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19 януари 2023 г.

четвъртък

30 ст.

Скъпи приятели,
Щастливи сме да ви съобщим, че 54 картини от фонда 

на ХГ на ГИМ – гр. Брацигово, вече са реставрирани!
Финансовата подкрепа за тази толкова належаща дей-

ност бе предоставена по проект „Дейности по опазване 
на движимото културно наследство в музеите и художест-
вените галерии“, рег. №45-00-439 /18.07.2022 г.

Проектът е на стойност 14 710 лв., като 11 032,50 лв. е 
финансиране от Министерството на културата, а остана-
лата сума е съфинансиране от Община Брацигово.

Картините са в постоянната експозиция на Художест-
вената галерия в Историческия музей – град Брацигово. 
Заповядайте да ги разгледате!

Петя ВЕЛКОВА

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВО

О  Б  Я  В  А
УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
С Решение № Ц-32 / 30.12.2022 г. на КЕВР и Запо-

вед № 01/03.01.2023 г. на Управителя на дружеството
се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставя-
ни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както 
следва:

Утвърдени цени ВиК услуги лв./куб.м 2023 г.
Цена за доставяне вода на потребителите 
лв./куб.м без ДДС.

1,155

Цена за отвеждане на отпадъчни води
на потребителите лв./куб.м без ДДС.

0,147

Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.01.2023 г.

0101

Ученици, об-
щ е с т в е н и ц и , 
читалищни дея-
тели и граждани 
поставиха цветя 
пред паметника 
на руските воини 
в града.

Денят е 9 януари 2023 година. Поводът – 145-ата годиш-
нина от посрещането на пехотинците от Трети литовски 
лебгвардейски полк под командването на подпоручик 
Панин, състояло се в мразовитото утро на 9 януари 1878 
година в местността Банището.

Брацигово никога не е имало компактно турско насе-
ление, не е било превземано и не е имало нужда да бъде 
освобождавано, но винаги е участвало и е било съпри-
частно към борбата за национално освобождение. 

За Руско-турската освободителна война градът ни дава 
13 опълченци, хора с доблест и хъс за саможертва. Ис-
тински воини за свобода и независимост.

Русите идват в селището по покана на брациговски ак-
тивисти родолюбци, които успяват 
да организират цялото население 
– млади и стари, здрави и болни, 
бедни и богати, да отдадат почит на 
братята освободители.

С хляб и сол, с радостни викове 
и поклон местното население при-
ветства солдатите, на чиито щико-
ве се ражда българската свобода.

Иванка СТЕФАНОВА

ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Кметовете на Брацигово и Пещера – Надежда Казако-

ва и Йордан Младенов, заедно с кметовете на общините 
Карлово и Петрич, проведоха работна среща със замест-
ник-министъра на транспорта и съобщенията Николай 
Найденов. Кметовете информираха зам.-министър Найде-
нов за транспортните проблеми в ръководените от тях об-
щини. Превозвачите, под предлог че им e икономически 
неизгодно, спират междуградските автобусни линии. Кме-
товете настояват да се промени досегашната практика на 
дофинансиране на автобусните превози и в бъдеще ком-
пенсациите от държавата да бъдат на километър пробег, 
а не да бъде обвързана с брой продадени абонаментни 
карти, както е досега. Предложено бе също нормативна-
та уредба за вътрешноградски и междуградски превоз да 
бъде разделена. В сегашния Ӝ вид тя създава неравнопо-
ставеност между градските и извънградските маршрути, 
тъй като извежда като критерий за дофинансиране броя 
на населението, а не изминатите километри. Обсъдена 
беше и възможността да отпадне изискването достъп до 
субсидии за малки населени места да имат само селища-
та под 500 души от планински и гранични райони.

