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ГРАДЪТ СИ Е НАШ И ГРАДЪТ СИ Е НАШ И 
ТРЯБВА ДА ГО ПАЗИМ…ТРЯБВА ДА ГО ПАЗИМ…

В културата няма движение в обратна посока. В културата няма застой. Тя не търси 
магистрали, а зелени пътеки. Тя е осмисляне и материализиране на въображението на 
цивилизацията, на нацията, на човека. Тя е духовната му същност пред лицето на раз-
ума, който ни прави равни с великия смисъл на природата, сред която сме неразделна 
и същностна част от нея.

„Върви, народе възродени...“ на Стоян Михайловски не е патетична песен, нито пра-
зен словославен химн. Това е посока. Ако четем до края и дълбоко.

Може да грешим по пътя. Може да нагазим, но и да преминем през блатото на чал-
гата. Може днес политиците ни да са покварени и безхаберни за културата на нацията. 
Може богато да плащат от джоба ни за родоотстъпни книги и за песни с дъх на мръсно 
бельо, но народът ни пак ще отброява последните си стотинки за знание, за красота и 
мъдрост. 

Аз не вярвам в това, аз го виждам и чувам. Защото за културата на човека няма 
други посоки. Има различни пътеки и това е прекрасно.

Георги АТАНАСОВ, поет

****
За поредна година отбелязахме 

Деня на буквите – 24 май. Времето 
беше с нас. Дъждът уклончиво ни 
подмина, за да може площадът да се 
огласи от детските трели. Най-развъл-
нувани бяха малките възпитаници на 
ДГ „Здравец“. Настроение създадоха 
и учениците от НУ „Васил Петлешков“ 
и големите им каки от СУ „Народни бу-
дители“.

Не по-малко развълнувани бяха 
и учителите. За тях денят на Кирил и 
Методий винаги е знаков. Нещо като 
проверка – за уменията, обичта и при-
знателността.

И тази година за пореден път бе 
връчен призът „Учител на годината“. 
Невена Танева получи статуетката за 
учител в детската градина, Антоанета 
Ценова пък бе номинирана от педаго-
гическия колектив на НУ „Васил Пет-
лешков“, а Елена Василева – от колек-
тива на СУ „Народни будители“.

Всяка година има и цвете на при-
знателност към учителите от третата 

възраст. Осигурява го НЧ „Васил Петлешков - 1874“, защото „…и всеки помни по един 
учител, из стръмното ръката му подал…“

През последните седмици местната 
общност стана свидетел на куп публика-
ции в социалната мрежа Фейсбук, касае-
щи чистотата и поддържа-
нето на града. Всеки вижда 
хубавото и го приветства, 
няма спор… никой обаче не 
го отразява, или това става 
толкова повърхностно, че 
едва ли някой му обръща 
внимание. Когато преди 
празника на града грейнаха 
алеите, градинките и парко-
вете на Брацигово, никой не 
качи дори една снимка – ей 
така, за удоволствие и ат-
ракция. Но сега, след като 
премина празничната еуфо-
рия и се настани ежеднев-
ната скука, една камара 
естети се юрнаха да снимат 
де що има дупка или купка 
с боклук и да я размахват 
като знаме на гражданската 
си позиция… И аз съм естет 
и особено много ме дразни 
тази грозота. Грозотата у 
хората да виждат прашин-
ката у съседа, а клечката в 
собственото им око да не ги 
боде. Затова правя предло-
жение – нека всеки, който 
е видял нередност и има 
идея как може да се отстра-
ни да я сподели с хората по 
чистотата. Ние, гражданите, 
също трябва да се включим 
в този процес на опазване 
и създаване на добра визия 
на градчето ни и не бива 
да оставаме безразлични. 
Нека в духа на добрия диа-
лог и със съвместни усилия 
направим Брацигово едно 
по-добро място за живеене. С рогата на-
пред, търсейки само кусурите на другите, 
няма да стигнем доникъде. Нека каквото 
зависи от нас по поддържането и чисто-
тата на прилежащите площи, тротоарите 
пред домовете ни или близка градинка, 
просто да го направим. 

На 3 май площад „Централен“ бе из-
метен и почистен неколкократно. Вечерта 
вече нямаше спомен от акцията. Вървейки 
по него, мен не ме е срам и много често се 
навеждам и събирам – де хартии, де ши-
шета, де цели тестета карти за игра. С мои 
познати обмисляме как да популяризира-
ме почина: всеки, „обичащ Брацигово“, 
да се наведе поне два-три пъти на ден и 
да изхвърли боклука от общите градски 
площи. Така и градът ни ще става по-чист, 
по-уютен и привлекателен за живеене. Та 
нали този град си е наш и от нас зависи 
как ще го пазим!

Чистотата на града е обща отговорност 
и задължение. Нали не вярваме, че чаши-
те от кафе и фасовете от цигари в детските 

площадки са захвърлени от децата?! Това 
е занимание на онези, които се грижат за 
тях. Дори изхвърлените памперси не са 
дело на децата. Нали, мили майки?

Ако всеки си тръгне, след като наисти-
на е почистил, а не просто заровил отпадъ-
ците на невидимо място, нещата ще бъдат 
къде-къде по-добри, а местата – по-чисти и 
приветливи.

Към добросъвестно отношение и опаз-
ване на чистотата в населеното си място 
призовава жителите на община Брациго-
во местната управа.

Оттам напомнят, че изхвърлянето на 
битови отпадъци трябва да става на опре-
делените за целта места. А в случай, че се 
извършват ремонтни или строителни дей-
ности и при необходимост от специализи-
рани контейнери, гражданите могат да се 
обръщат към служителите на Общинска 
администрация (стая 17, тел. 03552 20 65).

Иванка СТЕФАНОВА

Област Пазарджик получи приз „Чиста игра“ за 
най-много почистени места в кампанията „Да изчистим 
България заедно“ .

Наградата бе връчена на специална церемония в Га-
лерия „Квадрат 500“, където се проведе Националната 
среща на партньорите на кампанията.

