
тестването на 17 червени
и 4 бели вина, успяха да
излъчат трима победители.
За „Най-хубаво домашно
бяло вино розе“ 3-то място
взе виното с производител
Васил Савов, „Най-хубаво
домашно червено вино“
донесе 2-ро място за виното на Йордан Василев, а

овациите обра и бе класирано на престижното първо
място с неоспоримите си
качества червеното домашно вино на Румен Попов.
Призьорите получиха
специални награди от Общинска администрация сервизи за вино и грамоти.
За доброто настроение
на присъстващите се погрижиха танцьорите от народен състав „Брациговче“
при Народно читалище
„Васил Петлешков – 1874“,
а Ани Нанова озвучаваше площада с красиви
музикални изпълнения от
българския фолклор. Празникът завърши с кръшно
хоро и добро настроение
на площад “Централен“.

ÞÁÈËÅÉ

Един от най-възрастните
жители на Брацигово, ветеранът от войните Димитър
Диминов, през февруари навърши деветдесет и пет години. Достолепният му юбилей
бе отбелязан както подобава
и от ОСВВБ и общинската
управа на Брацигово.
Г-н Петко Генуров - председател на Областния съвет
на ветераните от войните в
България, удостои юбиляря
с грамота за принос и заслуги в защита на Отечеството
по бойните полета, а Община Брацигово - с грамота
и символичен подарък за
рождения ден.
Възрастният мъж доскоро бе най-редовният посетител на площада и ентусиазирано коментираше всички

обществени проблеми, но
за съжаление годините си
оказаха своето и сега е „под
домашен арест“ на краката.
Вярно е, че всяка годишнина е повод за равносметка, но е вярно и че
тези години са изпълнени с
много житейски опит. Затова
вярваме, че бай Димитър,
както го познаваме всички,
ще запази силния си дух
и енергията си и ще продължава да бъде пример и
упование на младите хора
покрай него.

Да отпием глътка
вино, да срежем клонка
от лоза, за берекет през
предстоящия селскостопански сезон като винари! Така за втори път на
14.02. т. г. пенсионерите
от клуб „Дълголетие“ в
с. Исперихово се събраха за Трифон Зарезан,
за да дегустират пивко
вино и хапнат причудливи вкусотии от селската
маза. Пикантни свински мезета, греяна ракия и зелева
туршия и този път бяха заредени на обедната трапеза.
След глътка пенливо вино на празника се връчиха
грамоти и скромни награди на:
Винар №1 - Грозда Великова и
Винар №2 - Гена Илиева.
Нека да споменем и първата дегустация този месец. Тя се проведе по църковния календар на 01.02.,
когато чествахме деня на св. Трифон Зарезан. И тогава
дегустаторите връчиха грамоти и награди на добрите
майстори винари. Бяха класирани според качествата
на виното както следва:
Винар №1 - Димитрия Вълкова,
Винар №2 - Надежда Арабаджиева,
Винар №3 - Стоилка Ваклинова.
И тогава, и днес те си пожелават да са здрави и все
така да се събират и заедно да тачат и празнуват красивите празници в прекрасната ни България.
Васка ВЪ ЛЧЕВА

9 март 2017 г.

