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Общински вестник
Между два броя
НАВЛИЗАМЕ
В ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
Министерството на вътрешните работи ни информира, че през последните две седмици има повишаване на броя на пожарите в горските територии, в резултат на които са унищожени над 100 дка
иглолистна и широколистна гора и лесонепригодни
площи. Напомняме, че по силата на Наредба No8/
11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Общината е важно звено от националната система за защита на горските
територии от пожари. Органите на местната власт
създават и оборудват доброволни формирования
за гасене на горски пожари. Тя отговаря и за провеждането на информационни кампании сред местното население относно задълженията и мерките
на собствениците и ползвателите на имоти и обекти
в горски територии. За ефективно изпълнение на
изискванията на наредбата е препоръчително в
началото на пожароопасния сезон кметовете на
кметства да организират разяснителни кампании в
съответните населени места. Те трябва да засилят
и контрола, с цел ограничаване на вредната практика за почистване на дворни места и земеделски
площи от изсъхнала тревна растителност чрез
опалване, което е една от основните причини за
възникване на пожари.

РАСТЕНИЕВЪДИ И ЖИВОТНОВЪДИ
ОТ БРАЦИГОВО НА ПРОТЕСТА
В СОФИЯ
Растениевъди и животновъди от Брацигово се
включиха в националния протест срещу спирането
на субсидиите по две биомерки, касаещи производството им. Представители на Пазарджик няма,
каза земеделецът Стоян Кузев. Протестиращите
настояват за среща с министъра на земеделието
Христо Бозуков, който трябва да им обясни защо
се налага прекратяването на плащанията. Сред
протестиращите има хора, които за първи път се
занимават с биопроизводство и трябваше да получат парите си в края на миналата година, защото
на практика те са теглили заеми, за да стартират,
с мисълта, че ще ги покрият от субсидията. Сега
обаче това става невъзможно. От Министерството
на земеделието не са уведомили стопаните каква е
причината за спирането на парите им.

ПРОМЕНИ В СХЕМИТЕ
ЗА УЧИЛИЩНО МЛЯКО И ПЛОД
В съответствие с измененията в европейската
нормативна уредба, от 1 август схемите за училищно мляко и училищен плод ще бъдат обединени.
Целта е по-голяма ефикасност, дарение върху местните продукти и подобряване на образователния
аспект във връзка с изграждане на здравословни
навици на хранене сред подрастващите. Основни
бенефициенти по тези схеми са общините и общинските образователни заведения. Приоритетите са:
• с предимство ще бъдат пресните плодове и
зеленчуци и млякото. Според националните специфики, ще се предлагат и преработени продукти, в
т.ч. сокове, супи, сирена и др.;
• ще се включат тематични образователни
мерки по предлаганите продукти, както и по други
местни и здравословни храни (като например пчелен мед и пчелни продукти);
• менюто от предлаганите продукти следва да
се основава на здравни и екологични принципи,
сезонност, разнообразие и приоритет за продуктите от ЕС.
Може да се насърчават местните производители и биологичните продукти, късите вериги на доставки и схемите за качество на продуктите.
• без подсладители или изкуствени вкусови заместители. Изпълнение:
♦ общата нормативна рамка ще намали административните и организационните разходи и следва да опрости правилата. Държавите-членки ще
разработват една стратегия за период от 6 години;
♦ предоставянето на продуктите ще се придружава от образователни мерки за децата, основно за
здравословното хранене.
За прилагане на схемата у нас е създадена работна група към МЗХ с участието на представители
на НСОРБ. Тя ще подготви единната национална
стратегия и измененията в наредбата за реда и
условията за кандидатстване. Ще ви информираме
за нормативните промени.
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МАЛКО ПОВЕЧЕРИЕ В БРАЦИГОВО
На 17 март с благословението на Пловдивския
митрополит Николай
Негово Преосвещенство Знеполският епископ Арсений,

хията и кмета на Брацигово
г-н Петко Петков. Със Знеполския епископ Арсений
съслужиха
ставрофорен
свещеноиком Тодор Ха-

първи викарий на митрополита, възглави Малкото
повечерие с третата статия
на Богородичния акатист в
храм „Св. Йоан Предтеча”
в Брацигово. Викарният
епископ донесе за поклонение и благословение на
препълнилите прекрасния
храм християни чудотворната икона „Св. Богородица
– Златна ябълка”, пред която се състоя последованието, както и св. мощи на
св. Лука Симферополски.
Светините бяха тържествено посрещнати от свещеноиконом Любомир Траянов,
архиерейски наместник на
Пещерска духовна околия,
свещеници от града и епар-

