ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

9
(775) Брацигово, год. XXXL,
2 юли 2015 г.
четвъртък

Общински вестник

„ЗРЕЛОСТНИК НА ГОДИНАТА” 2015
За пореден път Наредбата за символиката на община Брацигово бе приложена
тържествено на сесията на
местния Общински съвет.
По предложение на
постоянната комисия по
„Образование,
култура,
здравеопазване и социални дейности” тримата дванадесетокласници, получили
отлични оценки на държавните зрелостни изпити, бяха
удостоени със званието
„Зрелостник на годината”.
Като точка първа от
дневния ред общинските
съветници гласуваха награда за тримата младежи. Тя
се състои от удостояване с
почетно звание, плакет на
Община Брацигово и парична премия от по 200 лева
от бюджета на Общинския
съвет.
Грамота и плакет, връчени от кмета на общината,
получиха Мирослав Михайлов Миховски с резултати
от ДЗИ: по БЕЛ – 5.58, и по
математика – 6.00; Момчил
Пеев Ценов – от ДЗИ по БЕЛ
– 5.60, по английски език
– 5.70; и Тодор Николаев Митовичин с резултат 5.70 от
ДЗИ по английски език.
Председателят на Общински съвет – Брацигово
изпълни приятната задача
да зарадва абитуриентите
с паричната награда. Под
звуците на химна на града
местните управници и представители на администрацията удостоиха със ставане
на крака и аплодисменти
отличниците.
Само 97 зрелостници от
областта са се явили на втори ДЗИ по математика, или с
27 по-малко от предходната
учебна година, съобщиха

БРАЦИГОВСКИ УЧЕНИК С ПЪЛНА ШЕСТИЦА
НА МАТУРАТА ПО МАТЕМАТИКА
КЛАСИРА ШКОЛОТО СИ НА ПЪРВО
МЯСТО В СТРАНАТА

от РИО на МОН. Средният
успех е много добър 4.53 и е
с 0.09 по-нисък в сравнение
с 2013/2014 учебна година.
Двойките са 5, тройките – 20,
четворките – 21, петиците –
26, а отличните оценки – 18.
Пълните шестици са 7.
Любопитното е, че единственият ученик от брациговското СОУ „Народни
будители“, явил се на матурата по математика и получил пълна шестица, класира
школото на първо място
в страната по математика.
Това се вижда от сайта на
държавните зрелостни изпити в интернет страницата
на МОН. Също така буди не-

доумение липсата на МГ „К.
Величков” в челната тройка
на училищата по успех.
Момчетата от СОУ „Народни будители” върнаха
вярата ни в бъдещето.
Затова като обръщение
към тях ще използваме
думите на един известен писател – Кърт Вонегът, пред
абсолвентите на Масачузетския технологичен институт:
„Възползвайте се от силата
и красотата на своята младост. О, няма значение - вие
няма да разберете силата и
красотата на вашата младост, докато не ги загубите.
Но повярвайте, след 20
години, когато погледнете

отново снимките си, ще си
припомните по начин, който
сега не можете да уловите,
колко много възможности
са лежали пред вас и колко
прекрасно всъщност сте изглеждали.
Не се безпокойте за бъдещето. Или се безпокойте,
но знайте, че безпокoйството е толкова ефективно,
колкото и опитът да се реши
алгебрично уравнение. Истинските беди в живота ви
ще дойдат от неща, които
никога не са се появявали
в обезпокоената ви глава, а
ви заслепяват в 4 часа следобед на някой мързелив
вторник. Всеки ден правете
по нещо, което ви плаши.
Не бъдете безотговорни
към сърцата на другите. Не
се свързвайте с хора, които
са безотговорни към вашето
сърце. Не си губете времето
за ревност и завист. Някога
сте по-напред, друг път
изоставате. Състезанието е
дълго и накрая вие се състезавате само със самия
себе си. Помнете похвалите,
които получавате. Забравете обидите.
Каквото и да правите,
не се поздравявайте и възгордявайте много, нито се
ругайте. Избраните от вас
решения са наполовина
резултат на късмета. Което
е валидно и за всички останали. Бъдете мили с хората
от вашето поколение. Те са
най-добрата ви връзка с вашето минало и са вероятно
хората, които ще са до вас и
за в бъдеще.
Речта приключи, а морето, и в реален, и в житейски
план, предстои.”
Желаем ви попътен вятър и здрави платна!