Призове в различни категории получиха институции, 
организации и доброволци за активно участие. Областна 
администрация – Пазарджик и РИОСВ – Пазарджик по-
лучиха плакети „Партньор на кампанията“. 

Световният ден на почистването през 2018 година ще 
се проведе на 15 септември. Целта на инициативата е 150 
държави да организират в един ден доброволчески ак-
ции за почистване.

„Априлци“

Областта ни с приз „Чиста игра“ 
от „Да изчистим България заедно“
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И в община Брацигово стартира проект „Работа“
Близо 9 700 безработни 

и неактивни лица ще бъдат 
наети през 2018 г. по новия 
проект „Работа”, който стар-
тира на 16 февруари. Той е 
продължение на успешната 
реализация през миналата 
година на пилотната програ-
ма „Работа”, която обхвана 
общините с най-висока без-
работица в Северозападна 
България и благодарение 
на която до края на 2017 г. 

1 139 безработни от региона 
бяха включени в заетост.

Конкретният бенефи-
циент по проект „Работа” 
е Агенцията по заетостта. 
Предвижда се изпълнение-
то на проекта да е с национа-
лен обхват и да се прилага в 
193 общини, в които безра-
ботицата е над средната за 
страната за предходните 12 
месеца. Определеният бю-
джет е в размер на 80 млн. 

лв., осигурени по Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфи-
нансирана от Европейския 
социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхватът на 
проект „Работа” ще бъде 
разширен в сравнение с пи-
лотното изпълнение на про-
грамата от миналата година. 
Освен продължително без-
работни, в него ще се вклю-
чат и неактивни лица, които 

ще бъдат активирани от нае-
ти към съответните общини 
специалисти. Безработните 
и активираните неактивни 
лица ще бъдат наемани на 
пълно или непълно работно 
време (най-малко 4 часа на 
ден) за период до 12 месеца 
и ще получават възнаграж-
дение, равно на минимал-
ната заплата. По заявка на 
работодателя може да бъде 
осигурен и наставник, който 

също ще е част от целевата 
група на проекта.

Има възможност зае-
тостта да се комбинира с 
обучение, за да може наети-
те да придобият трудови на-
вици и да успеят да останат 
на пазара на труда и след 
края на финансирането на 
програмата.

В община Брацигово от 
1 юни 2018 г. са наети 15 
души по проект „Работа“. Те 

ще имат трудова заетост в 
продължение на една годи-
на и ще се грижат основно 
за поддръжка на уличната 
мрежа.

Освен тях, по регионал-
на програма за заетост са 
наети още 6 човека, трайно 
безработни, за поддръжка 
на паркови територии. Те 
ще бъдат обхванати за 6 ме-
сеца или до края на 2018 г.

Мария ПИЩАЛОВА

Гласът на гражданите:Гласът на гражданите:

Този припев се върти в една от най-ста-
рите песни на Брацигово, но през последни-
те месеци се завърта и в съзнанието ми все-
ки път, щом стъпя на улицата. Тоест – всеки 
ден. Причината за тази музикална реми-
нисценция е проста. Моята уличка, застлана 
с типичния за града паваж, е от онези, кои-
то през есента бяха разкопани за подмяна 
на водопровода. Дотук добре – време беше 
да се изхвърлят старите тръби, които се пу-
каха през ден, през два и предизвикваха 
едно перманентно безводие заради ремон-
тите. Но хубавото май свърши дотук. След 
водопроводчиците пристигнаха павьорите 
и пренаредиха старата настилка. Само че 
как! Още при първите дъждове каменните 
кубчета добиха качествата на плаващи пя-
съци – едни се навдигат, други потъват, а 
трети изскачат от местата си и пътуват ли, 
пътуват... Накъде – те си знаят, но така до-
брият стар паваж набързо заприлича на 

неско -
п о с а н 
калдъ -
р ъ м . 
П р е -
м и н а -
ването 
по него 
с т а н а 
трудно, да не кажа и опасно.

Та ето затова си пея всеки ден: „Бог да 
бие калдаръм сайбия.“ Но не се оплаквам. 
Едва ли се е случила беда, заради която 
трябва да хленчим. Утре-вдруги ден, след 
онези сръчни павьори, ще дойдат други – 
още по сръчни, а след тях нищо чудно и 
трети. И Общината вероятно ще си плаща 
като поп, но какво от това? Нали алъш-ве-
ришът ще се върти? А в чия полза – това е 
друг въпрос.

Димитър СТЕФАНОВ

БОГ ДА БИЕ КАЛДЪРЪМ САЙБИЯ!БОГ ДА БИЕ КАЛДЪРЪМ САЙБИЯ!



Ние  -  хората

В края на месец май 
местните народни избрани-
ци бяха натоварени с доста 
казуси за разглеждане. На 
провелата се на 30.05.2018 
г. Общинска сесия се деба-
тираха общо 27 точки, каса-
ещи организационни въпро-
си и информации.

Първите шест точки от 
заседанието фокусираха 
дейността на общинската 
фирма „Инфрастрой“ ЕООД.

Продължени бяха сро-
ковете на договор, склю-
чен на 06.06.2017 г. между 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. 
Брацигово, и „ФИНАНС ПРО 
КОЛЕКТ“ ООД, гр. София, за 
възлагане на извънсъдебно 
събиране на вземания на 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД от 
негови длъжници, и дого-
вор, сключен на 06.06.2017 
г. между „ИНФРАСТРОЙ“ 
ЕООД, гр. Брацигово, и 
„С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ“ 
ООД, гр. София, за възла-
гане на съдебно събиране 
на вземания на „ИНФРА-
СТРОЙ“ ЕООД, гр. Брациго-
во, от негови длъжници.