джиев и свещеноиконом
Деян Стоенчев – духовни
надзорници при Пловдивска митрополия, храмовото
духовенство, митрополитският протодякон Илиян
Александров и дякон Ангел
Ангелов. Красивите песнопения от Молебния канон
на Пресвета Богородица
бяха изпълнени антифонно от митрополитския хор
„Св. ап. Ерм” с диригент
протопсалт Георги Радев и
духовенството.
Във велелепния Божи
дом, построен още през
1833 г, но поразяващ и
днес със своята красота,
бяха дошли стотици миряни от Брацигово, Пещера

и близките селища, за да
се поклонят смирено и с
благоговение на светинята
и укрепят още повече своята спасителна Христова
вяра в благодатното време
на Светата Четиридесетница. Те изповядаха с едно
сърце и душа Символа на
вярата, казваха с радост и
наведени глави Господнята молитва „Отче наш…”,
а някои пееха с умиление
заедно с хора и духовниците. Епископ Арсений
прочете третата статия на
Богородичния акатист. В
края на последованието
той се обърна към верния
Божи народ с благодатно

слово за добродетелите
на Пресвета Богородица и
преподаде архипастирския
благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай, на града
и цялата енория, и неговите
пожелания за благодатно и
душеспасително поклонение пред светините. Поради
многото желаещи да се поклонят пред чудотворната
икона „Св. Богородица
– Златна ябълка” и частицата от мощите на св. Лука
Симферополски, светините
останаха в храм „Св. Йоан
Предтеча” в Брацигово три
дни - до понеделник вечерта, 20 март.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“
На 22.03.2017 г. в НЧ
„Васил Петлешков - 1874“
се проведе ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. В него взеха

участие трите училища от
община Брацигово , в които
се обучават деца от V до VIII
клас - СУ „Народни будители“ - Брацигово, ОУ „Христо
Ботев“- с. Бяга, и ОУ „Христо

Ботев“- с. Исперихово.
Комисия
в
състав:
инспектор “Защита на на-

селението” Георги Тодоров
от Регионална дирекция
пожарна безопасност и защита на населението - град
Пазарджик /председател/,
Иванка Стефанова - главен
експерт в Общинска администрация /член/ и Димитър
Димитров провериха и оцениха тестовете на отборите,
взели участие в състезанието.
Отборът, класирал се на
първо място със 76 точки, е
на СУ „Народни будители“Брацигово. На второ място
се нарежда достойно ОУ
„Христо Ботев“ - Бяга, и на
трето място е ОУ „Христо
Ботев“ - Исперихово.
Димитър ДИМИТРОВ

ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦ А- 2017
За пета поредна година
ще се проведе традиционният празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си
български танци – „ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА – 2017“. Събитието ще се състои на 08.
04. 2017 г. (събота) - Лазаров
ден, от 10:30ч., на централния площад в Брацигово.
Организатори са НЧ
„Васил Петлешков -1874“ и
Община Брацигово.

Право на участие имат
всички клубове и формации от страната. Участниците трябва да не са професионалисти, без ограничение на възрастта. Не се
изисква задължително да
са облечени във фолклорни костюми. Условието е
всеки един от участниците
да бъде с венец за глава,
изработен собственоръчно
от живи цветя.

В програмата е предвидено дефиле на клубовете. Задължително е да
бъдат с табела или знаме.
Регламентът
предвижда

да бъдат изпълнени по две
хора по избор, до 6 мин.
Участието в „ЛАЗАРСКА
БРОЕНИЦА – 2017“ е без
такса.
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ПРОЛЕТНИ
МИСЛИ
“Животът не е поредица от и... и... и... Животът
е поредица от или... или...
или...”
Джон Стайнбек, 19021968 г.
“Казват, чистата рана зараствала най-бързо. За мен
няма нищо по-печално от
връзки, които се поддържат
единствено
посредством
лепилото на пощенските
марки. Не можеш ли да виждаш, да чуваш, да се докосваш до един човек, най-добре забрави го!“ – „На изток
от Рая“, Джон Стайнбек.
Някой помни ли кога
тръпката беше наистина
реална? Кога, за да се запознаем с някого, трябваше
просто да подадем ръка и
да се представим, вместо
да разпращаме прозрачни
покани за измамно приятелство?
Кога, за да покажеш, че
харесваш някого, стигаше
просто да се усмихнеш искрено, вместо да му „лайкваш’’ снимките?
Кога за последно първата целувка беше с устни,
а не 2 точки и звездичка?
Кога бяха онези емоции и кога дойдоха тези
чатове?
Кога усмивките се превърнаха в скоби, а прегръдките - в картинки с мечета?
Кога започнахме да се
залъгваме, че изтривайки
някого от списъка с приятели, го премахваме от
живота си?
Кога любовта се превърна в статус, а човекът в
профил?!
Сякаш утрето ни е даденост – то няма къде да отиде,
нито пък ние. Тук ще сме си.
И аз, и любимите ми хора,
и хилядите възможности,
от които да се възползвам.
Тук ще са, нали? Нали?!?!
Живеем много повече утре,
отколкото днес. А трябва
да е точно обратното. Защото утре може и да има, но
може и да няма.
Затова не отлагайте
важните неща. Бъдете с
любимите си хора днес.
Казвайте „Обичам те“ днес.
Обаждайте се на родителите си днес. Благодарете
им днес. Носете си новите
дрехи днес. Сложете си
най-красивата рокля, защото днес е денят, в който да
бъдете красиви. В който да
пиете от онова скъпо вино,
което все не си купувате.
Денят, в който да бъдете
смели и да взимате решения. Не чакайте „да стане
по-нататък“, „да дойде удобният момент”, защото той
може и да не дойде.
Не се колебайте и не
губете време! Не се поддавайте на страховете си и не
хабете енергия в спорове и
негативни мисли! Не пазете
нищо за утре! Всичко случвайте днес – и щастието, и
любовта, и грешките, и радостта, и безценното време
с любимите хора. Себе си
случвайте днес. Защото времето никога не е било и няма
да бъде на наша страна. Бъдещето не ни принадлежи,
защото никой не знае колко
от него ни е отредено.