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” 2015 ПРИКЛЮЧИ ЗА ЕДНА ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ
27 юни - събота, бе
определен за почистване
на р. Дунав, речни корита и
водоеми в цялата страна и

бе посветен на 29 юни
- Международен ден на
река Дунав. Съгласно
предварително изготвен
график, намерение да
се включат в кампанията на последната дата
обявиха служители на
Общинска администрация – Брацигово и „Риболовен клуб Брацигово
- 2014”. Те почистиха
районите около двата
микроязовира - „Гачево
блато” и „Бурово блато”.
В хода на дейността бе
констатирано, че тази

година, за разлика от други,
районите бяха чисти. Нямаше го предишното изобилие
от всякакъв вид отпадъци,
може би защото рибарите и преди бяха
почиствали
района,
а може би и защото
гражданите, отмарящи
сред природата на водоемите, са станали по
отговорни и грижовни
към околната среда.
Т. СИМОНОВА
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В А Ж Н О !
СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ
ЗА ВАС” – ГР. БРАЦИГОВО
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА
НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РОДИТЕЛИТЕ
ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ
ЗАТРУДНЕНИЯ”.
Проектът е финансиран
от Българската асоциация
за лица с интелектуални
затруднения – БАЛИЗ, и
има за цел да подобри положението на семействата
на хората с интелектуални
затруднения и да създаде
условия за по-добра интеграция и социализация
на децата и младежите с
интелектуални затруднения
на територията на община
Брацигово.
Преки
бенефициенти
в проекта са както децата
и лицата с интелектуални
затруднения от община
Брацигово и техните семейства, така и специалистите
от сдружение „Бъдеще за
вас” – Брацигово.
Проектът ще се реализира от м. юни до м. октомври
2015 г. За този период специалистите от сдружение
„Бъдеще за вас” ще преминат през три обучения, които ще повишат капацитета
им за работа с лица и деца с
интелектуални затруднения
и техните семейства. Това

ще доведе до повишаване
качеството на предоставяните от сдружението услуги
и на професионализма на
неговите специалисти.
Основна
дейност,
предвидена в проекта, е
създаването на група за
споделяне и самопомощ
за семействата на децата с
интелектуални затруднения
и група за самозастъпничество за лица с интелектуални
затруднения.
Работата в групите ще бъде
насочена към усвояване на
практически умения за възпитание и грижа за деца и
младежи с интелектуални
затруднения за подобряване на социализацията и
комуникацията им, отстояване на правата на хората с
интелектуални затруднения
и техните семейства, самозастъпничество,
изграждане на социална мрежа
за подкрепа, откриване на
вътрешни и външни ресурси за справяне със затрудненията.
Ако желаете да вземете
участие в проекта или се
нуждаете от специализирана подкрепа, може да получите повече информация от
ръководителя на проекта
Костадинка Найденова на
телефон 0894 661 700.
Заявки за участие в
групите за самопомощ и
самозастъпничество ще се
приемат до 15.07.2015 г.

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ – БРАЦИГОВО
изказва искрената си благодарност

на управителя на фирма „ОРЕШАКА ВХЕ” ООД Васил
Хаджидимитров за проявената отзивчивост при предоставянето напълно безвъзмездно и със собствен превоз на
пропалки за огрев за сезон 2015/2016
на социално слаби, крайно нуждаещи се хора с увреждания и лежащо болни.

БЪДЕТЕ ЖИВИ, ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА ОТЗИВЧИВИ!
От ръководството на ООХУ – Брацигово
с председател Йорданка АРАБАДЖИЕВА

МАРШРУТИ

На 19.06.2015 г. екип от
ДОБРЯЦИ на ЕВН България – Пловдив посети ЦДГ
„Вела Пеева“ – с. Бяга, за
да реализира доброволческа акция „Цветно детство“,
състояща се в освежаване
чрез боядисване на детските съоръжения за игра в
двора на детското заведение. Този екип от 14 млади
и ентусиазирани служители
на ЕВН България – Пловдив,
подготвен с екипировка и
материали, дойде с надеждата да направи нашия двор
едно по-приятно и цветно
място за игри и забавления
на малчуганите. И наистина,
след положения труд надеждите им се оправдаха.

Днес пързалките, катерушките и уредите греят като
нови. Това е поводът ние,
работещите в ЦДГ „Вела
Пеева“, децата и техните родители, да популяризираме
тази акция от страниците на
в. „Априлци” и да БЛАГОДАРИМ на ДОБРЯЦИТЕ от ЕВН
България – Пловдив.
Мили доброволци,
Приемете нашите найискрени благодарности за
свършеното от вас! Пожелаваме ви да запазите
своята вяра в доброто и да
я предавате на всички около вас! Носете с гордост
името ДОБРЯЦИ!
Деца, родители и екип
на ЦДГ „Вела Пеева”

От 26 юни автобусната линия от и до Атолука е
отворена.
Община Брацигово уведомява, че автобус на „ТРАНС
СЕРВИЗ” – Пещера ще пътува по маршрут Брацигово
– Розово – Равногор – летовище „Васил Петлешков” и
обратно, считано от 26.06.2015 г. както следва:
– от Брацигово за летовище „Васил Петлешков” ще
тръгва в 17:30 ч. всеки петък;
– от летовище „Васил Петлешков” за Брацигово
автобус ще тръгва всеки понеделник в 07:00 ч.
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Арт лято
Фондация „ДЕН ГРИ”

Програма „Артисти за деца”
София 1000, кв. Зона Б5, бл.11 тел.: 0887 607 164, е-mail: dengrix@gmail.com

ПЪТУВАЩА АКАДЕМИЯ „АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” 2015
Бр а ц и го во, 14 м арт - 13 юни