През последните 3-4 
години в България стана 
известна една нова пазар-
на ниша – извънсъдебното 
събиране на вземания. Дей-
ността е декларирана като 
напълно легитимна и в ре-
зултат на работата на „ФИ-
НАНС ПРО КОЛЕКТ“ ООД, 
гр. София, извънсъдебно в 
полза на „ИНФРАСТРОЙ“ 
ЕООД, гр. Брацигово, до-
сега са се събрали общо 
33 439 лв., дължими от по-
требители на ВиК-услуги. До 
съдебни процедури досега 
не се е стигало, но въпреки 
това се смята, че е резон-
но и договорът за съдебно 
събиране да бъде удължен. 
Освен това, за по-доброто 
функциониране на водопо-
даването бе гласувано да 
бъде закупен дълготраен 

материален актив – хори-
зонтална водна помпа за 
тръбен кладенец №3 в мест-
ността Шавариеви ливади в 
землището на град Брациго-
во на стойност над 8 000 лв. 
С решение на общинските 
съветници бе променено 
още щатното разписание 
на длъжностите в общин-
ската фирма и бе дадено 
положително становище за 
сключване на договор за за-
страховка на автомобилите 
„Опел Зафира“ и „Рено Ла-
гуна“, обслужващи дейност-
та на местния ВиК-оператор 
със застрахователна компа-
ния „ДЗИ – Общо застрахо-
ване“ ЕАД.

След решаване на про-
блемите, касаещи „Инфра-
строй“ ЕООД, местният 
парламент разгледа и пред-
ложения на експертите от 
Общинска собственост за 
прекратяване на съсобстве-
ност в поземлени имоти 
по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
град Брацигово, чрез изку-
пуване на общинската част. 
Дадена бе възможност на 
трима граждани да закупят 
малки терени – общинска 
собственост, които граничат 
с техните дворни парцели. 
По същия начин бе даде-
но съгласие за продажба 
на поземлен имот с иден-
тификатори 06207. 4.1473 и 
06207.4.1472 по КК и КР на 
град Брацигово, местност 
Нерзето.

Изслушани и приети 
бяха и редица информации, 
като:

- информация за дей-
ността и перспективите за 
развитие на музейното дело;

- информация за готов-
ността на курортните лето-
вища в общината за сезон 
2018 г.;

- информация за състоя-
нието на зелените тревни 

площи и дървесни видове в 
населените места и курорти-
те на общината;

- информация за използ-
ване на земеделската земя, 
структури и работна сила  в 
земеделието и подкрепа до-
ходите на земеделските сто-
пани;

- информация за състоя-
нието на общинската инфра-
структура, комуникации и 
ВиК-мрежи, улици и пътища.

В продължителната си 
дейност Общински съвет –
Брацигово прие и: 

- годишен план за паша, 
както и определяне разме-
ра и местоположението на 
мерите, пасищата и ливади-
те за общо и индивидуално 
ползване;

- актуализиран план за 
действие по интеграция на 
ромите в община Брацигово 
за периода 2018-2020 г.;

- правилник за измене-
ние и допълнение на Пра-
вилник за организацията и 
дейността на Общински съ-
вет – Брацигово.

Към края на заседанието 
бе казано „Да“ относно на-
мерението на община Бра-
цигово да кандидатства с 
интегрирано проектно пред-
ложение „Пилотен модел за 
социално-икономическа и 
образователна интеграция 
на уязвими групи в община 
Брацигово“ по интегрирана 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ в рамките на две 
оперативни програми – ОП 
„Развитие на човешките ре-
сурси“; приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
включване“ и ОП „Наука и 
образование за интелиген-
тен растеж“; приоритетна ос 
3: „Образователна среда за 
активно социално приобща-
ване.“

„Априлци“

НАКРАТКО ОТ ИЗМИНАЛАТА 
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

БРАЦИГОВО

Работна група към АСП, с участието 
на представители на общините Велико 
Търново, Пловдив и Кюстендил и на 
екипа на НСОРБ, подготвя предложе-
ние за финансиране на услугата „Личен 
асистент“ от 2019 г. Досега услугата се 
предоставяше по европейски проекти, а 
след приключването им държавата оси-
гури устойчивост и финансиране на тази 
подкрепа в домашна среда чрез бюдже-
та на МТСП. 

Задачата на работната група е да 
предложи обективен механизъм за оп-
ределяне на натуралните показатели. 
Той трябва да преодолее установени 

„изкривявания“, обусловени от това, че 
в рамките на европейското финансира-
не всички общини можеха да кандидат-
стват с проекти до определена макси-
мална сума. Към момента в 225 общини 
работят 14 960 асистенти, които обгриж-
ват 20 461 лица. Средномесечните раз-
ходи по сключените споразумения са 
6,3 мил. лева.

За община Брацигово наетите лич-
ни асистенти са 25, които обслужват 25 
възрастни хора с доказани тежки забо-
лявания и невъзможност за самостояте-
лен начин на живот.

Татяна СИМОНОВА

По общини най-малко 
бракове са сключени в об-
щина Панагюрище (2.2%), 
следват общините Белово 
(2.5%) и Велинград (2.7%). 
Най-висок е коефициентът 
на брачност в община Пе-
щера (5.2%) и община Па-
зарджик (5.1%), съобщиха 
от ТСБ – Пазарджик.

През 2017 г. в област Па-
зарджик най-голям е броят 
на сключените бракове във 
възрастовата група от 25 до 
29 години при мъжете – 291, 
а при жените – 315. За 89.4% 
от мъжете и 90.5% от жени-
те, сключили граждански 
брак през 2017 г., той е бил 
първи.

През 2017 г. средната 
възраст при сключване на 

първи брак за мъжете и же-
ните е съответно 30.8 и 27.8 
години. Спрямо предходна-
та година средната възраст 
се увеличава с 0.7 години за 
мъжете и с 0.9 години за же-
ните. Областите с най-много 
бракове на 1 000 души от на-
селението са Разград и До-
брич – съответно 5.2 и 5.0%, 
а най-нисък е коефициентът 
на брачност в област Враца 
– 2.4%.

Броят на разводите в об-
ласт Пазарджик през 2017 г. 
е 308 и е с 11 по-малко спря-
мо 2016 г. (319), а коефици-
ентът на бракоразводност е 
1.2%. От всички прекратени 
бракове 69.2% (213) се отна-
сят за населението в градо-
вете.

