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ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

След толкова години вече знаем –
не минало, а бъдеще е Дякона…
Нас друга мисъл нощем ни терзае дали ще можем да го стигнем някога?...

ЗЕМЯТА НА АТОЛУКА
До месеци ще стане
ясно
дали
Община
Брацигово ще получи
собствеността на земята, върху която е разположен курортът Атолука.
Документите за това са
подадени в Министерския съвет и чакат ред
за разглеждане. Поне
засега надеждите са
свързани с пролетния
месец април. Възможно е това да се случи и
по-рано. В курорта има
над четиристотин вили
и бунгала, които са разположени върху горски
фонд. По тази причина
хората не могат да си купят земята и практически са собственици само

на постройките върху
нея. Ако летовището
смени статута си и стане
общинска собственост,
собствениците ще могат
да си закупят земята
от Общината. Курортът граничи с резерват
„Купена“ и има славата
на едно от най-тихите
и приятни места за почивка на територията на
областта.

ДОБРОВОЛНОТО ФОРМИРОВАНИЕ В БРАЦИГОВО

ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ ШВЕЙЦАРИЯ
Гумирани
панталони
и якета за наводнения,
както и гумирани шапки
и още пуловери, униформени
гащеризони
и панталони, униформени якета и шапки
и специални колани
получи доброволното
формирование „Актив
112“ в Брацигово. Цялото дарение е предоставено от Федерална
служба за защита на
населението на
Конфедерация Швейцария
чрез НСОРБ. Сдружението пък организира
доставката на дарените
вещи до България, като
поема за своя сметка
транспортните разходи,
митото, ДДС и др.

Официалната
церемония по предаване
на дарението бе на 20
февруари в складовата
база на ГД „ПБЗН“, МВР
- с. Локорско, където бе
изказана и благодарност на доброволното
ни формирование за положените усилия през
изминалата година.
В церемонията по предаване на дарението
взеха участие Н. Пр.
Денис Кнобел, посланик на Конфедерация
Швейцария, председателят на УС на НСОРБ
Даниел Панов и директорът на ГД „ПБЗН“
– главен комисар Николай Николов.
Димитър ДИМИТРОВ

С него се слага край на
Руско-турската
освободителна война /18771878 г./ и се създава
отново
българската
държава, след близо
500-годишно османско
владичество.
Причина за Руско-турската война е жестокото
потушаване на Априлското въстание от 1876
г., което предизвиква
огромен отзвук в Европа. Редица видни европейски общественици и
държавници, сред които
личат имената на Уилям
Гладстон и Виктор Юго,
издигат глас в подкрепа
на потиснатите българи.
Войната става неизбежна след провала на
Константинополската
конференция и отказа
на Османската империя
да се реформира и зачита правата на своите
християнски поданици.
Тя завършва с победа
на участниците в антиосманската
коалиция,

начело с Русия. Санстефанският мир е подписан на 19 февруари
стар стил. Тази дата не е
избрана случайно. Тя съвпада с коронацията на
Александър ІІ през 1855
г. и освобождаването
на крепостните селяни
в Русия през 1861 г., за
което руският император
получава
прозвището
Освободител. Договорът
е прелиминарен – т. е.
предварителен, и подлежи на одобрението на
останалите велики сили.
Според него, освободена
България е автономно,
трибутарно (плащащо данък), васално княжество
със свое народно правителство и войска.
Мирният договор от
една страна решава проблема с легитимността на
българската държавност,
а от друга е убедително
доказателство за българското териториално присъствие на Балканския

ВАКАНЦИЯ “СПА ЕКСПО”

2018

е водещото събитие за туристическата индустрия
в България.
Събирайки на едно място целия туристически
пазар, ВАКАНЦИЯ “СПА
ЕКСПО” дава уникалната възможност за нови
контакти, разширяване
на мрежата от партньори
и клиенти, бизнес срещи

с професионалисти от цял
свят във всички сектори
на туристическия бранш.
Всяка година ВАКАНЦИЯ “СПА ЕКСПО” приветства повече от 350
фирми изложители и над
20 000 специалисти от туристическата индустрия
- участници, посетители
и гости.