Учениците от
СОУ „Народни будители”
отбелязаха Годината на светлината
Светлината играе жизнено важна роля в ежедневието на 21-ви век, прави революция в медицината, лежи в
основата на международната комуникация чрез интернет
и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.
2015 г. е естествен кандидат за Международна година
на светлината, посветена на редица важни събития в историята на науката за светлината, датиращи от преди 200
години и дори по-далеч назад във времето. През 1815-а
О. Френел публикува първия научен труд, посветен на
Вълновата теория за светлината, а през 1865-а Джеймс К.
Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма
и в частност доказва електромагнитната природа на светлината. През 1915 г. А. Айнщайн публикува Общата теория
на относителността (ОТО), в която показа, че светлината
е в центъра на структурата на пространството и времето,
като предсказа изкривяването й от гравитацията. През
1965-а А. Пензиас и Р. Уилсън откриват космическото микровълново фоново лъчение - електромагнитното ехо от
самото създаване на Вселената.
На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-а сесия,
Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година
на светлината и светлинно-базирани технологии (IYL
2015).
В часовете по физика учениците от СОУ „Народни будители” не само се запознаха с постиженията на Вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, Общата теория на относителността и изследването на
космическото микровълново фоново лъчение, което довежда до развитието на лазерите, мобилните телефони,
глобалната GPS сателитна система, безжичния интернет,
радиоастрономията и отговори на основните въпроси,
свързани с произхода на Вселената, но и изразиха впечатленията си чрез есета по темата.
Представяме ви едно от тях.

Светлината в природата
Без светлината щеше ли да съществува природата на
планетата Земя?
Може би не осъзнаваме колко е важна светлината за
нас и че тя е нещото, без което не можем да живеем. Дори
когато Слънцето залезе, хората не се съгласяват с факта
да е тъмно и затова са измислили електричеството. Ако
го нямаше Слънцето, то и нас нямаше да ни има, нито пък
което и да е друго живо същество. Животът на планетата
ни зависи главно от слънчевата светлина.
Можете ли да си представите какво ще се случи, ако
Слънцето внезапно изчезне и заедно с него светлината.
Не, светът няма да се разруши на мига. Вместо за секунди, той ще умре бавно – в рамките на седмици, дори години. Рано или късно студът ще ни довърши.
Фотосинтезата ще спре и това е може би най-големият проблем, пред който ще се изправим при подобна
ситуация. 99,9 процента от естествената продуктивност
на Земята е именно вследствие на фотосинтезата. Без
Слънцето растенията няма да могат да поглъщат въглероден диоксид и да отделят кислород.
Но ако пренебрегнем всички тези факти и кажем, че
ще се справим с тях, дали ще можем да живеем без да
усещаме топлите лъчи? Или какво ще е чувството да
знаем, че вече няма да можем да се наслаждаваме на
невероятните природни картини?! Мога да ви кажа, че
без светлина ще бъде нещо ужасно. Знам какво ще ми
отговорите: „Нали си имаме електричество, то ще ни
осветява.” Навярно ще ни помогне да не изгубим напълно светлината, но ще може ли да освети целия океан, ще
може ли да огрее над всички планини? Не мисля!
Светлината в природата не може с нищо да се замени! Тя е неизменна част от нашия живот и е добре да я
ценим подобаващо.
Може би не осъзнаваме колко важна е, но в действителност всичко на планетата ни се обляга на нея.
Николина КЛИСУРОВА, XI клас

Фондация „Ден Гри” в търсене на думата
„бъдеще” за децата чрез изкуство и игри
Проектът Пътуваща Академия
„АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” - гр. Брацигово
стартира на 14 март и продължи до 13
юни. Целта му бе да популяризира и
създаде устойчивост на иновационен
модел за работа с деца и младежи в
неравностойно положение от Брацигово, чрез прилагане на творчески
подходи, интегриращи изпълнителски
и визуални изкуства. Екипът на фондация „Ден Гри” смята, че за здравословното развитие на децата в риск са
необходими не само битови условия,
но и духовни грижи.
Проектът завършва с голямо представление в края на третия месец и
това е много вълнуващо за самите
деца – те виждат, че непознати за тях
хора ги гледат и им се радват. Подобно
преживяване се оказва изключително
важно за самочувствието им и им
дава увереност, че се справят с това,
което правят – нещо, което децата
с родители получават като усещане
всекидневно.
На заключителния концерт, проведен на 12 юни 2015 година в НЧ „В.
Петлешков-1874”, децата от КСУДС
представиха усвоените театрални умения чрез драматизация на японската
приказка „Човекът с брадавицата” и
показаха придобити хватки за самозащита от японски бойни изкуства. Накрая артисти и публика бяха приятно
изненадани от поздрава на певицата
Поли Генова, която с радост прие да
се включи като посланик на доброто
в проекта.
Началото на историята
Началото е 1998 година, когато
четирима млади български артисти –
Елена Панайотова, Анелия Григорова,
Ивайло Петков и Анна Кирилова, решават да основат фондация с идеята
да се подпомага и развива изкуството,
да се търсят нови форми и те да служат
за социалното интегриране в обществото на групи хора и по-специално на
деца в риск. Т.е. в търсене на съвсем