Коефициентът на бра-
коразводност е по-нисък в 
общините Сърница (0.2%), 
Велинград (0.8%) и Браци-
гово (0.7%). Община Батак 
е с най-висок коефициент 
на бракоразводност – 1.8%, 
следвана от общините Пе-
щера и Белово с по 1.5% и 
1.4%.

Най-голям е делът на 
браковете, прекратени по 
взаимно съгласие (86.0%), 
следват причините фактиче-
ска раздяла (6.8%) и несход-
ство в характерите (6.5%).

През 2017 г. средната 
възраст при развод за мъ-
жете и жените в област Па-
зарджик е съответно 45.1 и 
40.9 години.

ТСБ-ПАЗАРДЖИК

По тази програма Об-
щина Брацигово продъл-
жава реализацията на одо-
бреното проектно пред-
ложение „Осигуряване на 
топъл обяд в община Бра-
цигово-2016“, с подписва-
не на Споразумението за 
безвъзмездно финансира-
не на 15.07.2016 г. за пери-
од до 30.04.2017 г. на стой-
ност 31 372,00 лв. С допъл-
нително споразумение № 
2 от 28.04.2017 г. периодът 
за изпълнение е удължен 
до 31.12.2019 г. година и е 
осигурено безвъзмездно 
допълнително финансира-
не общо за проекта „Оси-
гуряване на топъл обяд в 
община Брацигово-2016“ 
средства в размер на 118 
381,45 лв. За отчетния пе-

риод 01.06.2017- 31.05.2018 
г. са усвоени 33 615,80 лв. 
от Фонд „Европейско под-
помагане на най-нуждае-
щите се лица“. 

По проекта се обслуж-
ват 50 потребители от ця-
лата община, разпределе-
ни както следва :

Брацигово – 30;
Козарско – 5;
Розово – 4 ;
Исперихово – 5;
Бяга – 6;
Храната се приготвя 

в кухнята на „Домашен 
социален патронаж“ – гр. 
Брацигово през работните 
дни и се доставя по домо-
вете на потребителите с 
транспорт на Общината. 
Предоставени са съпът-
стващи мерки (консулти-

ране/насочване към про-
грами за социални услуги, 
за квалификация и зае-
тост, социални помощи, 
попълване на формуляри 
и ползване на общински 
или други административ-
ни услуги, осигуряване на 
подслон, съдействие за 
ползване на здравни и об-
разователни услуги и др.)
индивидуално и групово 
на общо 50 лица, като ня-
кои от тях са консултирани 
по два и повече пъти. 

Извършена е проверка 
по прилагане на проекта 
„На място“ от експерт към 
АСП. Не са установени съ-
ществени пропуски и не-
гативни констатации със 
системен характер.

Татяна СИМОНОВА

На страницата на Аген-
цията за социално подпо-
магане е публикуван годиш-
ният доклад за 2017 г. за из-
пълнението на Оперативна-
та програма за храни и/или 
основно материално подпо-
магане (ОПХ), финансирана 
от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нужда-
ещите се лица.

По-важна информация в 
доклада:

- програмирани 117 млн. 
евро или над 95% от общия 
финансов план на програ-
мата; 

- сключени 302 договора 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
(БФП) на обща стойност 113 
млн. евро, представляващи 
96,5% от размера на про-
грамираните средства. При-
ключило изпълнение на 96 
договора на стойност близо 
6 млн. евро, в процес на из-
пълнение са 206 договора/
заповеди за предоставяне 
на БФП на обща стойност 
107 млн. евро;

- версифицираните сред-
ства са 39 млн. евро (31,5% 
от бюджета), реално изпла-
тени са 48 млн. евро (38,7%), 
версифицирани разходи са 
36 млн. евро. Прагът за ав-
томатичната загуба на сред-
ства за 2017 г. (n+3) е преиз-
пълнен с 20 млн. евро, като 
и за 2018 г. – с почти 3 млн. 
евро. 

Изпълнението на опера-
ция „Осигуряване на топъл 
обяд 2016 – 2020“ от общи-
ните и районите на общини-
те:

- топъл обяд се предос-
тавя в 260 трапезарии с 
капацитет 43 719 потреби-
тели. От потребителите 58% 
са жени, 48% са възрастни 
хора над 65 г., 4% са деца до 
15 години. Хората с увреж-
дания са близо 23%, а миг-
рантите, участници от други 
държави и от малцинствени 

общности, в т.ч. роми, са 
34,32%, като само ромите са 
17,16%; подкрепените без-
домни лица са 259;

- общият брой разпреде-
лени ястия е 7 986 845. Об-
щото количество разпреде-
лени хранителни продукти 
е 6 885,2 тона, като от тях 
плодове и зеленчуци (близо 
25%), месо, яйца, риба и риб-
ни продукти (21,75%); браш-
но, хляб, картофи, ориз и др. 
съдържащи скорбяла про-
дукти (39,9%); захар (0,33%), 
млечни продукти (7,7%); 
мазнини, масла (3,15%), го-
тови храни (0,53 т.); 

- към основната целе-
ва група за получаване на 
топъл обяд са включени 
семейства и самотно жи-
веещи пенсионери с ниски 
доходи; 

- през 2017 г. е увеличен 
със 151% броят на сключе-
ните договори за БФП, със 
134% е увеличен броят на 
трапезариите, а с 427% е на-
раснал броят на подпомог-
натите с топъл обяд;

- сключени са 211 до-
говора за предоставяне на 
БФП на стойност 43 млн. 
евро. На общините са изпла-
тени над 14 млн. евро;

- срокът за изпълнение 
на операцията е удължен 
два пъти през 2017 г. – до 30 
април 2020 г., шесткратно е 
увеличен финансовият й ре-
сурс;

- от 1 май е въведена 
процедура за опростено 
отчитане на разходите по 
утвърдената методика за 
прилагане на единна ставка 
за единица продукт, а стой-
ността на разхода за храна 
на лице на ден е завишена 
от 2,30 лв. на 2,50 лв.;

- предоставени са съпът-
стващи мерки (консултира-
не/насочване към програми 
за социални услуги, за ква-
лификация и заетост, соци-
ални помощи, попълване 

на формуляри и ползване 
на общински или други 
административни услуги, 
осигуряване на подслон, 
съдействие за ползване на 
здравни и образователни 
услуги и др.) на 61 945 лица; 

- на обществените тра-
пезарии са направени 112 
проверки на място. Отче-
тено е съответствие между 
постигнати и планирани 
резултати; съответствие на 
дейностите с времевия гра-
фик за изпълнение по дого-
вор; удовлетвореност сред 
крайните бенефициенти от 
качеството и количеството 
на предоставената храна 
под формата на индивиду-
ални пакети с хранителни 
продукти и топъл обяд. Не 
са установени съществени 
пропуски и негативни кон-
статации със системен ха-
рактер. 