Във връзка с възникналите затруднения, свър-
зани с обезпечаване на изпълнението на обществен 
автобусен превоз на пътници по линии от Областна 
транспортна схема, квота на община Брацигово, ви 
уведомяваме, че считано от 03.01.2023г. /вторник/ кур-
совете по линията Брацигово – Пазарджик и Пазар-
джик – Брацигово ще се осъществяват от фирма ЕТ 
„СТОЙЧЕВ И СИН – ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ“, в следните 
часове: от гр. Брацигово до гр. Пазарджик /през села-
та Бяга, Козарско и Исперихово/ – тръгване от Браци-
гово: 6:20 ч. и 11:30 ч., от Пазарджик до Брацигово /
през селата Исперихово, Козарско и Бяга/ – тръгване 
от Пазарджик: 14.10 ч. и 19.30 ч. Засега цените на кар-
тите за пътуване ще се запазят в досегашния размер, 
a за някои от билетите ще претърпят минимално пови-
шение. Карти за пътуване се издават от 29.12.2022 г. в 
офиса на Кооперация „Сила“, гр. Брацигово. Телефон 
за връзка с транспортната фирма 0895 532227.

На https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-
kampaniyata-chista-okolna-sreda-za-2023-g/ е обявена 

покана за набиране 
на проекти в рамки-
те на Национална-
та кампания „Чиста 
околна среда“ – 2023 
г. на тема: „Обичам 
природата – и аз 
участвам.“

С реализацията 
на дейностите по 
Националната кам-
пания се цели ре-

новиране и/или създаване на нови паркови пространства, 
залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и 
възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и 
спортни съоръжения и други.

Общият бюджет по програмата е 3.5 млн. лв., разпределен 
както следва:

• за проекти на общини и кметства – до 15 000 лв., на обща 
стойност 2 млн. лв.;

• за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до 
7 500 лв., на обща стойност 1.5 млн. лв.

Проектите се изпращат само на e-mail: proekti2023@
pudoos.bg. Крайният срок за кандидатстване е 10.02.2023 г. 
за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК и до 
24.02.2023 г. за проекти на общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на зая-
вители (кметства, кметски наместничества, райони на об-
щини, училища, детски градини и центрове за подкрепа на 
личностното развитие/обединени детски комплекси), които 
са получили финансиране в Националната кампания „Чиста 
околна среда“ през 2021 г. и 2022 г.

Татяна СИМОНОВА
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Василе,

Днес, на датата на твоето рождение, отново сме се съ-
брали тук – до мястото, където те измъчваха. Застанали 
сме пред твоя монумент като пред Христовото разпятие 
в олтар на черква. Само че не за да се молим за нещо 
на глас, а единствено да се изповядаме.

Защото когато човек иска да зачеркне грешките от 
миналото си и да започне отначало, той го прави имен-
но с изповед. А нашата изповед е изписана с кървави 
букви в това писмо. Понеже душите ни са едни такива, 
окървавени. Нямаме силата да говорим на глас, защото 
раните ни раздират отвътре.

Сигурно ще ни попиташ за тези рани – те в каква бит-
ка са ни нанесени? Нали днес живеем в онази свободна 
държава, която ти и другарите ти извоювахте?

Това е така, Василе, България в момента не е под ни-
чие иго. Отвъд това обаче не спираме да се питаме как-
во представлява свободата? Само да имаме собствена 
държава, означена на картата на света ли?

Не, Василе.
Оказа се, че държавата е само една метафора. Все-

ки един от нас представлява една малка държава. И за 
нейната свобода сам трябва да се бори, докато не из-
воюва мястото Ӝ върху голямата карта на света. Всеки 
сам трябва да влезе в битка, когато държавата му се 
намира под заплаха от превземане. И сам трябва да 
спечели, независимо между колко огъня душманинът 
измъчва душата му. Защото, ако си позволи да изгуби, 
огньовете стават повече на брой и по-горещи. Волята му 
се превръща в огън на самосъжалението, амбицията – в 
огън на чувството за малоценност, а смелостта – в огън
   на страха.

Но ние днес, Ва-
силе, сякаш се стра-
хуваме да влезем в 
битка. Чули сме, че 
„тоз, който падне в 
бой за свобода, той 
не умира“. С това се 
самозалъгваме – че 
щом сме паднали в 
битката за своята 
свобода, това ав-
томатично ни пра-
ви герои. Явно ни е толкова важно да си приписваме 
геройства, че дори не забелязваме колко съществена 
подробност пропускаме. Ние губим в своята битка, за-
щото се страхуваме да се сражаваме. Защото се съмня-
ваме в успеха си.