Общество
10 години танцов клуб
„Преврен“

В малко населено място като нашето Брацигово
всички могат да играят
право хоро, ръченица и така
нареченото криво, което е
малко по-сложно, но иначе
чудесно пасва на „Бяла
роза” - класическият химн
на една средностатистическа българска сватба.
Динамиката на ежедневието ни така ни е обсебила, че въобще не усещаме
липсата на познания в тази
област. Някога учителите
ни по музика и физическо
възпитание буквално се
раздаваха, когато трябваше
да научат подрастващите
от поколенията на 70 и 80
години на народни танци, а
ние... ами ние, като повечето
младежи тогава, гледахме
да се скатаем. Къде ти ще се
мери диското, хардрокът или
уейвът с някакви си там Дайчово или Дунавско хоро?
Пък и голям срам беше да ги
умееш тия „селски” неща!
Сега времената са други. Усетихме зараждането
на тренда, когато преди
години, читалищата, къде
на шега къде сериозно,
започнаха да организират
някакви клубове за народни

НАРОДНИ ТАНЦИ ИЛИ
КАК ЖЕНИТЕ В БРАЦИГОВО СПОРТУВАТ

танци и, така да се каже, се
хванаха на хорото. Жените,
доверили се на първите
хореографи ентусиасти Мая
и Ангел Дамянови, ходеха
два пъти седмично вечер и
докато повечето от нежния
пол се прибираха омърлушени от тъпия работен ден,
те ги засичаха на паркинга
със своите зачервени бузи
и ритмична походка, за
която чистосърдечно им завиждаха.
И за разлика от всеки
друг път, когато решително
са тръгвали я на фитнес, я на
някаква гимнастика и след
няколко посещения са се
отказвали, този път си станаха част от клуба, танцуват
безотказно и до днес и това
си е. Е, разбира се, съставът
се мени – едни идват, други
си отиват, но амбициозните
си остават - като ядро, около
което непрекъснато гравитират положителни електрони.
Интересното е, че семейство
Дамянови - треньорите, са
заменени от хореографа

Георги Божурин, но танцьорките упорито запазват
състава си.
Освен това, покрай танците се роди цяло ново общество от приятели, които
общуват и извън „мегдана”,
участват в разни състезания
из страната, организират си
партита - изобщо, обогатяват живота си по най-приятния начин - потропвайки
хорце.
Междувременно из социалните мрежи взеха да

циркулират разни клипове, в
които млади „моми” и „момци” така кръшно подскачат
в български фолклорен
ритъм по разни сватбарски
дансинги, че без да искаме,
докато ги гледаме, рамената
ни се изправят, шията ни се
изпъва и кракът ни започва
да потропва в такт. И да,
гордост някаква ни обзема...
Още една причина да искаме да научим нещо, което ни
е присъщо и е скрито дълбоко в нас.

ЮБИЛЕЙ
По инициатива на секретаря на НЧ „Просвета1911” Васка Спасова бе организиран и проведен
юбилей – 70 години, на Мария Атанасова Млечкова. Идеята подкрепиха и децата на Мария, Дима и
Наско. Гостите бяха бивши и настоящи самодейци,
родственици, близки и приятели. В приветствените
си думи Васка Спасова проследи житейския път на
Мария от дете, та до днес, като изтъкна дейността
й като служител в кооперация „Зелен смърч”, в
кметството и най-вече в читалището - като библиотекар 16 години и като председател на читалищното настоятелството 10 години.
Седемдесет години нито са малко, нито са много, но дирята на Мария служи за пример на поколения дейци. Тя неуморно работи за обогатяване на
материалната база на читалището и за активизиране на самодейността. По нейно време битовият хор
наброява около 80 жени. Подготвя се Розовската

въртележка с местен обичай за участие на Националния събор в Копривщица 1981 година, откъдето
се връщат със златни медали и много награди. Мария направи всичко възможно да се ушият местни
носии, мъжка и женска, които се съхраняват и

БРАЦИГОВО СЕ МЕРИ
ПО ХУБОСТ С ПАРИЖ!