друго значение на изкуството. Година
по-късно фондацията е вече факт, а
през 2002-ра успяват да спечелят и
европейска субсидия от Европейската
културна фондация.
Днес екипът от професионални артисти имат разработена цяла програма
за работа с деца чрез изкуство, която
помага за тяхната интеграция и реализация. Някак горчив привкус оставя
фактът, че това е възможно благодарение на подкрепата не на държавни
институции или българи, а на чужденец, който е повярвал безрезервно в
идеята, че освен битово ниво е много
важно да се осигурява и духовна храна за децата. Елена Панайотова – ръководител на проекта, с видима гордост
обяснява, че тази година са успели да
осъществят и разменна младежка програма на тийнейджъри от гимназия в
Хага, Холандия, които са помогнали в
провеждането на Академията в края
на юни и началото на месец.
Как изкуството помага
на общности в риск?
Това е една практика, която се появява преди 20 години в Европа и през
последните 10 е напълно приета и из-

ползвана. Например в Холандия тя се
превръща в културна политика, изисквайки от всички артистични организации да работят с деца. От практиката
се знае, че чрез игрите с маски, кукли
и танци децата се учат да комуникират
с другите и със себе си, осъзнават и
приемат ценностите за добро и лошо,
научават се на концентрация и дисциплина, което е от съществено значение
за успешното им социализиране и развитие в света на големите.
Цялата разработена програма от
фондация „Ден Гри” предстои да се
преведе на езика суахили и да се разработи в Кения през месец ноември.
Очакванията
Фондацията продължава да събира средства и да търси спонсори
за изграждане на постоянен център
за работа с деца и всички артисти, с
които фондация „Ден Гри” ще работи в
бъдеще по света, да идват на обучение
в България.
„Така ще може да се предадат
достатъчно умения, така че децата в
риск сами да реализират собствените си мечти и да помагат на своята
общност.”

СТЕФКА ВЕНЧЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ КНИГА
Родената в Брацигово
писателка Стефка Венчева
представи официално поредната си книга „Аврамови хроники” в Художествената галерия „Станислав
Доспевски” – Пазарджик
на 24 юни. Името на авторката не бе нито ново, нито
неизвестно за местните
любители на художественото слово. Интригата бе
единствено в това дали
произведението ще защити
по достоен начин имиджа

на своя създател.
О т го в о р ът
дойде от само
себе си – да! Че
Венчева е талантлив разказвач
едва ли някой
се е съмнявал. Тя
вече го е доказала. Тематиката
обаче е доста
костелив
орех
за който и да е
автор и не случайно е старателно избягвана
в съвременната
ни
литература.
Когато се за- На снимката: Стефка Венчева, представена от двамата
говори за така най-авторитетни критици на Пазарджик – Хари Хараламбиев
наречения „Въз- и Никола Иванов.
родителен прода влезе в спор със себе м. септември тя ще бъде
цес”, мненията
в обществото ни често се си – човешката драма в представена и в Брацигополяризират и предизвик- повествованието е пресъ- во. А дотогава навярно ще
ват полемики. Да се бръкне здадено така, че надделява бъде прочетена от мнозина,
в тази рана се изисква не- и над политическите, и над така срещата със съгражданката ни Стефка Венчева
малко гражданска смелост. етническите пристрастия.
Книгата без съмнение вероятно ще бъде особено
След прочита на „Аврамови
хроники” обаче на читателя е успех и за авторката, и вълнуваща.
Димитър СТЕФАНОВ
едва ли ще му се прииска за литературата ни. През
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НАБИРАТ МОЛБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
От 1 юли стартира кампанията по набиране на молбидекларации за отпускане на
целева помощ за отопление.
Тя ще продължи до 31 октомври.
В кампанията могат да се
включат безработните лица,
пенсионерите с по-ниски
пенсии, хората на трудови
договори с повече членове
на семейството, включително и деца. В дирекциите „Социално подпомагане” ще
бъдат поставени таблици,
където хората ще могат нагледно да се запознаят и да
преценят могат ли да се впишат според гарантирания

минимален доход, който е
65 лв. Базата за изчисление
са доходите за предходните
6 месеца от датата на подаване на молбата. Това важи
и за пенсионерите.
Размерът на помощта
досега е бил 335 лв. Ако
няма промяна в електроенергията, няма да има
промяна в размера на помощта. Отказите, които се
дават, са за случаи, когато
се надвишава минимумът
и са за висок доход, за неправилно деклариране на
членове на семейството.
Например лицето пише, че
е само, а всъщност съжи-

телства с друго на семейни
начала. Това се разбира от
направените анкети по постоянен адрес от социалните работници. Друго условие
за отпусканета на помощта е
да няма продажба на имоти
и земи през този период от 6
месеца. Отказва се помощ и
ако е осъществена продажба на стойност над 3 900 лв.
през последните 5 години
или има дарение. По-високи коефициенти получават
и децата с увреждания.
Най-висок коефициент имат
самотно живеещи лица над
75 г. и лица с първа група инвалидност с чужда помощ.