Проучване сред 968 по-
требители на топъл обяд по-
казва, че: 

• хора, предимно живе-
ещи в по-малки населени 
места, с ниска степен на об-
разование и изключително 
нисък месечен доход или 
изцяло без доход, са под-
помогнати с храни, които не 
биха могли да си позволят;

• от количеството на по-
лучените ястия са напълно 
удовлетворени 82,2%. Роди-
телите с деца под 18 г., без-
работните и хората без ни-
какви доходи, за които тази 
помощ е съществен фактор 
в подпомагане на домакин-
ството, желаят да получа-
ват ежедневно хранене, а 
не само в работни дни; 

• 80,9% от анкетираните 
са напълно доволни от ка-
чеството на храните. Препо-
ръките към асортимента са 
за включването на десерт, 
плодове, мляко, повече 
месо, рибни ястия, скара и 
салати.

„Априлци“

ОБЩИНСКИТЕ ТРАПЕЗАРИИ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД 
ПРИГОТВИХА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 8 МИЛИОНА ЯСТИЯ

ЕКСПЕРТИ ПРОВЕРЯВАТ СИГНАЛ 
ЗА МЪРТВА РИБА В СТАРА РЕКА

Експерти на РИОСВ – Пазарджик, Ба-
сейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ и Регионалната лаборатория на 
ИАОС проверяват поречието на Стара 
река след сигнал за забелязана мъртва 
риба близо до с. Исперихово. Сигналът е 
подаден веднага на „зеления“ телефон на 
РИОСВ – Пазарджик от кмета на селото. 

Експертите обхождат поречието на 
Стара река, за да установят има ли замър-
сяване и какви са причините. Ще бъдат 
взети водни проби за анализ. 

За резултатите от проверката РИОСВ 
– Пазарджик ще информира допълнител-
но.

Цветана ЧОЧЕВА

Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане към 

Агенция за социално подпомагане, 
финансирана от Фонд „Европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица“
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Националната програма за овладява-
не на популацията на безстопанствени 
кучета се разработва вече три години в 
изпълнение на промените в Закона за за-
щита на животните (ЗЗЖ) от 2016 г., които 
наложиха смяна на модела за справяне 
с проблема. Самият модел е с над десет-
годишна давност и отговорността за него 
бе едностранно прехвърлена на общи-
ните. Без предварително допитване. Без 
каквото и да било финансово и ресурсно 
обезпечаване, анализ на териториално-
то му отражение. Така след десет години 
прозряхме, че няма възможност, а и нуж-
да, всяка община да изгради и поддържа 
собствен приют. 

Затова ЗЗЖ, чрез националната про-
грама, се опитва да направи завой и да 
смени подхода в основните направления.

• Регионализация на приютите – пред-
вижда се държавно подпомагане на 
приюти, имащи необходимите ветеринар-
ни амбулатории, които могат да обслужват 
съответния регион при осъществяване на 
националната политика „Улови, обработи, 
кастрирай, регистрирай и върни“. В стра-
ната има изградени 42 общински приюта, 
които може да се използват за тази цел.

• Включване на регистрираните част-
ни ветеринарни амбулатории, които могат 
да осигурят необходимия стационар след 
кастрация, в програмите по улавяне и 
кастрация на кучетата. Това е решение за 
райони, в които няма изградени приюти, 
отговарящи на ЗЗЖ и Закона за ветери-
нарно-медицинската дейност (ЗВМД), с ог-
лед избягване возенето на питомците на-
сам-натам. Тези дейности също подлежат 
на дофинансиране от държавния бюджет.

• Засилване на изискванията и кон-
трол върху лица и организации, които 

поемат грижите и защитават безстопан-
ствените кучета при тяхното връщане по 
места след обработка, особено във връзка 
с овладяване на риска от агресивно пове-
дение. Регламентиране на чувствителни 
зони (около обществени, образователни 
и лечебни заведения) без наличие на без-
стопанствени кучета.

• Засилване на контрола върху търго-
вията и развъждането на кучета, в т.ч. в 
домашни условия, чрез органите на БАБХ 
с цел подобряване на проследяемостта и 
паспортизацията на животните, както и 
осигуряване достъп на общините до елек-
тронната система за домашни питомци 
ВЕТИС за целите на регистрацията и пла-
щането на законоустановените местни 
такси. 

• Въвеждане на единна (централизи-
рана) система за наблюдение броя на до-
машните и на безстопанствените кучета 
за оценка на резултатите и изразходва-
ните средства по националната програма. 
По досегашната „разхвърляна“ система 
всеки брои и отчита по своя методика, 
няма надеждна статистика и средства, в 
т.ч. от международни донори, се харчат 
на юнашко доверие. По практическото 
изпълнение на тези приоритетни дейст-
вия има сериозни разминавания между 
ветеринарните специалисти, природоза-
щитниците, държавните и общинските 
структури. Ръководството на МЗХГ обаче 
си е поставило за цел да финализира про-
грамата до края на юни, за да се осигури 
финансиране от републиканския бюджет. 
Съгласие за това има от страна на Минис-
терството на финансите, като отпускането 
на средства ще стане по реда на специал-
на наредба. 