През последните седмици активните участници във Фейсбуск си създадоха нова занимавка – публикуват се
две аналогични снимки, едната от които е изглед от български град, а втората – от световноизвестен мегаполис.
Така приликите, които са видни, дават
основание на авторите да възкликнат
патриотично: „Асеновград ми е Рио
де Жанейро!”, „Хисаря ми е Солун!“,
„Нова Загора ми е Куинс, Ню Йорк!“...
Не останаха назад и нашите момчета Йордан Батаклиев и Алекс Трифонов. Тяхната спонтанна композиция се
нарича „АЛЕЯТА НА БРАЦИГОВО МИ Е
ШАН ’З ЕЛИЗЕ“. Като се вгледа човек,
а и като се замисли, май ще се съгласи,
че младежите не са много далеч от
истината. А?
Димитър ДЪНЕКОВ

В танцов клуб „Преврен“
към НЧ „В. Петлешков-1874“
можете хем да се раздвижите, хем да свалите мазния
срам около талията си, хем
така, от сърце да потропвате
в неравноделен такт, че от
душа да извикате „иииихууу”, гонейки лошите мисли
и стреса от себе си.
Да танцуваш винаги е
много приятно, а предимството на българските народни танци е, че и повечето
от нас имаме някакви спомени, свързани с хороводните
песни.
За десетте години на
съществуване танцов клуб
„Преврен“ със сигурност е
натрупал много спомени. А
нашето малко общество му
пожелава още положителни
мигове и много фенове и
участници. Рожба на клуба
е и традиционната Лазарска броеница, която вече
от години се провежда в
съботата преди Великден и
съживява малкия градец.
Иванка СТЕФАНОВА

се използват досега. Тя е отговорен, принципен,
дисциплиниран, честен и работлив човек, който
не жали сили и време да работи съзнателно и отговорно. Уважавана е от цялото село, тя е нашият
положителен пример. Кметът на селото Йорданка
Петкова поздрави юбилярката с поздравителен
адрес, в който с топли думи на уважение изрази
всеобщата почит. Мария получи много подаръци и
цветя. Но най-големият бе направен от четиримата
й внуци - цветен колаж със снимки от детството
й досега. Внукът й Ангел, завършил музикално
училище в Пловдив, поздрави баба си и гостите
с песен под съпровод на гъдулка. Битовата група
изпълни народни песни в нейна чест.
Юбилеен празник без трапеза не става. С
това пък домакините се справиха отлично. Силно
впечатление направи красивата голяма торта.
През цялото време се носеше подходяща хубава
музика. Чуваха се много поздравления и благодарности. Изви се хоро. Танците продължиха до
късно след обяд.
Честит празник, Мария, и на многая лета!
Катя КОМИТОВА

ФУТБОЛ – ПРОЛЕТ 2017

НАБИРАМЕ ОБОРОТИ, НО…!

РАЗМЯНА
НА РЕПЛИКИ
(по сценарий на Димчо Дебелянов)
ОБЩИНАРЯТ:
През деня неуморно изграждам…

СКИНАРЯТ:
През нощта без пощада руша!
Ето такава пиеска разиграха
Общината и представители на групировката „Новите варвари“ преди
броени дни. За да се предотврати
ползването на градската чешма
за безплатна автомивка и по този
начин да се гарантира хигиената
на района, общинските служители
монтираха възпираща преграда от
железни колове и вериги. Препятствието обаче просъществува само
няколко часа. Още на следващата
сутрин картинката изглеждаше
като след тайфун. Не е трудно да се
досетим кой ще плати сметката на
този типично наш бабаитлък.
Димитър СТЕФАНОВ
Снимка: Николай Шопов

За нас пролетният дял на областното първенство потръгна бавно
като парен локомотив - в пълно съответствие с прогнозата на играещия
треньор Борис Благоев. Причината е
ясна – затруднената подготовка при
необичайно суровите зимни условия. От кръг на кръг обаче нашата
„Барса“ видимо набира обороти. В
изиграния на 18-и март XIX кръг на
първенството футболистите ни дерайлираха „Локомотив“-а на гр. Септември на собствения му стадион.
Макар и да не беше с голяма лекота,
те успяха да отбележат 4 бързи гола
(2 на Дончо Асенов – Мечо и по 1
на Борис Георгиев и Атанас Трендафилов). А нашата врата остана суха.
Същият резултат – 4:0, бе повторен
и в следващия - XX кръг, при домакинската ни среща с ФК „Тракия“ от
Пазарджик, по-точно - от с. Мирянци.
Разписа се отново Мечо, но и Борис
Благоев – с по едно попадение, а
Гриша Иванов опъна противниковата
мрежа на два пъти. Изпечен на 100
% бе и петият гол, но Борис Георги-