БОЛНИЧНИТЕ САМО ЕЛЕКТРОННИ
На 30-и юни изтече 6-месечният преходен период, в
който болничните листове
могат да бъдат на хартиен
или електронен носител,
напомни Националният осигурителен институт.
От началото на годината
действа Електронният регис-

тър на болничните, така че от
1 юли данните ще се подават
само в него.
От началото на годината
до момента в Електронния
регистър са постъпили данни
за близо 1 318 000 болнични
листове. На хартиен носител
са подадени само 8 000.

ДО СРЕДАТА НА ЮЛИ РАВНОГОР ЩЕ ИМА ВОДОПРОВОД
До средата на юли трябва да приключи работата
по изграждането на водопровода в Равногор. Около
19 000 метра тръби ще бъдат
подменени, за да се подобри
качеството на водоподава-

нето. Очаква се подобряване състава на питейната
вода, както и завишаване на
дебита й. От общинската ВиК
фирма съобщиха, че този ремонт няма да повиши цената
за кубик вода. Стойността

на проекта, стартирал през
февруари, е 5 200 000 лева. С
част от тези средства вече е
асфалтирана и трикилометровата отсечка от изхода на
Брацигово към Пловдив до
жп кантона.

ДЕЦА ОТ КСУДС ОТНОВО СЪС СТИПЕНДИИ
Българските
майки,
звено Пазарджик, раздадоха стипендии на възпитаниците на КСУДС – Брацигово за третото тримесечие на 2015 година.
900 лева получиха
определените от Движе-

нието стипендианти по
проект „Стъпка напред” –
Рени, Биляна, Рашко, Фиданка, Митко, Десислав,
Милена,
Петя,
София,
Диян, Гергана и Николай.
При посещението си в
Брацигово доброволките

Вера Папазова, Иглика
Иванова и Силвия Дженезова дариха и за звено „Майка и бебе” шест
големи чанти с бебешки
дрешки, играчки и 8 кутии
адаптирано мляко на стойност 147,20 лв.

НА ЕНЬОВДЕН ПРАЗНУВА И БРАЦИГОВСКАТА ЦЪРКВА
На 24 юни езическите и
християнските ритуали си
подават ръка. Празникът
на лятното слънцестоене
съвпада с един от шестте
пъти през годината, в които
православната църква почита Кръстителя Исусов
– св. Йоан Предтеча. Храмът
в Брацигово повече от 182
години приема на този ден
своите миряни и с тържествена литургия и курбан за
здраве отправят молитва
към Бога, разчитайки на безграничната му благост.
Така след като рано сутринта са посрещнали изгрева на слънцето в местността

Св. Петър, местните жители,
окъпани в лековитата роса
на поляната със 77 и поло-

вина билки, кръстопоклонно
палят свещ в храма и молят
Спасителя за опрощение.

Европейски
социален фонд

Европейски съюз

Проект „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна”
Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129/19.08.2014 г.

На 29 - 31.05.2015 г. в гр. Велинград се проведе второто обучение по
Дейност №3 „Провеждане на обучения извън каталога на ИПА” на тема
„Управление на риска”. 30 служители
от Общинска администрация получиха
сертификати за успешно преминал
курс на обучение.
На 19 - 21.06.2015 г. Езикова школа „Астони”, изпълнител по Дейност
№3 от проекта, проведе третото по
ред обучение на тема „Поведенчески

решения при форсмажорни обстоятелства“, в което взеха участие 36 човека
от администрацията на Община Брацигово и служители от кметствата
в общината.
Темите бяха представени от двамата лектори – Младен Владимиров и
Георги Тодоров, по много интересен и
лесен за усвояване метод, чрез ролеви
игри и взаимен диалог, което допринесе за бързото усвояване на материала
и прилагането му на практика.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект „Общинска
администрация Брацигово – ефективна и компетентна” по Дог. М13-22-129/19.08.2014 г.

Отпускат субсидия за Младите
строеж на нова къща фермери
Най-голямата отстъпка по
заем сега е до 1800 евро
От есента, когато се очаква да започне новият етап
на Програмата за енергийна
ефективност в бита (REECL),
ще се отпускат субсидирани
кредити и за строеж на нови
жилищни сгради с нулево
потребление на енергия,
известни още като пасивни
къщи. Така ще се подпомагат проекти, актуални
за пазара, но невлизащи в
противоречие с останалите
програми за енергийна
ефективност на жилищата
според координатор в REECL. „Основното е да се даде
възможност за финансиране
и на ново строителство.
В момента се прави само
реконструкция и обновяване на стари сгради.”
Новата програма ще
има други условия, които
ще бъдат в съответствие с
конюнктурата на пазара. Тя
ще се съобрази с безплатните проекти за саниране,
започнати с участието на
държавата - единият за панелките, а другият - по ОПРР.
Донорите на програмата
засега изчакват и обмислят
новите неща, за които ще
бъдат предложени субсидирани кредити.
В момента продължава
да има интерес към субсидираните кредити, но той е
основно от хора, които живеят в еднофамилни къщи
или малки кооперации с по
няколко апартамента и не
са обхванати от големите
програми.
По сегашните условия
на програмата може да се
получи отстъпка от кредита
до 20%. За нова дограма
сумата на субсидията не
може да надхвърля левовата равностойност на 1300
евро за изолация на стени