полуостров. Санстефанска България, с малки
изключения, припокрива
картата на Екзархията
от 1870 година, с която
султанът легитимира православната духовност на
българското население.
Площта й е над 170 000
кв. км. Нейното население
наброява 4 800 000 души.
Чрез
Санстефанския
мирен договор България възкръсва отново
на картата на Европа.
Англия и Австро-Унгария се обявяват против
Санстефанския договор.
По тяхна инициатива той
е ревизиран и заменен с
Берлинския договор през
юли 1878 г. По силата на
неговите клаузи България е разделена на пет
части - Северна България
и Софийският санджак
формират
васалното
Княжество
България,
което плаща ежегоден
данък на турския султан,
има своя милиция и се
За пета поредна година , през 2017 отчитаме
значителен растеж на
посетителите от 9%. Поголямата част от публиката са специалисти, които
присъстват на ВАКАНЦИЯ “СПА ЕКСПО”, за да
се срещнат с партньори
и нови клиенти, да се
запознаят с най-новите
тенденции в бранша.
Първият ден на изложението е отворен само за
професионалисти. Това
осигурява спокойна работна среда за срещи с
всички настоящи и бъдещи партньори. Влизането
в изложбените зали става
само с баджове. Входът
към залите за презентации (Конгресен център)
е свободен. През втория
и третия ден входът е
свободен и отворен за
широка публика.
Компаниите, които избират ВАКАНЦИЯ “СПА

Министър Димов подписа договор със седем общини
за изграждане на инсталации за

преработка на отпадъци
Министърът на околната среда и водите
Нено Димов подписа
договор за проектиране
и изграждане на четири
инсталации за преработка на отпадъците за
общините
Брацигово,
Батак, Белово, Пазарджик, Лесичово, Пещера
и Септември. Проектът
включва три инсталации
за компостиране на разделно събрани зелени
и/или
биоразградими
отпадъци и една инста-

лация за предварително
третиране на смесено
събрани битови отпадъци. Съоръженията ще
обслужват над 170 000
жители.
Трите
компостиращи
инсталации за разделно
събрани зелени и био-

разградими
отпадъци
са с общ капацитет 12
598 тона годишно. Към
площадката на съоръжението в Белово ще бъде
изградена довеждаща
инфраструктура. По проекта се планира изграждането на инсталация за

30 ст.
ръководи от княз, избиран от народа, но със
съгласието на Великите
сили и султана; земите
между Стара планина и
Родопите се обособяват
в отделна автономна
област с име Източна
Румелия, управлявана
от генерал-губернатор,
назначаван от Високата порта; Македония и
Одринско остават в пределите на Османската
империя под пряката
власт на султана; градовете Пирот и Враня
се предават на Сърбия,
а Румъния получава Северна Добруджа.
От 1888 г. Трети март
се празнува като Ден
на Освобождението на
България от османско
владичество.
Еднократно като официален
празник денят е отбелязан през 1978 г.; по повод 100-годишнината от
Освобождението. Десет
години по-късно той става официален празник,
а с решение на Великото Народно събрание от
5 март 1990 г. датата е
обявена за Национален
празник..
празник
“Априлци”
ЕКСПО” като платформа,
за да покажат своите
дестинации, продукти и
услуги, са национални туристически организации
и бордове по туризъм,
браншови организации,
туроператори, туристически агенции, хотели и
курорти, общини, регионални и местни съвети
по туризъм, спа и уелнес
центрове, хотелско, спа
и фитнес оборудване,
транспортни компании,
професионални учебни
заведения,
специализирани агенции за еко
и селски туризъм, голф,
винен и кулинарен, детски и младежки туризъм,
забавления,
атракции,
школи и студия, езиково
обучение, арт и спортни
клубове, софтуер, издателства, медии.
Мария ПИЩАЛОВА

предварително третиране на смесено събрани
битови отпадъци, генерирани на територията
на седемте общини. Инсталацията е с капацитет
до 43 000 тона годишно и
ще бъде разположена в
с. Алеко Константиново,
община Пазарджик.
Общият размер на инвестицията е 19,7 млн.
лв. Оперативна програма „Околна среда
2014-2020“
осигурява
безвъзмездна
финансова помощ в размер
на 14 млн. лв. Срокът за
изпълнение на проекта е
30 месеца.
Таня ЙОРГОВА
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Ние - хората

ПЕСЕН ЗА ЯНА

Т РА Д И Ц И И

на Стайо Гарноев
Казват, че сме такива –
само за скръб родени.
Мъката ни горчива
по мярка ни е скроена.
И ни ограбват свои,
и ни превземат чужди.
Светлите ни герои
спят и не се събуждат.
Чакаме нещо ново –
дали ще дойде? Няма!
Свихме Балканджи
Йово
в собствената му драма.
Шепа народ остана,
който можа, замина.
Чу се – хубава Яна
в Кипър бере маслини.
Българи мои, спрете
да се огъвате в кръста!
Бог ни е дал ръцете
не да му кършим
пръсти,
не да се жалим вкъщи,
да нищим въже от вени.
Тегло назаем се връща
тъпкано и солено.
Само с късмет
остриган?
Знаем я тази песен.
Въже от вени не стига
даже да се обесим.
Казват, от мъка пеем,
животът бил насила.
Ако ще го живеем,
нека не е по милост!
Нека да е сурово,
по мъжки – рана до рана.
Тъй както падна Йово,
ала не даде Яна.
Ники КОМЕДВЕНСКА