ев доста лекомислено позволи на
противниковия защитник да го изненада в гръб и да избие топката от
голлинията на опразнената от пазача
й врата.
Тези резултати безспорно са оптимистични, но…
Двата равни мача от началото на
сезона позволиха на основния ни съперник ФК „Левски“ от Паталеница
да оглави таблицата с четири точки
преднина. Което означава, че повече
нямаме право на никаква грешка. Но
и това не е достатъчно – за да се поздравим като областни шампиони сега,
ще трябва да се надяваме и на поне
едно равенство от мачовете на паталенци. Така дори и при равен брой
точки ние ще ги изпреварим, тъй като
по голова разлика сме практически
недостижими. А повече от ясно е, че
дербито на целия полусезон ще бъде
прекият ни сблъсък с „левскарите“
на 13-и май, когато ние ще бъдем
домакини. За кого числото 13 ще се
окаже фатално – предстои да видим.
Надяваме се да не е за нас.

Ето и временното класиране на първите четири отбора към момента:
място
отбор
победи равни загуби гол. р-ка точки
1
ФК „Левски”-Паталеница
17
1
2
70:29
52
2
ФК „Брацигово”
15
3
2
90:24
48
3
ФК „Сарая”
14
4
2
64:24
46
4
ФК „Братаница”
14
2
4
63:23
44
Димитър ДЪНЕКОВ

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от парламентарни избори – 26 март 2017

ОБЯВА

РИК ПАЗАРДЖИК 13
Данни към 12:45 на 27.03.2017 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
34.62%
29.67%
12.06%
8.89%
3.15%
2.75%

1.31%
1.25%

ПП ГЕРБ
БСП за БЪЛГАРИЯ
ДПС
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –
НФСБ, АТАКА и ВМРО
ВОЛЯ
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
ГЛАС НАРОДЕН

Коалиция АБВ – движение
Нова Република – ДСБ,
Съюз за Пловдив, Българска демократична общност
КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)
Не подкрепям никого

1.16%
2.08%

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина, на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София
1. Със заповед № ОХ - 130/07.02.2017 г. на министъра на отбраната на
Република България е разкрита процедура по обявяване на 32 войнишки
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно
формирование 54800 - гр. София.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ
№ Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

1

ПП ДРОМ

251

0.21%

2

ПП Движение за радикална промяна
Българската пролет

318

0.26%

3

Политическа партия Движение Напред България

228

0.19%

4

Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив,
Българска демократична общност

1 518

1.25%

5

КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД
– Евролевица, Българска социалдемократическа
партия, Християн-социален съюз)

323

0.27%

6

ВОЛЯ

3 827

3.15%

7

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

117

0.10%

8

Коалиция АБВ – Движение 21

1 586

1.31%

9

Движение за права и свободи – ДПС

14 644

12.06%

10 БСП за БЪЛГАРИЯ

36 037

29.67%

11 ПП ГЕРБ

42 055

34.62%

12 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

246

0.20%

13 Обединение ДОСТ

796

0.66%

14 ПП Възраждане

1 056

0.87%

16 КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1 405

1.16%

17 ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

10 802

8.89%

186

0.15%

18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия
19 ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

92

0.08%

20 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

105

0.09%

21 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

3 337

2.75%

2 531

2.08%

-

3

30 март 2017 г.

Съвременност

Не подкрепям никого

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 05.05.2017 г. включително!
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА
САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие –
Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община
Брацигово, ет. 1, стая № 4, тел. 03552 / 20 65 и старши специалист Димитър
Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10,
тел. 034 / 445 463.
Окончателно:

Община
Брацигово,
област Пазарджик, съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 258
от 28.02.2017 г. на Общински съвет гр. Брацигово, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал.
2 от АПК

РЕШИ:

Допуска
поправка
на очевидна фактическа
грешка в Решение № 239 от
28.12.2016 г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което се
разрешава изработване на
ПУП-ПРЗ за поземелен имот
с идентификатор 06207.2.924,
м. Св. Спас по кадастрална
карта на гр. Брацигово, като
в т. 1 на решението текстът
„…УПИ I-921, за жилищно
строителство…“, да се чете
„… УПИ I-924, за жилищно
строителство…“