Именно това са огньовете, които окървавяват душите 
ни, Василе. Огньовете на страха, съмнението, самоза-
лъгването и липсата на вяра. Затова нашата изповед е 
изписана с кървави букви в това писмо. Душите ни кър-
вят, а ние нямаме силата да говорим на глас.

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
Василе, а ти знаеш ли какво означава да паднеш в 

бой за свобода? Ти знаеш ли какво означава да се оста-
виш на грозните пламъци да погубят съществото ти? Ти 
знаеш ли какво означава да си се примирил със загуба-
та си, още преди битката да е започнала?

И ние нямаше да разберем, ако бяхме почерпили 
поне малко сила от думите в известните пиеси. Те ни 
учат, че когато няма хляб, има една стара приказка: 
„Имало едно време един дядо и една баба…“. Когато 

(Продължава на стр. 2)

Преди 178 години в Брацигово се роди един непокорен дух, който повече от век и половина вълнува 
сърцата и умовете ни със своята възвишена любов и изгаряща омраза, сила и дързост, родолюбие и без-
резервна отдаденост на каузата на свободна България.

Васил Петлешков има своето неотменимо място в българската и историческата памет. Неговото дело и 
слово са вградени в сърцевината не само на мемориалния парк „Априлци“, но и в духовността на нашето 
съвремие. 

Той вярваше пламенно, че свободата се изгражда в душите, не по площади и трибуни, и показа на 
дело, че за свободата на майка България е оправдана всяка саможертва.

Младият спицерин горещо вярваше, че „има само едно бъдеще за България – бъдеще светло, защото 
редом с другите славяни ще има що да каже в света, що да внесе в човещината“. 



Традициите са живи

няма сол, има сълзи и от тях ще я добием. Но когато 
няма вяра, тогава е страшно.

А ние, Василе, сега имаме хляба. И солта имаме, и 
меда имаме, и виното… А това ни успокоява толкова 
много и не изпитваме необходимостта да повярваме, 
че нашата собствена малка държава може да постигне 
свободата си и да се появи на картата на света. Защото 
сме се оставили да ни убедят, че да си свободен, озна-
чава да си сам срещу всички.

Нали, докато те измъчваха, Василе, ти беше този, кой-
то многократно изрече думите: „Сам съм, други няма.“ 
Чак сега се питаме, Василе, ти сам ли си бил наистина? 
Сам ли си бил, или нашата слабохарактерност отново се 
поддава на манипулации. Дали пък някой целенасочено 
не вади твоите думи от контекста на реалните събития и 
не ги тълкува както му е удобно, само за да ни подчини 
на себе си? Дали същият целенасочено не крие исти-
ната, само за да ни накара да се откажем от битката, 
която водим и да се оставим на огньовете на страха и 
съмнението да ни погубят?…

Василе, когато човек иска да зачеркне грешките от 
миналото си и да започне отначало, той го прави с из-
повед. Затова днес, на датата на твоето рождение, отно-
во сме се събрали тук – до мястото, където те измъчва-
ха. Застанали сме пред монумента като пред икона на 
Христовото Възкресение. Защото подвигът ти те възкре-
си от мъртвите.

Дано и в нас възкръсне смелостта и когато дойде вре-
ме за следващата ни битка, да не се поддаваме на съм-
нения, а да изкрещим „Свобода или смърт!“... и да се 
хвърлим в боя!

Подпис: борците за свободата си от 21 век
14 януари 2023 година 

Игнажден! Сред най-харак-
терните обичаи за този ден е 
така нареченият „полазник“ или 
„полезник“, символизиращ ма-
гическата сила на първия ден. 
Според него, който пръв прек-
рачи прага на дома, определя 
каква ще бъде идната година. 
Игнажден се празнува като част 
от предстоящата Коледа и пред-
ставлява своеобразна подготов-
ка за нейното сбъдване. Поради 
тази причина именно на този 
ден се събират коледарите… И 
за да не оставят благополучи-
ето в ръцете на случаен човек, 
дедите ни избирали „полазника“ 
предварително.