На фокус
Из бюлетина на НСОРБ

Снимки на трупове на улични кучета 
заляха фейсбук форумите на Брацигово. 
А под тях потече река от емоционални 
изблици на умиление към простилите 
се с живота четириноги. Най-вероятно 
бездомните псета са били отровени, защото 
по асфалта личели следи от повърната 
храна. Амбициозните екозащитници обаче 
само коментираха, но никой от тях не се зае 
да изхвърли телата на умрелите животни, 
за да не разнесат зарази сред обитателите 
на домовете по съответните улици.

И през миналото лято имаше подобни 
случаи на отровени кучета. Никой от 
природозащитниците обаче не се зае 
да проучи кой е злосторникът, спретнал 
наказателната акция срещу уличните 
кучета.

Удобно, за всичко е виновна Общината. 
Когато кучетата нападнат някого, 

виновна е Общината, че не е овладяла 
популацията. Когато някой реши да трови 
песовете по пътя, пак Общината е виновна, 
че не е защитила горките живи твари. 
Дори нещо повече. Злите езици все по-
ентусиазирано твърдят, че – видите ли – 
именно Общината (разбирайте общински 
служители) тровят вечер кучетата.

О, времена! О, нрави!
Общинските служители само това 

чакат – да се стъмни, та да тръгнат с бодра 
стъпка на лов за кучешки души. Ама как 
само ви работи фантазията, уважаеми 
съвременници!... 

Колкото и да ви е странно, най-
важната административно-териториална 

единица в РБългария е Общината. На нея 
държавата делегира все повече и повече 
права и задължения. И не само това. 
Държавата регламентира как именно да 
се прилагат тези права и да се изпълняват 
тези задължения, издавайки закони и  
подзаконови актове. 

Община Брацигово има сключен 
договор със Зооветеринарен комплекс – 
Пловдив за улавяне на безстопанствени 
кучета. До момента, за календарната 2018 
г., са проведени 2 акции. Обработката 
на всяко едно куче струва 130 лева. За 
сравнение – еднократната парична помощ 
за пенсионер или болен от общината, 
изпаднал в невъзможност да покрива 
разходите си, е 100 лева. Въпреки това 
заплащаме законоустановената такса, за 
да спазим правилата, но кучетата се връщат 
и отново заемат своите удобни места по 
улиците, парковете и градинките.

Бездомните кучета стряскат майки и 
деца на площадките в парка и на самия 
център в града. Псета лежат в пясъка или 
край пързалката. Майки признават, че се 
страхуват да пуснат децата си да играят 
в пясъчника, защото могат да намерят 
изпражнение на куче в него. А това води до  
опасността от разпространението на тения. 
Стопаните на четириноги също дразнят, тъй 
като не чистят след своите любимци. 

Въпреки че родители и собственици 
на кучета са в непрекъсната война в 
градинките, никой не подкрепя тровенето 
на четириногите.

„Априлци“

Точно преди десет го-
дини, на конференция, 
посветена на състоянието 
на гробищните паркове, 
тогавашният председател 
на Народното събрание 
каза: “Има два критерия 
за оценка на културата на 
една нация – обществените 
тоалетни и състоянието на 
гробищата.”

Гробищните паркове 
някъде са място за уедине-
ние, за почит не само към 
близките, а и към бележити 
сънародници – места, кои-
то са се превърнали в на-
ционален символ и са част 
от културата и туристиче-
ските маршрути. У нас про-
блемите са ясни от години 
и много сериозни – непод-
държани терени, липса на 
осветление, недостатъчна 
охрана, прояви на ванда-
лизъм и корупционни прак-
тики, липсата на площи за 
разширяване на гробища-
та. Гробищните паркове са 
общинска собственост и 
регулирането на тази дей-
ност се прави обикновено 
с местни наредби. Но за 
някои въпроси трябва за-
конова регулация. 

По инициатива на Сто-
лична община, НСОРБ 
изготви проект на Закон 
за гробищните паркове, 
гробищата, погребенията 
и погребалната дейност.  
В съставянето му участва-
ха експерти и проектът бе 
обсъждан на форуми с ши-
роко участие на общините. 

Проектът цели да даде на 
местните власти нужната 
устойчива нормативна ре-
гулация за предоставяне 
на качествени погребални 
и ритуални услуги за граж-
даните, съобразно евро-
пейските стандарти. Той 
предлага решения на на-
болели проблеми на общи-
ните и защитава публичния 
интерес и интересите на 
гражданите. Законопроек-
тът е изработен съобразно 
условията и възможности-
те на големите и на малките 
общини. 

Това е осъществено 
чрез диференциране на из-
искванията от една страна 
спрямо гробищата и спря-
мо гробищните паркове, от 
друга страна – за населени-
те места над 20 хил. жители 
(или областни центрове) 
и за останалите. Баланси-
рано са детайлизирани и 
нормите в закона. Това ще 
даде възможност общини-
те, които нямат нужда от 
допълнителна конкретиза-
ция по определени въпро-
си, да го прилагат пряко, 
без да се налага да приемат 
и своя наредба. Основно 
законопроектът предвиж-
да дефиниране правото 
на гробоползване със за-
дължение за поддържане 
и заплащане на съответ-
ните такси. Предвижда се 
възможност Общината да 
въведе такса за поддър-
жане на гробищния парк и 
цена на услуга за поддър-

жане на гробно място, ако 
наследниците не могат да 
извършват това самостоя-
телно. 

Други акценти в зако-
нопроекта са: 

• собствеността на гро-
бищата и парковете се оп-
ределя като общинска и 
държавна, като изключе-
ние се допуска и собстве-
ност на регистрираните ве-
роизповедания;

• управлението на гро-
бищата и парковете се 
осъществява от кмета на 
общината/кметството, като 
то може да се възложи на 
общинско звено или на ед-
нолично общинско юриди-
ческо лице по ЗОС;

• предвидени са мерки 
за устройствено планира-
не на гробищните паркове, 
въвеждат се изисквания за 
нови терени за гробища и 
гробищни паркове;

• дава се право на об-
щините да въведат глоби 
за неподдържани гробове 
и да ги отнемат;

• уредени са въпроси-
те, свързани със служебни 
погребения и право на Об-
щината да търси възста-
новяване на разходите от 
наследници.