Общините могат да кандидатстват
за закупуване на електромобили

ПРАЩАМЕ ДЕПУТАТИ
ОТ ГЕРБ, БСП, ДПС
И ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
При 100% от обработените протоколи в 13 многомандатен избирателен район Пазарджик – ГЕРБ
печели 34.51%, БСП – 29.79%, ДПС – 11.97% и „Обединени патриоти“ – 8.95%.
След успелите да излъчат депутати се подреждат „Воля“ – 3.17%, „Реформаторски блок“ – 2.79%,
коалиция АБВ – Движение 21 – 1.31%, „Да, България“ – 1.16%, „Нова република“ – 1.25%.
Ето как е най-вероятно да изглежда списъкът от
политици, които пращаме в Народното събрание:
ГЕРБ:
Екатерина Захариева, Димитър Гечев, Даниела
Малешкова и Десислава Тодорова;
БСП:
Славчо Велков, Йордан Младенов и Надя Клисурска;
ДПС:
Делян Пеевски;
Обединени патриоти:
проф. Станислав Станилов.

От 20 февруари до 20 април ще бъде отворена схемата за насърчаване използването на електрически
превозни средства през 2017 г. в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) на Националния
доверителен Екофонд. От тази година, освен за електрически и хибридни леки автомобили, общините ще
могат да кандидатстват и за финансиране на електрически превозни средства с различно предназначение
(за общи комунални дейност и в населените места или
микробуси). Всяка администрация ще може да кандидатства за безвъзмездно финансиране от 20 хил. лв.
за електромобил от категория М1 и N1 и 10 хил. лв. за
хибриди (plug-in) от категория М1 и N1. 15 хил. лв. ще
се дават за малки електрически превозни средства с
различно предназначение (категория L7e) и 40 хил.
лв., а изцяло електрически превозни средства М2 и
N2-микробуси. Всички условия по схемата ще бъдат
публикувани на 20 февруари. Поради предстоящото
актуализиране на условията по ИПК, временно се
отлага разглеждането на предложения за енергийна
ефективност по програмата.

Р Е З УЛ ТАТ И – И З Б О Р И З А Н А Р О Д Н О С Ъ Б РА Н И Е – 2 6 . 0 3 . 2 0 1 7 г.
СЕКЦИЯ
№

ДРОМ ПП ДРПБП ПП ДНБ

НОВА
КОАЛИЦИЯ
ВОЛЯ
РЕПУБЛИКА НЕДОВОЛНИТЕ

БДЦ

К АБВ

ДПС

БСП

ПП ГЕРБ

П ЗЕЛЕНИТЕ

ДОСТ

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

ДБ

ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ

КОЙ

ПП НРП

БНО

РЕФОРМ.
БЛОК

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№ 11

№ 12

№ 13

№14

№16

№17

№18

№19

№20

№21

1-ва секция
гр. Брацигово

1

1

0

4

1

24

1

5

0

134

196

1

0

5

2

45

0

0

1

19

2-ра секция
гр. Брацигово

0

0

0

3

0

21

1

2

0

70

92

1

1

5

1

36

0

0

0

14

3-та секция
гр. Брацигово

0

0

0

2

0

8

0

1

1

91

118

0

1

2

1

48

0

0

1

2

4-та секция
гр. Брацигово

0

0

1

8

1

20

3

2

0

135

188

1

1

0

6

53

1

2

0

12

5-а секция
гр. Брацигово

0

2

0

9

2

22

2

3

0

129

156

2

1

3

7

59

0

0

0

12

6-а секция
с. Равногор

2

0

0

0

0

2

1

0

0

58

66

0

0

1

0

29

0

0

0

0

7-ма секция
с. Равногор

1

0

0

0

0

9

1

1

0

49

58

0

0

0

0

22

0

0

0

0

8-ма секция
с. Розово

0

0

0

1

0

6

0

1

0

78

124

1

0

3

0

25

0

0

0

3

9-а секция
с. Бяга

0

0

1

0

1

6

0

1

0

137

116

0

0

0

3

24

0

0

0

2

10-а секция
с. Бяга

0

2

0

1

1

7

1

0

1

114

158

0

1

0

1

20

0

0

0

2

11-а секция
с. Исперихово

0

2

0

1

0

16

0

2

4

104

141

1

0

2

0

25

0

0

0

2

12-а секция
с. Исперихово

0

1

0

1

0

0

0

3

117

13

62

0

0

0

0

1

1

1

0

1

13-а секция
с. Исперихово

1

0

0

0

0

5

0

3

23

59

89

0

1

0

0

17

1

0

0

0

14-а секция
с. Козарско

0

0

0

0

0

10

0

1

0

128

77

0

0

0

0

40

0

0

0

9

15-а секция
с. Козарско

0

0

1

4

0

8

0

0

0

87

83

0

0

0

0

29

0

0

0

8

16-а секция
с. Жребичко

0

0

0

0

0

1

0

0

0

9

15

0

0

0

0

4

0

0

0

2

Общо:

5

8

3

34

6

165

10

25

146

1395

1739

7

6

21

21

477

3

3

2

88

Ние - хората
В

НАВЕЧЕРИЕТО

Прочут
брациговски
майстор-бояджия (НӚлъмо)
бил поканен от другоселец
да изографиса на стената на
фурната му мечка. Когато се
пазарили, майсторът попитал фурнаджията:
- Мечката со синджир ли
я искаш, или без синджир?
Со синджир ке прави повеке
пари и ке трябва да дадеш
трийсе яйца.
На фурнаджията му се
видяло доста скъпо, та бързо отсякал:
- Без синджир, без синджир!…
Минало време. След
един сипкин дъжд от мечката по стената на фурната
останали само дируги засъхнала боя. Фурнаджията
отишъл при бояджията да
му иска обяснение.
- Ти нали искаше мечка
без синджир? - казал майсторът. – Ако бях клавал
яйца в боята, мечката щеше
да си седи на стената.
Едва сега фурнаджията
разбрал за какъв „синджир“
му е говорил майсторът.

***

Възрастен брациговец
– страстен пушач, припалвайки нова цигара от изпушената до краен предел
угарка, която едвам държи с
ноктите на палеца и показалеца си, казва:
- Колкото и да е дълга
цигар’та, припари ли ми на
пръстите, веднага я фърлям.

***

НА

бая години учи веке? Айде
да дойде, та да нъ лекува.
- Нашее Цилю иска да я
знае много медицината. На
всеки изпит са явява по два
– три пъти… Оти шъ става
околийски доктор, тук ич не
го чакайте!

***

***

Старият равногорски мераклия дяд’Ваню бере душа.
Около него са насядали махленските бабички и тихо си
шепнат селски клюки. Чакат
го всеки момент да предаде

Седнала на раздумка в
махалата, една от жените
пита:
- Комшийке ма, ваше син
кога жъ стане доктор, той

596 страници – цена 10 лв.

***

ПОД

мниш ли… га та сграбив… в
Дабижевия плявник… та кокошките чак изкрякаха?…
Бабичката смутено се
заозърта:
- Ой, той тлапе, тлапе!...
- А-а… тлапе той!… – тихо

ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН В ДВИЖЕНИЕ,
ПО БРАЦИГОВСКИ:
- ДЕ, БЪ?!
- МИ…, Я!

***

Брациговски читателю,
В дни тревожни, трудни и грижовни, каквито са
днешните, усмивката е най-необходима, макар и дошла
като ехо от минали времена.
Затова - обърни се със смях назад, когато ти дойде до
гуша, потопи се в тези истории и се върни към корените.

***

***

-

Пред вас е част от брациговския автентичен хумористичен фолклор, който
буди усмивки и удивление
със своята оригиналност,
искреност и многостранност. Той е анекдотичен,
заразителен,
незлоблив
и шегобийски. Осмиват
се взаимоотношения, поверия,
предразсъдъци,
примитиви, заблуди, високомерно пъчене, куриози
и парадокси. Изобилстват
закачката, подигравката,
насмешката, артистичната
имитация, карнавалството.
С две думи, хуморът е част
от светлата душевност и
жизнената философия на
брациговци.
Асен Златаров твърди, че смехът е кислород.
Уважаеми хора, дишайте! Вкусете от брациговския
кислород!
Борислав КИТОВ
Владимир БАТАКЛИЕВ

Филмът е към своя край.
В салона е мъртва тишина.
На екрана, пред редица
от бесилки, са изправени
вързани и измъчени мъже.
Ще ги бесят. Свещеник, с
кръст в ръка, спира пред
първия осъден и му подава
да целуне кръста, но той извръща глава. Приближава
към втория - също отказва
да целуне кръста. Когато и
следващият осъден извръща глава от кръста, един
глас разчупва тишината:
- Цуни го бе, няма да
ти изсъхне устата, ако го
цуниш!...
Брациговка влиза в
млекарницата и пита продавача:
- Кузе, верно ли, мари
чана, че млякото го продават веч в плюски?
- Вярно е.
- Ми, дай ми тогава две
плюски!

АПРИЛ

Богу дух, та да викнат да го
оплачат.
В стаята влиза прегърбена старица и тихо приближава до главата на умиращия.
Бабичките
се
побутват,
правят си знаци с очи и пре-

Двама брациговци, приятели от детинство, се срещат
след дълга раздяла. Единият вече е с посивели коси, а
другият доста оплешивял.
За да подчертае промяната
у приятеля си, плешивият
деликатно прави намек за
посивелите му коси:
- О! Костюмът ти е в тон с
цвета на косите ти!
- Благодаря! – отвърнал приятелят му. - Но ако
ти бе спазил подобен тон,
сега щеше да си по бански
гащета.

Дядо праща малкото
си внуче до фурната да
провери дали се е изпекла
агнешката главичка, която
бил занесъл преди няколко
часа. Малкият отишъл при
фурнаджията и високо попитал:
- Дядо Цильо, съ изпека
ли на дядо главътъ?