Съвременност

Областен съвет
за развитие в Брацигово
Заседание на Областния съвет за
развитие на област Пазарджик се проведе на 16 февруари 2017 г. от 11.00 ч.
в Брацигово в залата на Общинския
съвет в Младежки дом – Брацигово.
Форумът бе открит от заместникпредседателя на съвета г-н Стефан
Мирев. По първа точка от дневния ред
той представи процедурата по избиране на инвеститор на област Пазарджик
за 2016 г., както и номинираните по
нея: 1. Община Брацигово за фирма
EЛУКС ООД (инвестиция в новопостроено предприятие в град Брацигово, специализирано в производството
на лед и светлодиодно осветление)
и 2. Община Панагюрище за фирма
„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“
ООД – за инвестицията МБАЛ „УНИ
ХОСПИТАЛ“ гр. ПАНАГЮРИЩЕ.
Съгласно приетия регламент в периода 16 декември 2016 г. – 20 януари
2017 г. членовете на Областния съвет
гласуваха за избраната от тях номинация.
Комисия, назначена със Заповед
№РД-22/03.02.2017 г. на областния
управител, преброи изпратените гласове и състави протокол. С голямо
мнозинство за инвеститор на област
Пазарджик за 2016 г. е избрана фирма
„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“
ООД.
От името на призьорите д-р Ацев
благодари за признанието и представи
накратко болница „УНИ ХОСПИТАЛ“ –
Панагюрище пред членовете на съвета и покани всички на посещение
в болницата на 22 март 2017 г. в 11.00
часа.
По втора точка от дневния ред думата бе предоставена на г-н Радослав
Пешалов – ръководител на Областния

информационен център (ОИЦ) - Пазарджик.
Г-н Пешалов направи обстойна
презентация на всички планирани
процедури през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ). Презентацията е неразделна
част от протокола за този форум и е
част от материалите от заседанието,
които ще бъдат качени на интернет
страницата на Областна администрация - Пазарджик.
По трета точка от дневния ред отношение взеха домакините. Г-н Петко
Петков - кмет на община Брацигово,
запозна членовете на Съвета с два
въпроса, важни за общината. Първият касае ползването на минералните

О

води от находище Брацигово, а вторият - промяна на собствеността на
летовище (курорт) „Васил Петлешков“, местност /Атолука/ от публична
държавна в частна държавна собственост.
След станалите разисквания и
след гласуването единодушно Областният съвет за развитие прие необходимите решения. Бяха изказани
мнения и дадени креативни предложения за решаване и на двата казуса,
които са от изключително значение за
жителите на Брацигово и региона.
Следващото заседание на Областния съвет за развитие на област Пазарджик е планирано да се проведе в
община Лесичово на 27 май 2017 г.
Таня ЙОРГОВА
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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!

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

обявява конкурс за избор на здравен медиатор
Необходими документи:
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- документ за компютърна грамотност;
- копие от диплома за завършено средно образование;
- заявление по образец (образец на заявлението се
получава в деловодството на Община Брацигово, гл.
експ. „АОЧР”, и от интернет страницата на Общината на
адрес www.bratsigovo.bg
Изисквания към кандидатите:
- завършено средно образование;
- принадлежност към местна уязвима етническа
общност;
- познаване на здравните и социалните проблеми на
общността;
- владеене на езика на общността;
- комуникативни умения;
- добра компютърна грамотност (MS Word, Internet).
Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
- разглеждане на постъпилите документи от комисия;
- провеждане на интервю с кандидатите, одобрени
по документи.
Дата, час и място на провеждане на конкурса ще
бъдат обявени допълнително след изтичане на срока за
кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: 15.03.2017 г.
Документите се подават в деловодството на Община
Брацигово.
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
- работа с клиенти и подпомагане на незапознатите
със здравната система за получаване на достъп до
здравни услуги;
- посредничество между уязвими групи и здравни и
социални служби;
- работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на
децата;
- подпомагане при попълване на различни документи;
- участие в организиране на здравни профилактични
мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Документите ще се приемат до 15.03.2017 г. до
17.00 ч.
Информация за професията „Здравен медиатор” можете да намерите на www.zdravenmediator.net

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1. Със заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 92 матроски
(войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански, средни или висши
училища в страната и в чужбина.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòè äî íà÷àëíèêà íà Âîåííî
îêðúæèå II ñòåïåí – Ïàçàðäæèê äî 17.03.2017 ã. âêëþ÷èòåëíî!