- 1500 евро, на покриви - до
750, а на подове - до 350
евро, сочи справка в сайта
на REECL.
За
енергоефективни
печки и котли на биомаса
или газ можем да получим
отстъпка от заема до 600
евро. За абoнатни станции
и сградни инсталации или
газификация на блока или
къщата се връщат до 1600
евро от заема. Не повече от
2200 евро е субсидията за
термопомпени системи за
отопление и климатизация.
За слънчеви колектори
за топла вода и системи
по програмата се връщат
до 1000 евро, а за сграден
фотоволтаик - до 1800 евро
и 1200 за рекуперативни
вентилационни
системи.
Общата субсидия за едно
домакинство не може да
надхвърля левовата равностойност на 9000 евро.
При спазване правилата
и условията на програмата
REECL кредитополучателите, собственици на етажна
собственост, имат право да
получат помощ в размер
на 30% при групов проект,
одобрен на общо събрание.
Сумата може да нарасне на
35% за кредит за проект,
предвиждащ задължително
поне едно подобрение на
сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма)
и поне едно подобрение на
сградните инженерни системи.

кандидатстват
с проекти
На 29 юни започна
приемът на проекти по
мярката за помощ на млади земеделски стопани.
Издадена е заповедта за
отваряне на приема, който
ще продължи един месец.
Отпуснатият бюджет е 35
млн. евро. Предстои да се
направи поне още един
прием по мярката, но той
няма да бъде през тази
година, уточни зам.-министърът на земеделието
Васил Грудев. Графикът
за отваряне на инвестиционните мерки до края
на 2015 г. вече е качен на
страницата на аграрното
министерство. Очаква се
интересът към финансирането на проекти за млади
фермери да бъде огромен.
Вече е приключил приемът по мярка 4.1, за която
от министерството отчитат
свръхактивност. Подадени
са 3360 заявления на обща
стойност 2,1 млрд. лв., като
над 1,1 млрд. лв. е исканата субсидия при наличен
бюджет от 300 милиона.
В новия програмен период няма да има дефицит
на качествени проекти,
очаква се също така да
няма проблем с изгубените средства, стана ясно от
думите на Грудев. До 2020
г. ще има фокусирано инвестиране с акценти животновъдство, овощарство,
зеленчуко-производство
и биологично производство. Колко средства ще
бъдат изгубени по стария
програмен период ще стане ясно в края на годината, уточни той.

Съвременност
преди да предприемете каквото и да било, освен
ако не се изисква спешна реакция.

Започва лятото, а с него и излетите по различни природни маршрути, в търсене на прохлада,
екстремни усещания и още нещо…
Природата около нас ни предлага различни
предизвикателства – едно от тях е среща с представители на дивия свят, затова от Асоциацията
на еколозите съветват да се вслушваме в напътствията на сдружение „Зелени Балкани”.
КАКВО ДА НАПРАВИМ, КОГАТО НАМЕРИМ
БЕДСТВАЩО ЖИВОТНО?
Преди да предприемете действия, трябва да
знаете следното:
В зависимост от това на какво животно сте
попаднали, вариантите да потърсите помощ и/или
съвет са няколко, предвид какъв е видът, който
сте намерили:
- защитен вид;
- ловен обект;
- селскостопански животни;
- кучета, котки.
Ако се касае за ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, включени в Приложение No 3 и 4 на Закона за биологичното разнообразие:
В тези случаи трябва да се свържете със съответната Регионална инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ), на територията на която се
намирате, като за посредник може да използвате
телефон 112. Експерти от РИОСВ преценяват състоянието на животното. Ако не може да оцелее
без намеса, то се оставя на място, в противен
случай се насочва за лечение и отглеждане към
спасителен център.
За съвет или помощ можете да се обръщате
и към:
Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани”, гр. Стара Загора:
За контакт: 042 607741, 0886 570 053, 0885 228
486, 0896 662 726; е-mail: wrbc@greenbalkans.org
Фондация Гея Челония (при намиране на костенурки):
0886 913 916, Иво Иванчев;
e-mail: sofzooed@abv.bg
Ако се касае за ЛОВНИ ОБЕКТИ:
Компетентен орган: Регионалната дирекция
по горите (РДГ) или Държавното горско стопанство (ДГС) на територията, на която се намирате.
Ако се касае за СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ:
Компетентен орган: Областната дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намирате.
Ако се касае за КУЧЕ ИЛИ КОТКА:
Можете да потърсите общинския кучкарник,
Общината или неправителствени организации
в региона, чиято дейност е насочена към тези
животни.
Зелените телефони на тези институции бихте
могли да получите от операторите на телефон 112.
СЛУЧАИ, В КОИТО НЯМА НУЖДА
ИЛИ Е ОПАСНА НАМЕСАТА НА ЧОВЕК:
Преди да предприемете действие, моля да
се уверите дали животното, което сте намерили,
действително е бедстващо, т.е. има видими физически увреждания или се намира в условия,
застрашаващи живота му.
При много от случаите на намерени животни в
градска среда, за които се търси съдействие от съответната компетентна институция, можете сами
да се погрижите без да е нужно да търсите друга
помощ. Разбира се, добре е да потърсите второ
мнение в лицето на РИОСВ или Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани”.
Грижата за пострадали животни е въпрос и
на етичното отношение към животните не само от
хората в сферата на природозащитата.
КАК ДА ПОСТЪПИМ, КОГАТО НАМЕРИМ
МЛАДА ПТИЦА?
Не винаги, когато намерите млада птица извън
гнездото й означава, че тя е бедстваща. След излюпване на пиленцата започва продължителен
период на отглеждането им.
При птиците се наблюдават два типа на поколение:
При първия тип (пойни птици - кос, синигери,
зеленика, щиглец) пиленцата се излюпват голи и
безпомощни. Те не могат да набавят сами храната
си и до напускане на гнездото за осигуряването й
разчитат изцяло на своите родители.
Вторият тип новоизлюпени (вранови - гарван,
сокерица, сива врана, сврака, чавка, посевна
врана, и сови - горска ушата сова, чухал, бухал,
забулена сова) са от видове, при които малките
рано напускат гнездото, а възрастните ги хранят
на клоните на дървото.
Когато става въпрос за спасяване на бебета
птици, на първо място трябва да имате предвид,
че не всеки случай касае бедстващ вид. Позвънете на съответния компетентен орган за съвет