Отглеждането на лозя и
производството на вино
е хилядолетна традиция
в българските земи.Това
е и причината празникът
на Свети Трифон,наречен от народа Трифон
Зарезан, да се чества от
всички.
Св. Трифон е мъченик,
който през 248 г. сл.
Хр., при царуването на
император Деций Траян,
бил посечен с меч. По

БРАЦИГОВО
На 14.02.2018 г. в
Брацигово се проведе
традиционният конкурс
за най-добро домашно
вино от миналогодишната реколта. Девет производители представиха
мостри за участие, като
четири от тях стигнаха
до финала. Виненият
празник традиционно бе
организиран от Община

Брацигово.
Градоначалникът Петко Петков,
заедно със своя заместник Йордан Павлов, ритуално зарязаха лозето,
спазвайки традицията
в дома на Райна Диминова.
„Пожелавам ви реколтата тази година да е
добра, а виното от тези

грегорианския календар
този ден е на 14 февруари, а по юлианския - на
1 февруари, когато Българската
православна
църква чества паметта
на светеца. По стара традиция някои честват на
14 февруари, други - по
църковния календар – на
1 февруари, а трети - и на
двете дати.
Съществува
народна
легенда, която свързва
лози да опиянява, но
да не ви напива”, заяви
заместник - кметът на
общината. Тричленна комисия дегустира вината
и класира участниците.
Тя бе оглавена от Михаил Дзуков. Призьорите
получиха
специални
награди - грамоти, комплекти за ордьоври и
напитки.
Класиралите
се винопроизводители
са както следва: Христо
Китов получи награда за най-добро вино
- розе. Същият получи
и поощрителна награда
за червено вино, Асен
Кънчев – червено вино,
и Иван Златков – червено вино.
За доброто настроение
на присъстващите организаторите се погрижиха с хубава музика,
мезета и напитки.
Празникът завърши с
кръшно хоро.
Таня ЙОРГОВА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЧК - БРАЦИГОВО
Общото събрание на
общинската
организация на БЧК – Брацигово
проведе своята отчетна
сесия.
Най-дългогодишната
доброволческа организация в града ни направи
преглед на дейността си
още в края на миналата
2017 г. На срещата ръководството на общинската
структура на БЧК анализира предизвикателствата, пред които е била
изправена, и мащабите
на извънредните обстоятелства, наложили намесата на участието й в
подобряване качеството
на живот на уязвимите
групи от населението.

Отчетено бе, че към момента на територията на
община Брацигово има
14 дружества с около 300
членове, както и 35 доброволци.
Само през 2017 г. са получени 7 партиди хуманитарна помощ на обща
стойност 3 512 лв., която
своевременно е раздадена в Брацигово и селата
от селищната система.
Получени са 55 пакета
за деца на стойност 172
лв., които са раздадени
на крайно нуждаещи се.
15 деца пък са получили
хранителни пакети на
стойност 150 лв. като дарение за Коледа. Общата
стойност на получената

хуманитарна помощ за
отчетния период е 3 834
лв., а подпомогнатите
хора - 201 души. Даренията от 400 пасти за зъби
са раздадени на децата
от града и децата от детска градина „Здравец“
– Брацигово. Помощи
от 40 пасти за зъби и 10
чифта чехли са получили
хората от Клуба на пенсионера в Розово.
По хранителната програма за отчетния период в община Брацигово
право да бъдат подпомогнати са имали 680
човека,
разпределени
пропорционално в Брацигово - 216 души, в Бяга
– 85, в Жребичко - 15, в

светеца с лозарството.
Свети Трифон бил прост
лозар, който зарязвал
пръчките на една от лозите си, когато покрай
него минала сестра му,
Света
Богородица, с
малкия Иисус на ръце. Тя
отивала на 40-ия ден от
раждането да й се чете
молитва в църквата. Трифон й се присмял, че има
незаконно дете. За да
го накаже, Богородица

отишла в село при
жена му и съобщила, че той си е отрязъл носа. Изплашена, Трифоница
грабнала
кърпи,
пепел, сажди, мас
и отишла на лозето, за да превърже
мъжа си, но го
намерила здрав.
След като му разказала защо е
дошла, Трифон се
засмял и показал
с ръцете си как се
зарязва пръчката
– не отгоре надолу, а обратно – о
тдолу нагоре. При
извършването на
този жест, той наистина си отрязал
носа.
Без
съмнение,
корените на народния
празник-Зарезан лежат
в традицията на празниците на Дионисий и Бакхус - богове на лозята,
виното и веселието. На
този ден всеки стопанин
ритуално зарязва лозите
в своето лозе и после
на общи трапези всички
пируват и се веселят. На
много места се избира и
„цар” на лозарите.