Законопроектът пред-
вижда въвеждане на ре-
гистър на частните траурни 
агенции и на каменодел-
ските услуги в големите на-
селени места с над 20 хил. 
жители или в областните 
центрове.  

НСОРБ ИЗГОТВИ ПРОЕКТ НА
ЗАКОН ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

У В Е Д О М Я В А
НАСЛЕДНИЦИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ

че (1) Правото на гробоползване е особен вид право на ползване на гробно място по 
смисъла на чл. 16, за което не се прилагат правилата на чл. 56 и следващите от Закона за 
собствеността, което възниква в полза на наследниците по закон или завещание с пола-
гането на покойник или на урна с праха му в гроб, урнова или друга ниша.

(2) Правото на гробоползване при полагането на покойник в нов гроб се погасява 
след изтичането на минималния санитарно необходим срок от дата на погребението (8 
години) съгласно Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищ-
ните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници на МЗ, при положе-
ние, че преди това то не е било продължено.

Правото на гробоползване е срочно и безсрочно.
(1) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по-горе, се придобива 

за срок от 15 години след изтичане на срока по чл. 24, ал. 2 при заплащане на регламен-
тираната в ЗМДТ и определена в Наредбата за определяне на местни такси и цени на 
услуги, предоставяни в община Брацигово, такса. То може да се продължава периодич-
но, при условие, че преди изтичането на предшестващия срок правоимащите лица са 
заплатили съответната такса.

(2) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от ползватели на под-
държани парцели, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на опре-
делените в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, предоставяни в 
община Брацигово, такса.

(3) Заплащането на определените такси за срочно и безсрочно право на гробополз-
ване се извършва на фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово, всеки дел-
ничен ден от 8,00 до 17,00 часа и се отразява в Регистъра на гробищен парк – Брацигово.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ГРОБИЩНИЯ ПАРК СЕ ПРЕД-
ПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ИЗЗЕМВАНЕ НА ПАРЦЕЛИ НА ПОЧИНАЛИТЕ ПРЕДИ 1968 
ГОДИНА, АКО ДО МОМЕНТА ТЕ НЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ, НЕ СА ПОТЪРСЕНИ И ЗА-
ПЛАТЕНИ!

2 166 са произшествията, на които са реагирали екипите на Регионалната дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ през миналата година. Това стана ясно 
от анализа, който бе представен на заседание на Областния щаб за защита при бедствия, 
което се проведе в Областната администрация.

Възникналите пожари през летния сезон на 2017 г. и обобщена информация за 
изпълнението на Заповедта на областния управител за превантивни мерки срещу пожари 
в полския и горския фонд бяха коментирани на заседание на Областния щаб за защита 
при бедствия, председателствано от заместник-областния управител Йордан Кожухаров. 
Стана ясно, че произшествията в Пазарджишко са с 350 по-малко в сравнение с тези 
през 2016 г. Пожарите за изминалата 2017 г. са 1 540. За летния сезон на територията на 
област Пазарджик са възникнали 811 пожара, което е с 297 по-малко от 2016 г. За същия 
период горските пожари са 16, унищожени са над 1 120 дка гори.

Във връзка с обявяването на пожароопасен сезон, кметовете на общините са 
забранили паленето на стърнища, извършен е инструктаж на пастирите, осигурени са 
подстъпите към водоизточниците и е създадена организация за своевременно реагиране 
при възникване на пожар.

„Априлци“

Колективът на Народно читалище „Васил 
Петлешков – 1874“ бе част от организирания областен 
семинар на тема „Библиотеките – образователни, 
културни и социални политики“. Инициатори са  
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – 
Пазарджик, а мястото на провеждане бе в село 
Баня, община Разлог. На форума бяха представени 
добрите библиотечни практики в Испания и Финландия от Милена Марковски, директор на 
Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград, и „Андрагогиката като виртуална 
среда за обучение за библиотекари“ от Лъчезар Риков, директор на РБ „Н. Фурнаджиев“ 
– Пазарджик. Освен това бе представена и „Американската библиотека през погледа 
на един емигрант“ от Елка Кепчелева, библиотекар при НЧ „Методий Драгинов“ – с. 
Драгиново. Обсъдени бяха и нови възможности за дигитализация с библиотечен софтуер 
„Автоматизирана библиотека“ със Светлозар Мечков, управител „РС-ТМ“ ООД.

Невена СТЕФАНОВА

Â ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ËßÒÎÒÎ
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Общество

„Човек обича детството си така, както обича дома 
и Родината си.“ Подобна мисъл като да е изказана от 
Сент Екзюпери, или може би от някой друг. Защо ви я 
припомняме ли? Защото детството е един прекрасен 
свят от чудеса и странности, а приказното и вълшебното 
са главните обитатели на този свят. И ако ние решим 
и спрем да му вярваме, все едно да се простим 
безвъзвратно с детството си, с мечтите, поезията и полета 
на въображението. „Учените глави“ биха ни упрекнали - 
кажете истината и не смесвайте логиката с фантазиите. 
И все пак... Нека да запазим атмосферата на тайнствено 
съучастничество и да се постараем да превърнем 
детството на нашите деца в неповторимо преживяване и 
незабравим спомен.

Всеки от детството си е взел
нещичко из пътя да му свети –
може съкровената си цел,
може би измислени куплети,
може стихче, може песничка една,
като сладкопойна чучулига
да е взел от детската страна,
понякога и туй за цял живот му стига.

РАЗНОЦВЕТЕН И ЗАБАВЕН ПЪРВИ ЮНИРАЗНОЦВЕТЕН И ЗАБАВЕН ПЪРВИ ЮНИ

Съботни маршрути

Панагюрското сребър-
но съкровище от могила-
та „Мрамор“ се завърна 
у дома за пръв път след 
115 години. Това стана 
възможно благодарение 
на финансовата подкрепа 
на „Асарел-Медет“АД. С 
осигурените от компания-
та дарителски средства бе 
извършена консервация 
и реставрация на експо-
натите, които до момента 
не бяха показвани пред 
публика в цялост. Благо-
дарение на дарителя, На-
ционалният археологиче-
ски институт с музей към 
Българската академия на 
науките издаде и луксо-
зен каталог, в който са 
представени находките.