АКО НАМЕРИТЕ:
- Малко на пойна птица (кос, синигери, зеленика, щиглец), потърсете гнездото в клоните на
най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас,
върнете малкото в него.
- Млада вранова птица (гарван, сокерица, сива
врана, сврака, чавка, посевна врана, сойка), както
и млада сова (горска ушата сова, чухал, бухал,
забулена сова и др.), паднала на земята, качете я
на висок клон на някое близко дърво в района, в
който сте я намерили.
- Млада лястовица, паднала от гнездото – намерете което и да е достъпно за вас гнездо на лястовичка от същия вид и поставете малкото/ите там.
- Бързолет, включително и възрастен – ако
птицата е без видими наранявания, вдигнете я и
я поставете на вертикална повърхност или леко
я подхвърлете във въздуха няколко пъти. (Причината птицата да не може да излети от земята
са късите й крака и разположението на крилете.
Тъй като тези птици са скални видове, те прекарват голяма част от времето си в летене или кацат
на отвесни повърхности, откъдето се отблъсват
лесно.)
- Прилеп на земята – ако е през деня, приберете го на тихо и тъмно място, най-добре в кутия.
Освободете го привечер, като го оставите високо,
на вертикална повърхност – тераса, друга сграда.
(Прилепите, също като бързолетите, са скални
видове и не могат да излитат от хоризонтални
повърхности.)
- Малко на щъркел в пухово оперение (вероятно то е избутано от другите щъркелчета). В случай, че гнездото е на електрически стълб, потърсете помощ от местното електроразпределително
дружество чрез кмета на населеното място, за да
бъде върнато обратно в гнездото при родителите
му. (За полуоперените пораснали малки това не
важи, тъй като е възможно останалите да паднат
от гнездото от стреса при подхождането ви към
него).
- Щъркели през зимата - често една или няколко птици остават за по-дълго в България на места,
където има достатъчно храна - обикновено край
реки и язовири. Ако едно място е с достатъчни
запаси от храна, е възможно птиците да се задържат по-дълго там, а понякога и цялата зима.
КАК ДА ПОСТЪПИМ, АКО НАМЕРИМ МАЛКО
НА БОЗАЙНИК?
В случаите, когато малките позволяват да
бъдат хванати, най-често те са още съвсем невръстни, дори още слепи. Ако намерите гнездото
или хралупата, откъдето е изпаднало малкото,
най-добре опитайте да го върнете обратно.
Ако е достатъчно голямо, но все пак го хванете, поставете го на безопасно място.
Ако намерите малко диво зайче, сърне или лисиче в полето или гората, НЕ ГО ВЗИМАЙТЕ, то не
е изоставено. Това е обичайно поведение за тези
видове животни. Малките стоят спотаени, докато
родителите търсят храна.
Как да постъпим, ако намерим сухоземна
костенурка?
Ако е на път или друго оживено място, преместете я на безопасно разстояние от него, в
посоката, в която се е насочила, и я оставете там.
Сухоземните костенурки са защитен вид и не
бива да се отглеждат като домашни любимци.
Малките и новоизлюпените костенурки са
също толкова способни да оцеляват сами, колкото и възрастните, независимо че ни изглеждат поуязвими. Като правило – не взимайте костенурка,
ако не сте абсолютно сигурни, че тя е в беда – видимо наранена, намерена в населено място или
частна собственост. Ако е налице подобна ситуация, сигнализирайте на компетентните органи.
При намиране на яйца – поставете ги в подходяща по размер кутийка, в малко пръст от
мястото, в което са намерени. В никакъв случай
не трябва да ги въртите или обръщате, те трябва
да запазят позицията си.
В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ
ПРИБЕРЕ РАНЕНО ДИВО ЖИВОТНО:
На първо място следете за собствената си
безопасност – винаги носете ръкавици или подръчни материали, с които да се предпазите.
Приберете животното на тихо и спокойно място в картонена кутия, предварително постлана с
вестници, стари парцали или трева и с достатъчно
възможност за достъп на въздух.
Ако животното е още голо (без козина или
пух), поставете в кутията малка бутилка с гореща
вода, но увита в парче плат, така че малкото да
няма пряк допир с нея и да се изгори. Така ще
имитирате топлината на майчиното тяло. Сменяйте бутилката периодично, като внимавате да
не затисне малкото и незабавно сигнализирайте
компетентните органи.
NB! ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
КАКВОТО И ДА Е, ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ!!!