Ç À Ï Î Â Å Ä
Î Á Ð À Ç Ó Â À Ì :

ОБЩИ Н С КА АД МИ Н И С ТРАЦ И Я
БРАЦ И ГОВ О

О Б Щ И Н А Б РА Ц И ГО В О

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.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 2, от ИК
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2. Със заповед ОХ-115/
06.02.2017 г. на министъра на
отбраната на Република България е разкрита процедура
по обявяване на 30 войнишки
длъжности за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански, средни
или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада
Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон
Пловдив.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòè äî íà÷àëíèêà íà Âîåííî
îêðúæèå II ñòåïåí – Ïàçàðäæèê äî 31.03.2017 ã. âêëþ÷èòåëíî!

ОБЯВИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ 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.

ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за
инвестиционно предложение за „Преустройство на
базова станция PZ0006 (BRATZIGOVO) в базова станция с честотен обхват 900 MHz - 2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД PZ0006А (BRATZIGOVO).
Административен адрес: гр. Брацигово, община
Брацигово, обл. Пазарджик, местност „Свети Спас“ .
Адрес по КК: Поземлен имот с идентификатор
06207.2.674 по КК на гр. Брацигово.
Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават
в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.
Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов“ №6а или в РИОСВ – Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 3, ет. 4 .
Съобщението е залепено на 28.02.2017 г.
Служебни лица: Татяна Симонова – гл. експерт
„ЕЗСД“, Ивелина Илинчева – чертожник

СНЕГОТОПЕНЕТО
ИЗИСКВА
Кметът на общината / операторът на язовирната стена да провежда технически прегледи на язовирните
стени и съоръженията към тях два пъти годишно – от
1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември.
Предвид обилните снеговалежи през тази зима
общинските ръководства е необходимо да предвидят
необходимия финансов ресурс и да възложат в найкратки срокове подробно техническо обследване на
язовирните стени, за които отговарят, както и на съоръженията към тях, на специализирани проектантски
фирми за установяване на техническото и експлоатационното им състояние и набелязване на ремонтни
и други дейности, в т.ч. и изграждане на подходящи
контролно-измерителни системи.

Ние - хората
1 2 5

Г О Д И Н И

Б Р А Ц И Г О В О

БОХЕМЪТ И СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ
Слънчогледовите ниви
опираха до малкия исторически град Брацигово. Жълтите пити на слънчогледите,
като хиляди слънца, огряваха старите възрожденски
къщи. От сенките им сякаш
припламваха
кладите на
Васил Петлешков, а разцепените черешови топчета
зееха страховито. Малката
Умишка река, с извити каменни мостчета, шумеше напевно, нашепваше за изтекли незабравими времена…
Данаил стърчеше над
слънчогледите, внимателно
пристъпваше навътре в нивите и вдишваше приятната
миризма на зреещи семена.
От жълтите кошнички се ронеха цветчета, като тръбички
и крилца, и посипваха разкопчаната му спортна риза,
гъделичкайки опалената му
от слънцето гръд. Данаиловата Душа се изпълваше с
радост. С примижали очи
наблюдаваше как слънчогледите посрещат и изпращат слънцето, вперили
жадни погледи в небесното
светило и как се люлеят и
вълнуват като море, за да се
усмирят някъде в синорите
– сякаш в брегове.
- Данаиле, отде взе тая
обич по слънчогледите?!…
Та ти мотика не си хващал…
- питаха брациговци.

Той се смееше добродушно с плътния си басов
глас и отговаряше:
- И Винсент Вилем Ван
Гог не е отглеждал слънчогледи, а ги е нарисувал като
никой друг!
В квартирата си той беше
окачил репродукция на известната картина. На празника на Априлци Данаил
отливаше от чашата за убитите бунтовници, отпиваше
от домашното червено вино
и разказваше къде е строил
у нас и в чужбина, какви
пътища е прокарвал и какви мостове издигал. Нямал
време да се ожени, годините
натежали и вече не мислел
да създава семейство.
Той тачеше всички празници… търсеше поводи, за
да „пирува“. Черпеше, пееше и „буйстваше“… Имаше
навика да стоварва тежката
си десница по вратовете на
приятелите си по чашка,
някои не издържаха и се
свличаха… В ресторанта до
града за него и компанията
му имаше запазена маса.
Засвиреше ли оркестърът
– пръв откриваше танците,
по-късно му беше трудно…
Вдигаше тостове и наздравици. Доливаше чашите,
държеше да бъдат пълни.
Знатният строител беше