ИСПЕРИХОВО

И тази година пенсионерският клуб ”Дълголетие” в Исперихово и
читалището се събраха
за поредното отбелязване на Трифоновден
- Денят на лозаря. За
целта бе подготвена
скромна почерпка от
червени вина - реколта

2017, за дегустация.
Участниците
имаха
възможност тайно да
тестват предоставените
мостри и да гласуват,
давайки своята оценка
за най-пивкото вино.
За първенеца бе приготвена корона от лозови пръчки, грамота и

Исперихово - 157, в Равногор - 114, в Козарско
- 63, и в Розово - 30. Всеки от подпомогнатите е
получил по близо 39 кг
храни.
От
допълнителния
транш на хранителни
продукти са подпомогнати ползващите социални
услуги в институциите в
града. Това са 70 човека.
Освен това те са получили и различни видове
консултации по места.
Създаването на стабилна и работеща организация е трудна дейност,
която без подкрепата
на
административните
структури няма как да
се осъществи. С нелеката задача обаче се
справиха доброволците
по места, като Елена Ки-

сова и Мария Спасова
от Равногор, Екатерина
Стоянова от Исперихово,
Ваня Бъклева от Розово,
Йорданка Арабаджиева
и Николинка Белова от
Брацигово.
Помощи се получават
и от други организации
и институции, непряко
свързани с дейността
на БЧК. Чрез тях се подпомагат нуждаещите се
както парично, така и
материално - с дърва за
огрев и други необходими материали.
Освен подпомагане на
крайно нуждаещи се,
БЧК – Брацигово извършва и образователна
дейност, свързана с подготовката на санитарни
постове за оказване на
помощ при бедствия,

ЗАРЕЗАН
Свети в меката зима
февруарският дрян:
и лозницата има
празник свой — Зарезан.
Над лозарите скрежът
от огньове сълзи.
Идват те да подрежат
и асми, и лози.
Режат, вдигат„Наздраве!“
пълни бъклици те:
по лозниците прави
грозд до грозд да расте.
От надежда опити,
режат пръчки и здрач.
В смях заплакват лозите
и се смеят през плач.
Слушат: ножица щъка,
шушне в огъня скреж
и трептят не от мъка,
а от майчин копнеж…
Свети в меката зима
февруарският дрян:
и лозницата има
празник свой — Зарезан.

скромна награда.
Първи винар бе Грозда
Великова, след нея се
нареди Стоянка Николова, а трета стана Лазарина Костадинова.
Малко по-късно в надпреварата се включиха
и мострите на Димитрия Вълкова и Цветана
Зяпкова. И двете дами
получиха
утешителни
награди за положеното
усилие в майсторенето
на пенливото вино.
Арбитър при обявяването на наградите
бе Георги Андреев. Той
връчи таз годишните
отличия и разказа интересни истории за процеса на преобразяване
на гроздето във вино.

Василка ВЪЛЧЕВА
аварии и извънредни ситуации. Разпространяват
се здравни знания сред
учениците и останалото
население чрез изнасяне на здравни беседи и
сказки.
Времето, в което живеем, изисква мобилизация
на силите за подобряване качеството на живот
на хората от уязвимите
групи и крайно нуждаещите се.
БЧК продължава да е
структурата, чиято основна цел е хуманизирането
на обществото. Във връзка с това в перспектива
ще се работи за засилване на доброволчеството
и популяризиране на
дейността на организацията.
Мария ДОНОВА
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Общество