1

стават да шепнат.
- Ванье, - тихо казва
новодошлата - познаваш
ли ма?
Дяд’ Ваню престава да
плъхти, отваря бавно едното
си око, сетне другото, поглежда старицата, затваря
и двете си очи и бавно, на
пресекулки,
едвам-едвам
проговаря:
Познав та, … Недельо,…
как да не та познав?... По-

С притурка , 231 страници – цена 20 лв.

отвръща умиращият. - Я да
мога… и с’га ша та сграбя!...
Ама…
И душата му отлетяла.

***

Две възрастни брациговки научили, че техен връстник се залежал болен.
- Дай да идем да го изпанудим, мъри - рекла едната.
- Вия ста роднина с него?
– попитала другата.
- Милна, беки ме за него,

140 страници – цена 4 лв.

ПРОСОВСКИЯ
ми да му вида наредийта
– отговорила първата.

***

Двама братя копаят
лозе. На обяд седнали да
ядат. Малкият казал: „Ей,
бате, малко смъ изкопали!“
Брат му отвърнал: „Деца
смъ ошча, затва.“ Яли, яли и
пак малкият рекъл: „Ей, бате,
сичко изядама!“, а големият
отвърнал: “Ами, мъже сме
вейки, батьовата!“

***

Между дядо и внук:
- Дядо, искам кебапче!
- Ти са благи ли кебапчетата, дядо?
- О, много, много, дядо!
- Ти да знайш на дядо ти
откога му са благи!...

***

Късно в полунощ ненадейно се връща съпругът
и неканеният му заместник
кача през прозореца.
- Кой бяше, твойта мамка
уруспийска?
- Ольля, Пейо, не бяше
ти? Кьорва да остана яс!

***

Освен с хумор, Брацигово е уникално и с това,
че почти няма фамилия без
прякор. Съществува и 100метрова зооулица, която
всички знаят. Да ги споменем с уважение и най-добри
чувства: Мравката, Патката,
Мишката, Паламуда, Кита,
Рака, Въшката, Мисира, Козела, Коня.
Прякори ли са, два яда
ли са?!

***

Срещат брациговец с
многолюдна женска челяд:
- Как сте вкъщи, как я
карате?
- Шчо да ти речъ…У дома
четири теля - все дамски килоти…

***

Две брациговски баби
разговарят за политика:
- Ни знъм кога ки гу оправат тоя живот, то ни можи да
съ живяе! – вика едната.
- Те, управниците, искът
пишъм икономиката да а
оправат – отговаря по-све-

ТРЪН

дущата от двете.
- Ба, ки а управат! То младите сега ге лян да работат.
- Ми като ге лян, като
нешчат да работат, ки си
дърпат гъза!

***

По стародавен български обичай, след женитбата
съпругата понася собственото име на своя съпруг. Ако
той е Петко, на нея й викат
Петковица, макар че е кръстена Стефанка; съпругата на
Кольо – Кольовица, ако да е
кръстена Пена и прочие.
Рускиня,
брациговска
снаха, чийто мъж се казва
Георги, се разболява и отива
на преглед. Когато лекарката й написва рецепта, я пита
за бащиното й име.
- Знаешь, Рая, там в
Москве была Анна Николаевна, а здесь в Брацигово
станала… Гоговица.

***

Безценно богатство на
брациговци в миналото
е многодетността, която
била повод за безобидни
шеги, весели закачки, а
понякога и конфуз. Заради
гинекологични проблеми,
брациговец води жена си на
преглед в Пловдив. Влезли
в кабинета.
- Колко деца си родила,
госпожа? – пита докторът.
- Ванчо, Пет’то, Финка,
Ленка, Оля, Гочо, Мит’то,
Райка, Дена, Васт’то, Личо и
седъм умряли – тва са!
Минал прегледът, предписали й лечение и съпрузите поели към гарата.
- Твойта мама, оти не ги
скри полвин’та, ма! – сопнал
се засраменият от дългия
списък на децата си съпруг.

***

Бедна красива мома се
жени за момък от многолюдно семейство с шест
момчета и две момичета.
Среща я стара баба и пита:
- Милна, ми тия убави
момчета са редя’я къй барбойчета. Ти за койо барбойче от ни са ожени?
Комитет „ПАМЕТ“
Владимир БАТАКЛИЕВ

314 страници – цена 4 лв.

Ангел ПОПОВ

104 страници – цена 3 лв.

535 страници – цена 10 лв.

208 страници – цена 6 лв.

78 страници – цена 3,50 лв.

Книгите се продават в музея на Брацигово (от 9 до 17 ч., без почивен ден), а за доставки чрез заявка на ел. поща на гражданско сдружение „Памет” – pametbr36@abv.bg (напишете вашия адрес и телефон)
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