няваше бързо. На някои

отсечка на околовръстното
шосе през слънчогледовите ниви. Данаил чертаеше,

и м се искаше да падне
като пияница, но той знаеше
как да пие… Замезваше с
благинка. Пиеше напитката
бавно, на малки глътки, с
наслада, като минералната
брациговска вода по жътва.
Предпочиташе отлежалите
червени вина… Почитател е
и на водката…
По проект механизаторите на тежките пътни строителни машини трябваше
да продължат следващата

смяташе, пушеше и ругаеше на ум и на глас, дни и
нощи. Ходеше до слънчогледите, мереше с теодолита, връщаше се и пак ходеше. Но освен за слънчогледите, мислеше и за хората
си. Преди оперативките винаги се отбиваше до медицинския пункт, старателно
записваше злополуките и
заболяванията на строителите, лично посещаваше
болните, носеше им по нещо

неоспорим от никого тамада

-

и им пожелаваше скорошно
оздравяване. Дори и не забелязваше милия и кротък
поглед, с който го посрещаше и изпращаше медицинската сестра Наташка.
Една сутрин, необичайно
оживен, отвори със замах
вратата на фургона, в който
провеждаха съвещанията,
разгърна чертежите и с
дебелия дюлгерски молив
отклони трасето на пътя от
слънчогледите. Проектантите и техническите ръководители се спогледаха, но
не казаха нищо.
След това му се наложи
да дава обяснения, да носи
справочници, каталози на
пътища и снимки на слънчогледите, за да докаже
правотата си. Никой не го
разбра. Уволниха го дисциплинарно. Напомниха му
и други неща – пиел, водел
бохемски живот. Не давал
личен пример… За трудовите му отличия и всеотдайната му работа не се и сетиха…
Забравиха и за високата му
класа на строител от брациговската школа. Директорът
на обекта не се застъпи за
него, подведе го, познаваха
се отпреди, приятели, пийваха заедно и се понапиваха...
Данаил набързо събра
малкото си вещи в оръфания от пътуване куфар, взе
си довиждане със строителите и с онези, които го бяха
„изпели“ на началствата. И
потегли. Но не към гарата, а
към слънчогледите. Нещо го
теглеше натам.

Дъга
Д ъга от таланти

Мажоретният състав при НЧ „Васил Петлешков
– 1874” участва в организирания от българската федерация по спортни и танцови дисциплини „Сдружение Ера
- 3000” МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС„PLOVDIV
OPEN“ 2017„Дъга от таланти“ – Пловдив.
Форумът се проведе в три дни, от 3 до 5 март, и бе в
няколко стила:
• Балет
• Характерни/фолклорни танци
• Контемпорари модерн
• Лирикъл; неокласика
• Оупен / отворен стил, танцово шоу
• Мюзикъл; боливуд
• Латино шоу
• Уличен стил
• Акробатични танци
• Maжоретни танци /при достатъчно конкуренция,
ще бъдат разделени на спортни, танцови и парадни мажоретки/ и следните категории:
• соло;
• дуо;
• трио;
• група /4-7 участници/;
• формация /8-24 участници/;
• продукция /над 24 участници/
Компоненти за оценяване от журито:
• Technique / техника: 40%
• Choreography / хореография: 30%
• Level of performance / ниво на изпълнение: 15%
• Overall impression / цялостно впечатление: 15%
Нашите момичета се завърнаха с призовото трето
място, което е подвиг, предвид на няколкомесечното
съществуване на формацията.
Анастасия КЛЯНЧЕВА