Тази година първите полаз-
ници на Брацигово бяха нашето 
бъдеще. Момчетата и момиче-

тата на СУ „Народни будители“ 
внесоха коледния дух в Общин-
ска администрация – Брациго-
во, в Народно читалище „Васил 
Петлешков – 1874“, в КСУДС – 
Брацигово, Пенсионерски клуб 
„Дълголетие“ и всички търговски 
обекти в града. Не сме ги изби-
рали, те избраха нас…

Благословени да са!…
С добри пожелания и на-

ричания младите хора внесоха 
топлина и надежда във всеки 
срещнат в мразовитото утро на 
малкия град.

НА БЕРЕКЕТ И СПОЛУКА ДА Е!

Тази година кръстът на светия 
богоявленски водосвет в Браци-
гово бе уловен от Николай Нико-
лов. Младежът за първа година 
участва в ритуала и е много въо-
душевен от събитието. Тази година 
желаещите за участие в богояв-
ленския водосвет бяха на възраст 
от 6 до 19 години.

След като кръстът, хвърлен от 
отец Любомир Троанов, бе изваден 
от ледените води, на малкото пло-
щадче пред Градския исторически 
музей се завихри хоро… Най-мла-
дото хоро от години в нашия град! 
На хаирлия да е и здраве и берекет 
да има за всички!…

А докато звучеше нашенска 
музика, символично пуснатото гъ-
лъбче кръжеше над младите хора 
и мнозинството и сякаш възда-
ваше Божията благословия над 
стихналия градец. 

БАБИНДЕН В РАВНОГОР
Бабинден в 

село Равногор 
премина чу-
десно! Гости на 
празника бяха 
г-жа Надежда 
Казакова – кмет 
на община Бра-
цигово, местният 
свещеник отец 
Атанас, Васка 
Спасова – секре-
тар на читалище 
– с. Розово, Пи-
рин Андонова – 
секретар на чита-
лище – с. Лозен.

Както каза 
г-жа Надежда 
Казакова, рав-

ногорските баби доказаха, че не само се трудят, но
и много се веселят. Здраве и берекет да е!…

Мария СПАСОВА

ИГНАЖДЕН – ПРАЗНИК НА НАДЕЖДАТА

Архитектурно-
то наследство на 
България, изо-
бразено с аква-
рел, представи 
архитект Белин 
Моллов в Браци-
гово. Експози-
цията е открита 
на 17 декември в 

зала 202 на НЧ „Васил Петлешков 
– 1874“ – емблематично място, чия-
то сграда сама по себе си също е с 
висока архитектурна стойност. 

Това бе най-интелектуалният и 
един от най-красивите подаръци за 
празника на Брацигово по повод 
неговата 130-годишнина. Създа-
дена за по-малко от месец излож-
бата с акварелни картини на арх. 

Белин Моллов 
представя ня-
колко от ем-
блематичните 
сгради на този 
град, рисувани 
с любов към 

миналото, вяра в настоящето и на-
дежда в предстоящото!

Личен подарък за града остава 
картината, изобразяваща Народ-
но читалище „Васил Петлешков – 
1874“.

За себе си авторът казва: „При-
чината, поради която изучавах ар-
хитектура и след това работех 50 го-
дини като архитект, е защото я оби-
чах и все още обичам да рисувам. 
По принцип аз не съм художник – 
аз съм архитект, който рисува.“

Белин Моллов е роден в Русе на 
23 октомври 1946 г. Завършил е 
със степен магистър – архитект 
и градостроител, през 1969 г. в 
София. Има 50-годишен опит в 
областта на пространственото 
планиране и градското развитие. 
Неговите акварелни рисунки са в 
духа на българската архитекту-
ра. Той е и активен член на „Клуб 
на архитекти – художници“ и ре-
довно участва в общите излож-
би. Има повече от 10 самостоя-
телни изложби в София и други 
градове в България. Една от тях –
„Европейски столици“, организи-
рана през 2006 г., беше посветена 
на присъединяването на Бълга-
рия към ЕС.