С Ъ С ТО Я Н И Е Н А О КО Л Н АТА С Р Е Д А
И ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Екологичната характеристика на общината може да се
оцени като много добра. Намаленият ръст на промишленото производство, заниженото използване на химични
препарати в селското стопанство,
обезлюдяването
на малките населени места,
отдалечеността на общината
от големите индустриални
центрове и производства
и
природно-географските
дадености характеризират
община Брацигово като запазена екологично чиста
територия.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Въздух
На територията на общината няма стационарни
пунктове за контрол на
атмосферния въздух. Контролът, който се осъществява
от РИОСВ - Пазарджик е по
утвърден график за емисионен контрол на източници на
организирани емисии.
При изгарянето на масово
употребяваните в домакинството твърди горива, емисиите са с ниска височина
и ниска емисионна температура. Основен източник
на емисии от подвижни
източници са отработени
газове от моторни превозни
средства.
Води
Питейни води
В
благоустройствените
планове
на
населените
места важен дял заема
снабдяването им с чиста и
изобилна вода за задоволяване на всички домакински
и обществени нужди, за
поддържане чистотата в
жилищата, улиците, обществените места.
Непречистените отпадъчни
води от населените места се
заустват в р. Стара река и в
други близки реки, тъй като
в повечето населени места
няма изградени и функциониращи ПСОВ.
В
община
Брацигово
функционира една ПСОВ в с. Козарско. Към момента
има определени още две
площадки, както и проектна
готовност за изграждане на
ПОСВ в Брацигово и в с.
Исперихово.
Общината е сред тези със
среден приоритет за изграждане на ПСОВ.
На територията на общината са изградени 5 микроязовира със завирен обем 1517
куб. м, за напояване. Голяма
част от каналите на напоителната система са в много
лошо техническо състояние,
което прави невъзможно
ползването им.
Отпадъци
Отпадъците не само повърхностно
замърсяват
околната среда, ограничават
използваемостта на земята,
създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите
възприятия на хората. В
резултат на протичащите в
периода на натрупването
им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда,
оказващ силно негативно
въздействие върху повърхностните и подземните води,
въздуха и почвите, с което
създават сериозен здравен
риск за населението.
Ето защо управлението им
е сложен и многообхватен
процес, изискващ интегрираност на подходите,
внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда
и нормативна база и не на
последно място - висока обществена отговорност.
С решаването на проблема за екологосъобразното
третиране на отпадъците
на територията на община
Брацигово ще се реши в
голяма степен и въпросът
за опазване на останалите

компоненти на околната среда - въздух, води, почви. В
общината няма предприятия
и производства, които да
замърсяват околната среда.
Затова общинската администрация отдава приоритетно
значение на дейностите по
събиране и третиране на битовите отпадъци.
На територията на община
Брацигово нормата на натрупване на отпадъци се движи в рамките на предвидената в Националната програма
за този тип населени места.
Данните сочат, че общото
количество битови отпадъци
през 2017г. е 555,2 тона.
За осъществяването на правилна политика в областта
на отпадъците, във връзка
с внедряването на европейското законодателство и в
съответствие с новите нормативни изисквания, през
2017 г. е приета “Регионална
програма за управление на
отпадъците за регион Пазарджик”, с Решение № 281/
31.03.2017 г. на ОбС – Брацигово. Програмата съдържа
детайлен анализ и оценка
на съществуващото състояние, задачите и основните
приоритети в политиката на
местната власт, възоснова на
което е разработен и план за
действие.
Във връзка с изпълнение
на задълженията на кмета
на общината, относно почистването от отпадъци на
общинските пътища, ежегодно представители на РИОСВ Пазарджик извършват периодични проверки и изготвят
предписания за почистване
на замърсените участъци.
През 2017 г. са извършени
общо две проверки на общинска и републиканска
пътна мрежа на територията
на община Брацигово, при
които не са констатирани нарушения.
В изпълнение на Заповед
на министъра на околната
среда и водите, длъжностни
лица от РИОСВ - Пазарджик
през 2017 г. извършиха проверки на всички речни легла
и прилежащите към тях територии в населените места
за наличие на изхвърлени
отпадъци и образуване на
сметища.
При проверката не се констатираха замърсявания в
речните участъци на територията на община Брацигово,
същите са почистени в определения срок, за което има
изготвен протокол.
През 2017 г. община Брацигово за поредна година
участваше в Националната
кампания “Да изчистим България заедно“. Почистени
бяха входно-изходните артерии на града и селата, детски
площадки, централи улици и
площади, училищни дворове
и др. Общо събраните количества отпадъци са 28 тона.
През отчетния период бе
закрито депо за неопасни
отпадъци в с. Равногор с Решение № 07-070 / 24.02.2017
г. на Директора на РИОСВ гр.
Пазарджик.
Със Заповед № РД – 09172/24.11.2017 г. на Директора
на РИОСВ гр. Пазарджик е
спряна експлоатацията на
депо за неопасни отпадъци
в местността Клисурата в
гр. Брацигово, считано от
31.12.2017 г.
Започна се
подготовка за изготвяне на
проектна документация за
рекултивация на депото в гр.
Брацигово. Същото ще бъде
рекултивирано и закрито
през 2018 г. От 01.01.2018 г.
община Брацигово започна
извозване на отпадъците на
Регионално депо за битови
отпадъци – Пазарджик.
С Решение № 404/20.12.
2017 г. на ОбС – Брацигово
бе започната процедура по
изготвяне на ПУП – ПРЗ за
част от имот в местността
Грамадите, в землището на
гр. Брацигово, необходим
за изграждане на площадка
за съхранение на битови и
строителни отпадъци. Целта
на проекта е да се осигури
площадка за съхранение на