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И СТ Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О
На основание чл. 35, ал. 1 и чл.
8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение
на Решение No 660 /22.12.2014 г. на
Общински съвет - Брацигово и протоколи на комисията от непроведени търгове

ОБЯВЯВА
Повторен публичен търг с
явно наддаване за продажба на
недвижим имот, частна общинска
собственост, находящ се в гр. Брацигово, представляващ ПИ с идентификатор 06207.502.2015 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, одобрени
със Заповед No РД-18-43/19.10.2012
г. на изпълнителния директор на
АГКК, целият с площ 3095.00 (три
хиляди деветдесет и пет) кв. м,
актуван с Акт No240/03.11.2014 г. за
частна общинска собственост.
Трайно предназначение на територията – урбанизирана.
Начин на трайно ползване – за
друг вид застрояване.
Номер по предходен план квартал 128, парцел XII.
Граници
и
съседи
06207.502.9617;
06207.502.2016;
06207.502.9641; 06207.502.9579, ведно с построената в него сграда с
идентификатор 06207.502.2015.1 със
застроена площ 523.00 кв. м, брой
етажи - 4 (четири), предназначение
– общежитие.
Начална
тръжна
продажна

цена в размер на 283 520.00 (двеста
осемдесет и три хиляди петстотин и
двадесет) лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на
15.07.2015 г. от 10.00 ч. в сградата
на Младежки дом - Брацигово, ул.
„Христо Смирненски” No1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронт-офиса
на Общинска администрация - гр.
Брацигово до 16.00 ч. на 14.07.2015
г. срещу сумата от 100.00 лв.
Депозит за участие в търга в
размер на 10% от началната тръжна
продажна цена се внася по сметка
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601,
BIC SOMB BG SF, при Общинска
банка АД - Пещера, или в брой в касата на Община Брацигово до 16.30
ч. на 14.07.2015 г.
Молби за участие в търга с
необходимите документи, описани
в тръжната документация, се подават на фронт-офиса при Общинска
администрация - гр. Брацигово до
16.45 ч. на 14.07.2015 г.
Оглед на имота може да се
направи в рамките на работното
време на Общинска администрация
- гр. Брацигово след предварителна
заявка и представяне на документ
за закупена тръжна документация
до 15.00 ч. на 14.07.2015 г.
За допълнителна информация:
Общинска администрация
Брацигово
Тел. 03552/20-65, вътр. 116, 106
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ПРАЗНИКЪТ НА РАВНОГОР

И тази година празникът на Равногор се проведе в най-близката до
църковния ден за почит на св. Петър
и св. Павел събота - светците пазители, чиито имена носи местната църква. На 27 юни селският събор доведе
равногорци от близо и далеч. Гости,
уважили събитието, бяха г-н Гюлеметов – кмет на общината, и общински
съветници. Водосвет за здраве отслужи местният свещеник, а след
приветствията започнаха изявите
- Групата за автентичен фолклор при
местното читалище пя химна на Равногор и китка родопски песни под

съпровод на гайдарите Ангел Узунов,
Николай Бобчев и Васил Игнатов, а
след тях се извиха кръшни хора от
четири ката при изпълнението на
Виевската група, та цели четири часа.
Толкова хора не е имало на центъра
от години, въпреки лошото време.
Равногорци се трудят, но умеят и
да се веселят. Затова отсега ви каним
на:
- Гайдарско надсвирване - 25
юли;
- Младежки вечери - 24 и 25 юли;
- Трети международен самодеен
празник - 26 юли.

РЕС
ИНТЕ

Последната съботна вечер на
юни събра на площада в Брацигово
доста любители на нетрадиционното изкуство.
Поводът бе проект на младежи от различни националности,
отседнали в хотела на „Спектър
керамик”.
Ежегодно фирмата на художника и скулптор Олег Копаранов е
домакин на младежки творчески
формации, които чрез изкуство се
опитват да намерят общ език.
С помощта на песни, танци, теа-

НО!

тър, графика и скулптура младежи и
девойки от цяла Европа говориха на
един език - езика на толерантността.
След техния двуседмичен престой в Брацигово останаха графити
с положителни послания.
Ъндърграунд културата показа,
че може да доставя и наслада, когато е премерена и на точното място.
В кръговете върху бетонните стени
гостите и жителите на града ще открият различните послания на доброто – НАДЕЖДА, УВАЖЕНИЕ,
ЛЮБОВ.

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400