„Априлци“

Цветовете на сбъдването
Когато вярата в мечта предаде своя пламък...

ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И КЪСМЕТ
(Продължава от стр. 1)

Âàñèë�Ïåòëåøêîâ

Текстът е четен по време на възпоменателното честване по случай 
178 години от рождението на Васил Петлешков, провело се на 14 януари 
2023 година в Мемориален парк „Априлци“ – гр. Брацигово.

МЪЖКО ХОРО
Триста момци, мила мамо,
хоро вият днес в реката.
Тъпан бие силно тамо,
веят момци знамената.
Мъжки ризи вятър вее,
бели като сняг в Балкана.
Момци, мамо, песни пеят
за родина – люта рана.
Тунджа крехък лед сковава,
под води Ӝ кръста мръзне,
ала момък млад тогава
над глава го вдига бърже.
Та целува кръста, мамо,
на детенце го подава.
Да е здраво като камък
и да варди мъжка слава.
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Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоред-
бите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Браци-
гово, неговите комисии и взаимодействието му с Общин-
ска администрация, съгласно които председателят на ОбС 
изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет 
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии. 

Отчетът, който предоставям за разглеждане, обсъжда-
не и приемане от Общинския съвет, съдържа информация 
за работата на ОбС – Брацигово и неговите комисии за пе-
риода 01.07.2022 г. – 30.11.2022 г.

Основната дейност на Общинския съвет се извършва в по-
стоянните комисии, където задълбочено и компетентно се об-
съждат предложените проекти за решения, след което се вна-
сят в заседание на Общинския съвет.

На заседанията на постоянните комисии винаги присъстват 
представители на администрацията, както и вносители на съот-
ветните материали и предложения и участват в изясняването 
на въпроси, свързани с необходимостта, законността и целе-
съобразността на предложените от тях управленски решения. 

Комисиите по икономика, финанси, образование и култура; 
териториално развитие, комуникации и околна среда; закон-
ност и обществен ред са провели 17 заседания за отчетния 
период. На тях са дадени следния брой становища:

• ПК по икономика, финанси, образование и култура – 83; 
• ПК по териториално развитие, комуникации и околна сре-

да – 84;
• ПК по законност и обществен ред – 84.
Общият брой отсъствия на общински съветници от заседа-

ния на трите постоянни комисии към Общинския съвет са 20 за 
посочения период.

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобито имущество към Общински съвет – 
Брацигово е провела 4 заседания.

Комисията по Оперативен контрол на дейността на „Ин-
фрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, е провела 2 заседания за от-
четния период и е внесла 6 предложения до Общински съвет 
– Брацигово, относно дейността на дружеството.

Заседанията на Общински съвет – Брацигово, за периода 
01.07.2022 г. – 30.11.2022 г. са проведени съгласно изисквани-
ята на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодейст-
вието му с Общинска администрация. Досега те са 4 на брой, 
като всички са свикани от председателя на ОбС – Брацигово, 
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинска администрация.

За този отчетен период има постъпили 88 предложения за 
включване в дневния ред на заседание на Общински съвет – 
Брацигово, описани както следва:

• от кмета на общината – 81 бр.;
• от председателя на Общински съвет – 1 бр.;
• от Комисията по оперативен контрол – 6 бр.
От посочените предложения има 4 броя, оттеглени от кме-

та на община Брацигово, 1 брой, оттеглено от Комисията по 
оперативен контрол и 3 броя неприети на заседание на Об-
щинския съвет.

Общият брой отсъствия на общинските съветници от засе-
дания на ОбС за разглеждания период са 11 броя.

Предложенията от Общинска администрация са внасяни 
винаги навреме, съгласно чл. 86, ал. 1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Налагало се е да се внасят материали и в последния срок, но 
винаги са били съобразени с чл. 57, ал. 1 от Правилника на ОбС 
и Постоянните комисии към Общинския съвет са се събирали, 
за да разгледат предложенията и вземат становище по тях.