отпадъци, образувани от
населението, които ще се
изсипват на площадката и с
гондоли ще се извозват до
Регионалното депо за отпадъци - Пазарджик, с цел
намаляване на транпортните
разходи. Ще има обособено
и място за складиране и на
строителен отпадък.
През отчетния период
продължи
изпълнението
на сключения договор с
„ЕКОПАК България”, относно въвеждане на разделно
събиране на отпадъци от
опаковки на територията на
град Брацигово, а през 2017
г. в системата е включено и
с. Исперихово. Изградена
е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез разположени
комплекти от цветни контейнери - в град Брацигово и с.
Исперихово. През тази година бяха подменени зелените
контейнери тип „Ракла” с
тип „Иглу“, с обем 1500 л.
През 2017 г. бяха закупени
и доставени 400 бр. кофи
тип „Мива“ и 28 бр. контейнери тип „Бобър“. Същите
са раздадени по всички населени места.
Община Брацигово спечели и реализира проект по
Националната кампания „
Чиста околна среда„ финансирана от ПУДООС на стойност 9 771,50 лв.
Поради преобладаващия
селскостопански поминък
на населението, в селата се
генерира отпадък от растителен и животински произход. Община Брацигово
ще участва като партньор в
“Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително
третиране
на битови отпадъци”, с което
ще се постигне намаляване
количеството на генерирането на този вид отпадъци.
Генерираните в общината
отпадъци не се преработват
и не се подлагат на крайно
обезвреждане. Не особено
големият брой населени
места, различният брой
жители и географско-икономическите условия са наложили засега като единствен
метод за обезвреждането на
отпадъците
депонирането
им на депото за отпадъци.
За намаляването на обема
на генерираните ТБО Общината е предприела мерки за
постигане на целта, чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци
в цялата община. Предстои
информационна кампания
сред населението за начина
и метода за събирането на
отпадъците.
Един от най–сериозните
екологични проблеми в и
около населените места са
безразборно изхвърлените
и разпилени отпадъци. Тяхното управление е един от
приоритетите в общинската
политика по опазване на
околната среда, заедно с почистването на нерегламентираните сметища.
Въпреки
действащата
система за сметосъбиране и
сметоизвозване, към настоящия момент в част от селищата се депонират отпадъци
на нерегламентирани сметища, в близост до населеното
място и върху неизползвани
и пустеещи земи, предимно
дерета. Те от своя страна
замърсяват околната среда,
чрез силното негативно въздействие върху повърхностните и подземните води, въздуха и почвите, ограничават
използваемостта на земята,
създават хигиенни проблеми и сериозен здравен риск
за населението.
Предприети са действия
/периодични проверки, съвместно с РИОСВ, поставяне
на обозначителни табели
на почистените места/ от
Общинската администрация
за ограничаване на този вид
замърсявания и ликвидиране на замърсените площи.
Татяна Симонова
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО
Съобщаваме ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА се свиква
заседание на Общински съвет - Брацигово.
Заседанието ще се проведе
на 23.02.2018 г. /петък/ от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом гр. Брацигово, при следния проект за дневен ред:

№

Относно:

№1

приемане отчет за работата на участък – гр. Брацигово към Районно
управление - Пещера за периода от 01.01.2017 г. до 30.12.2017 г.;

№2

проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
– Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация;

№3

промяна в Решение №6 от 17.11.2015 г., взето с Протокол № 2 на
Общински съвет - Брацигово;

№4

приемане бюджета за 2018 г. на община Брацигово;

№5

изменение на Решение №268 от 28.02.2017 г. на Общински съвет;

№6

промяна на структурата на Общинска администрация и звената към нея;

№7

отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от общинската гора,
безвъзмездно, на Иван Василев Тошков от гр. Брацигово за подмяна на
част от изгорелия покрив на дома му, вследствие на възникнал пожар;

№8

даване на съгласие на кмета на община Брацигово за провеждане на
търгове с явно наддаване в обект №1, включващ отдели 176 „а“ и 176
„б“, включващ отдел 176 „п“ в общинска гора „Санджака“, както и
утвърждаване на тръжни документи за обект №1 и обект №2;