Г Р А Д
Изправен, висок, едър
родопчанин, със загоряло
от слънцето и вятъра лице,
крачеше с тежки стъпки
към жлътналите ниви. Още
личеше спортната му фигура – гърбът му не беше се
огънал. На младини играел
волейбол, участвал на републикански
първенства.
Скъсал мускул над коляното
и след тежка операция се отказал от спорта.
Той се спря да изчака
малкото гущерче, претърчало пред краката му, и продължи по полската пътечка.
От гърдите му се изтръгна
тежка въздишка… после
лицето му се проясни, позасмя се, разпери ръце и запя
популярната песен „Тригодишна мъка“…
„Я подай ми, мила мамо,
синьото елече,
че ме вика, че ме мами
онзи път далечен…“
Гледаше и не вярваше на
очите си: в края на нивата, в
бяла престилка и с касинка
на главата, стоеше медицинската сестра Наташка
– нежна и крехка като птица,
обляна в златна светлина.
В неделя камбаните на
Брацигово сякаш биеха
по-празнично от друг път
- известяваха за сватбата на
Данаил и Наташка.
Засмените пити на слънчогледите се споглеждаха
и поклащаха глави за поздрав.
Церковски Димитров ПЕТРОВ

2:1 и интригата в надпреварата се заплете почти
инфарктно. Начело на временното класиране излезе
„Левски“ с 43 точки, с две
по-малко сме ние, а във
врата ни дишат още Сарая
с 39 и Братаница с 38 точки. Явно е, че за титлата ще
се играе „на кръв“.
- Не сме особено притеснени – продължава
Борис Благоев. – Очакват
ни още 13 мача, всеки един
от които ние ще приемаме
като финален. Няма място
за подценяване на нито
един от предстоящите
сблъсъци, а решаващи за
първото място може би
ще бъдат директните ни
сблъсъци със Сарая още
в следващия кръг и с Паталеница – на 20-и май. И
двата мача ще се изиграят
в Брацигово, така че разчитаме много и на бурна
подкрепа от страна на нашите фенове.
Димитър СТЕФАНОВ

34-ТА МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР - СОФИЯ
Организатор на изложението бе ПРИМ ЕКСПО, а патронажът - на Министерство
на туризма, в партньорство
със Столична община, БТК,
БХРА, БАТА, АБТТА, БУБСПА,
Софийски съвет по туризъм.
Изложението се провежда ежегодно, през февруари,
в Интер Експо Център – София, с организатор ПРИМ
ЕКСПО. Това е най-големият
туристически форум в България, вече над 30 години
в календара на бизнеса,
който има сериозен принос
в подкрепа на развитието
на българския туризъм и
рекламира България като
предпочитана целогодишна
туристическа дестинация.
Туроператори, пътнически
агенции, хотели, балнеолечебни курорти и спа центро-

ве, представители на национални туристически бордове,
общини, национални туристически сдружения, фирми
за хотелиерско и спа оборудване и други, свързани с
туристическата индустрия от
цял свят, представят своите
продукти и услуги. Програма-

та на изложението включва
голям избор дискусии, презентации и пресконференции
по ключови за развитието
на туризма проблемни теми,
бъдещи тенденции на световния туристически пазар и
представяне на многобройни
проекти.

С национални щандове
присъстват
Министерство
на туризма – България,
Министерство на културата
и туризма – Турция, Национална туристическа организация – Сърбия, Агенция
за промотиране и подкрепа
на туризма – Македония,
Туристически борд – Куба,
Туристическо
конгресно
бюро – Загреб, Хърватия,
хотели от Гърция, Италия,
Полша, Индия, Великобритания, Украйна, Алжир, Гана,
Грузия, Малдиви. От България със самостоятелни щандове участваха 40 общини
и туристически центрове.
Брацигово бе част от щанда
на Западни Родопи, ведно с
общините Девин и Доспат.
Мария ПИЩАЛОВА
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