Изложбата със Сре-
бърното съкровище е 
подредена в трезора със 
Златното съкровище в 
Исторически музей – Па-
нагюрище и беше офи-
циално открита на 5 юни. 
Директорът на музея доц. 
д-р Атанас Шопов разка-
за накратко историята на 
съкровището и благода-
ри на „Асарел-Медет“АД 
за подкрепата. Благодар-
ности към колегите си от 
музея, Общината и спон-
сора поднесе и замест-

ник-директорът на НА-
ИМ-БАН доц. д-р Христо 
Попов, който заяви жела-
нието си партньорството 
между тези институции 
да продължи. Кметът на 
община Панагюрище Ни-
кола Белишки изрази 
удовлетворението си, че 
панагюрци и гостите на 
музея ще имат възмож-
ност да се насладят на 
изделията на тракийските 
майстори. Той също от-
прави благодарност към 
целия екип, реализирал 
изложбата.

„В днешното напрег-
нато време истинска ряд-
кост са миговете, в които 
се докосваме до нещо 
красиво и неповторимо – 
каза в приветствието си 
Галя Костова, прокурист 
на „Асарел-Медет“ АД и 
председател на фонда-
ция „Асарел“. – Този миг 
е такъв и се радвам, че 
изяществото на древните 
майстори, мистиката и за-
гадките на онези антични 
времена, на богове и ге-
рои, достига днес до нас, 
панагюрци. Само едно 
стъкло ни дели от нещо 
наистина приказно, нещо, 
което вълнува и изпълва 
сърцата ни с радост. Вто-

ро панагюрско съ-
кровище се завръ-
ща у дома, този път 
Сребърното. Това 
е поредното дока-
зателство, че на-
шият роден край е 
не само целунат от 
Господ, но и люби-
мец на историята. 
В България няма 
друго такова мяс-
то, което е събрало 
таланта, драмата и 
величието на всич-
ки исторически 
епохи. По тази 
причина за нас, 
като ръководство 
на „Асарел-Медет“ 
АД, нямаше ни-

какво колебание дали да 
подкрепим реставрация-
та на експонатите от това 
съкровище, за да станат и 
те достояние на широката 
публика.“

Панагюрското сре-
бърно съкровище е от-
крито през месец май 
1903 година в могилата 
„Мрамор“. От София е ко-
мандирован тогавашният 
директор на Народния 
музей Вацлав Добруски, 
който описва в протокол, 
че освен погребания вла-
детел, в могилата е от-
крит и неговият кон. Ве-
роятно покойникът е бил 
богат и могъщ владетел, 
представител на една от 
водещите династии, жи-
вял през първата поло-
вина на IV в. пр. Хр. по 
времето на разцвета на 
Одриската държава. 

Панагюрското сребър-
но съкровище от могилата 
„Мрамор“ включва над 70 
експоната с висока худо-
жествена стойност, изра-
ботени от злато, сребро, 
бронз, желязо и глина.

То ще бъде изложено 
в Исторически музей – 
Панагюрище до края на 
годината.

НА  ХХIII  ФЕСТИВАЛ  В  КОСТАНДОВО
Битовата група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета-1911“ с. Розово взе 

участие на Двадесет и третия национален фестивал в Костандово, проведен на 19 май. 
Пътуването стана с частни коли, благодарение на читалищни деятели активисти. 

На форума групата се представи отлично. Силно впечатление направи красивата 
и пъстра местна носия. Най-малкият изпълнител, десетгодишният Тошко, който 
прекрасно изпълнява местни народни песни, събра овациите.

Битовата група бе наградена с плакет и грамота за участие.
Това бе един прекрасен ден за изява и разтоварване от сивото ежедневие. 

Продължава подготовката на групата за следващия фестивал.
Катя КОМИТОВА

Толкова е хубаво и след много 
години да кажеш “Здравей” на 
някого от своите набори,  своите 
приятели от училище.

Казват, че човек се завръща там, 
където е бил. Върви по пътеките, по 
които вече е преминал, като че ли за 
да не забрави откъде е тръгнал. Или 
може би за да почувства опората 
на нещо минало, но много силно – 
детството и юношеството.

Времето е добър учител, който 
отваря очите ни. То помага да видим 
всичко в перспектива и да разберем грешките, които сме направили. Не е лесно, повярвайте 
ми… след години, със същата откровеност, да си кажем кой с какво се е преборил… от 
какво не е заспивал и какво е надживял…

Странно и готино ни беше да застанем отново един срещу друг – вече 50-годишни 
юбиляри. Изглеждахме почти непроменени, сякаш сме още на двадесет и…

Мама му стара, как се нижат тези години! 
Сигурна съм, че тези прегърнали в обятията си живота неостаряващи момичета и 

момчета няма да забравят началото, накъдето и да ги отвее попътният вятър. 

ТОРБИЧКАТА С ПРИКАЗКИ

Със зеници учудени и коляно разбито,
на криле пеперудени, без дори да ме пита,
мойто детство отива си, мойто детство ми смига,
и в торбичката с приказки слага възрастна книга.

Ето, в кукла парцалена личицето си скрило,
наранявано, галено, беззащитно и мило,
мойто детство отива си, мойто детство ми смига,
и в торбичката с приказки слага възрастна книга.

Със мечти изсънувани и очи зачервени,
без слова за сбогуване, неусетно от мене
мойто детство отива си, мойто детство ми смига,
и в торбичката с приказки слага възрастна книга.

Но не вярвам наистина, че си тръгва от мене...
Пак в очите ще плисне! Пак от смях ще се пени!
Мойто детство отива си, ала хитро ми смига,
че е пълна със приказки всяка възрастна книга...

НАБОР 1968 ГОДИНА ПОКОРИ НАБОР 1968 ГОДИНА ПОКОРИ 
ПОЛОВИН ВЕКПОЛОВИН ВЕК

Мая Дългъчева