№9

информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка
в общината и перспективите за подобряването им;

№10

доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в
община Брацигово за 2017 г.;

№11

доклад за дейността на Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
за 2017 г.;

№12

отчет за работата на Общинска администрация през 2017 г.;

№13

одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие през 2017 г. в община Брацигово;

№14

одобряване на списък на недвижими имоти, публична общинска
собственост, и списък на имоти, частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане за 2018 г.;

№15

приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в община Брацигово;

№16

изменение на чл.18, ал.2 от Договор за възлагане на управлението на
„Инфрастрой“ ЕООД - Брацигово с №40/29.03.2016 г.;

№17

даване на съгласие за разделяне на поземлен имот №453002, м. Исака,
по КВС на с. Исперихово, община Брацигово;

№18

изказвания, питания и предложения от граждани.
Надежда КАЗАКОВА

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за 75 матроски (войнишки)
длъжности във военни формирования от състава на
Военноморските сили за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Със заповед No ОХ - 55 /18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република
България е разкрита процедура по обявяване на 75 матроски (войнишки) длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши
училища, във Военноморските сили, гарнизони Бургас и Варна.
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен
– Пазарджик - до 16.03.2018 г.
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.2 стая № 17, тел.03552/2065, старши специалист Димитър Димитров ет.2 стая
№ 12 тел.03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул.“Втори януари“
№ 10, тел. 034 / 445 463.

Съвременност

ГОСТУВА НИ ЦВЕТАНКА УБИНОВА
Съдинката се счупи
внезапно
и ето – обич, нежност
и болка
попиха в небето.
Там, където ги носех,
трептящо боли.
А небето гласи се
утре пак да вали…

БЕШЕ тихо, горчиво и влажно.
Бе си тръгнал внезапно дъждът.
И лъщеше самотно паважът
на самотния кръстопът.

Любовта
изподра ни
до кръв и до кост,
любовта
преобърна
нежността ни във злост.

Сигурно смутен и без сбогуване,
ще си тръгнеш бързо след това.
Може мъничко да потъгуваме,
всеки сам, без гняв и без слова.

Човек живее в самота
или във срам,
че не намира сили
да е сам.

На връщане, навярно след
разходка,
намерило заключена вратата.
На прага спряло –
предано и кротко,
отърсвайки от себе си мъглата.
Почакало.
Дори не проскимтяло,
когато стегнал се от студ
бетонът.
Навярно само с лапа
настояло да влезе.
И разбрало, че го гонят.

Познах в живото си
и страх, и низост,
и обич безпределна,
и тъга.
И щедра бях –
с последната си риза
облякох
избелялата дъга,
на вятъра
мечтите си дарявах,
а на дъжда –
любовните сълзи…

Избра си облак, с който да отплува,
закичен с ментов дъх и копче синьо,
където гръмотевично се чува
гласът на ураганите невинни.

Извайва вятър тънките тела
на кленовете, в утрото запалени.
Три пеперуди с трепкащи крила –
за бал навярно – се обличат в алено.
Под купола се рее слънчев прах,
проблясва и невидимо сияе.
Кристална тишина около тях –
докато те със въздуха играят.
Мелодия е сякаш тоя мек,
гальовен танц… И несъбуден трепет.
Под купола прозрачен – полъх лек,
нечуто ехо от небесен шепот.

Самотата ми е кръгла
сочна ябълка зелена –
сладостта й ме залъгва,
че не падам на колене.

Откакто бисери
ядат свинете,
през сълзи разцъфтява
всяко цвете

“ПАРЧЕНЦА
ЗАЛЕЗ”
Откъси

.

СТРАШНОТО е повече
от сладкото
в дажбата любов, за нас останала.
Вечното наместване във краткото,
после посами си ближем раните.
Ще побъбрим малко за децата си,
за това как трудно ни върви,
после… аз ще разплета косата си,
съвестта ми без да прокърви.

Сред най-големите достойнства на стихосбирката на Цветанка Убинова „Парченца залез”
е умело подбраното и обобщаващо заглавие, съответно на настроенията и преживяванията
в стиховете. Сборникът е хомогенен и единен, не е еклектичен и тематично разхвърлян,
многотемието му е чуждо. Парченцата са слепени със силно поетично лепило в едно цяло. А
това е твърде важно за една поетична книга, защото я прави по-убедителна.
Никола ИВАНОВ

Ф О

Т О О

К

О

ИЗКРИВЯВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА
УБИВА ВЯРАТА В ИСТИННОСТТА Й
На броени метри от
превала на Грамадите,
вляво от пътя, е издигнато малко паметниче
(снимка 1), припомнящо страшните дни от
края на септември 1923
г. То бе възстановено
наскоро на мястото
на друго - пак толкова
малко (снимка 2), но
поругано и разрушено
от вандали през седемдесетте години на отминалия век.
Унищожаването
на
паметен знак е кощунство. Историята трябва
да се помни и посегателството към нейните
репери е равностойно
на престъпление. Тя е
такава, каквато е била
и всяко събитие от нея
трябва да се приема еднозначно, като съществуващ и непроменим
факт, независимо от
личните пристрастия.
В този смисъл прави
впечатление
„обогатяването“,
изписано
върху новата мраморна
плоча. На нея е отбелязано, че „Тук през септември 1923 г. са разстреляни общо 26 мъже
от Брацигово, Розово и
Жребичко“.
Върху стария паметник бе изписано друго
– имената на само 12 от
тях. И това е истината.
Тя е отразена в десетки
публикации, спомени
и краеведски хроники.
Старите
брациговци
знаят тези 12 имена
почти наизуст. И само
те са разстреляните
„ТУК“. Никой не отрича трагичния край на
останалите 14, но те са

избити не на това, а на
няколко други места.

С прескачането на
Сирнишките
огньове,
със звъна от кукерските, джумалски хлопки
и с прошка към ближния, започнаха и таз
годишните великденски
пости. И като странно
стечение на обстоятелствата първия ден
от поста е 19 февруари
– денят, в който отдава
почит на най-великия
измежду
българите
– Дякон Левски. Дните
на поста са не просто
диета - въздържанието
от определени храни
/най-вече на тези с
животински произход/.
Идеята на поста е чрез
лишаване на тялото, да

се смири душата. Смята
се, че когато пости и се
моли, човек се доближава до Бога, усъвършенства християнското
си достойнство и все
по-пълното приема и
уподобява на Христовия образ.

Изводът е, че благородното намерение да
се запази за потомците

нечия памет или историческо събитие би трябвало да се предхожда
от внимателно поручване.
Изкривяването
на фактите поражда съмнения и не е от полза
нито на увековечените,
нито на следващите поколения.
Димитър СТЕФАНОВ

Ф У Т Б О Л
Чико-Бунара
победи
Свобода с 3:0 в последната си контрола
ФК Чико-Бунара (Бяга)
изигра последната си
контролна среща през
зимната подготовка като
победи с 3:0 третодивизионния ФК Свобода
(Пещера) в събота, 17
февруари от 14:00 часа
на стадиона в село Исперихово. Първия фамозен
гол бе дело на ромската

перла Дончо Асенов, а
останалите два на неостаряващият Жоро Василев. Краен резултат
от срещата 3:0. Първи
официален мач за пролетния полусезон бяжани ще изиграят в неделя
25.02.2018г. от 14:00 ч.
на стадион “Георги Михайлов – Бунара”. Техни
гости в първия пролетен
кръг ще бъдат момчетата
от ФК Сарая.

Също в събота победа
като гост в приятелска
среща записа и тимът на
ФК Спартак (Щърково),
който победи Локомотив
в Септември с 2:1, а головете за успеха отбелязаха Атанас Къндев и Щери
Киев.
В друга съботна контрола ФК Коба (Радилово)
победи ФК Бенковски в
Црънча с 5:3. Головете
за Бенковски вкараха

кръг
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

дата
26.02.
04.03.
11.03.
17.03.
24.03.
31.03.
06.04.
09.04.
14.04.
22.04.
29.04.
05.05.
13.05.
19.05.
27.05.

ПРОГРАМА – ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН
за срещите на ФК „Брацигово“
противник
ФК “Локомотив 2011” – гр. Септември
ФК “Чепинец” - гр. Велинград
ФК “Сарая” - с. Сарая
ФК “Тракия” – гр. Пазарджик
ФК “Оборище II” – гр. Панагюрище
ФК “Вихър” - гр. Ветрен
ФК “Родопи 1921” – с. Козарско
ФК “Левски” - с. Паталеница
ФК “Величково” - с. Величково
ФК “Чико – Бунара” - с. Бяга
ФК “Тракиец 2005” - с. Главиница
ФК “Балкан” - с. Варвара
ФК “Зенит” - с. Ветрен дол
ФК “Братаница” – с. Братаница
ФК “Спартак” - с. Калугерово

място на срещата
Брацигово
Велинград
Брацигово
с. Мирянци
Брацигово
Ветрен
Брацигово
Паталеница
Брацигово
Бяга
Брацигово
Брацигово
Ветрен дол
Брацигово
Калугерово
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