Решенията на Общински съвет – Брацигово се изпращат на 
кмета на общината, на областния управител на област Пазар-
джик и на Районна прокуратура – Пазарджик, ТО – Пещера, 
в срок, съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА. Всички решения се 
поставят на таблото за информация в сградата на Общинска 
администрация и се публикуват на интернет страницата на Об-
щина Брацигово. 

Записите от заседанията на Общински съвет – Брацигово, 
се публикуват на интернет страницата на Община Брацигово, 
секция „Общински съвет“.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОбС – БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 30.11.2022 г.

От състоялите се 4 редовни заседания са издадени 4 прото-
кола с общ брой 76 решения.

Към датата на изготвяне на отчета няма върнати актове на 
Общински съвет – Брацигово, от Районна прокуратура Пазар-
джик – ТО гр. Пещера. 

В деловодството на Общински съвет е получена жалба с
вх. № 015-00-43/25.05.2022 г. от М. С. М. и К. Д. Н., с която оспор-
ват като незаконосъобразно Решение №449 и Решение №450 
от 03.05.2022 г., взети с Протокол №35 на Общински съвет – 
Брацигово.

Относно Решение № 449 е образувано адм. дело № 
555/2022 г. от Административен съд – Пазарджик, Администра-
тивно отделение XIII състав. С Определение № 953/13.06.2022 
г. на Административен съд – Пазарджик, съдът оставя без раз-
глеждане жалбата на М. С. М. и К. Д. Н. против Решение № 
449, взето с Протокол № 35 на Общински съвет – Брацигово. 
Прекратява производството по адм. дело № 555/2022 по описа 
на Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена частна каса-
ционна жалба с вх.№ 005-00-33#4/14.07.2022 г. от М. С.М. и К. 
Д. Н. срещу Определение № 953/13.06.2022 г. на Администра-
тивен съд – Пазарджик по адм. дело № 555/2022 г. С Опреде-
ление № 8255/28.09.2022 г. на Върховен административен съд 
оставя в сила Определение № 953 от 13.06.2022 г., постановено 
по адм. дело № 555/2022 г. по описа на Административен съд 
– Пазарджик, и осъжда М. М. и К. Н. да заплатят на Община 
Брацигово сумата от 200 лв. Определението е окончателно.

Относно Решение №450 е образувано адм. дело № 617/2022 
. в Административен съд – Пазарджик. С Определение № 
1141/22.07.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, оста-
вя без разглеждане жалбата на М. М. и К. Н. против Решение № 
450, взето с Протокол № 35 на Общински съвет – Брацигово и 
прекратява производството по адм. дело № 617/2022 г. по описа 
на Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена частна кас-
ационна жалба с вх.№ 005-00-33#7/16.09.2022 г. от М. М. и К. 
Н. срещу Определение № 1141/22.07.2022 г. по адм. дело № 
617/2022 г., постановено от Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена жалба 
с вх. № 002-00-11/25.05.2022 г. от В. Ш. против Решение № 
450/03.05.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, с Протокол 
№ 35. С Определение № 1115/15.07.2022 г. на Администрати-
вен съд – Пазарджик е образувано адм. дело № 573/2022 г., 
насрочено за 13.09.2022 г. С Определение № 2032/03.10.2022 
г. на Административен съд – Пазарджик, оставя без разглеж-
дане жалбата на В. Ш. против Решение № 450/03.05.2022 г. на 
Общински съвет – Брацигово, с Протокол № 35 и прекратява 
производството по адм. дело № 573/2022 г. по описа на Адми-
нистративен съд – Пазарджик. 

В деловодството на Общински съвет е получена жалба 
с вх. № 002-00-10/25.05.2022 г. от В. Ш. против Решение № 
449/03.05.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, с Протокол 

№ 35 с искане за неговата отмяна като незаконосъобразно, по 
повод на която е образувано адм. дело № 574/2022 г. в Админи-
стративен съд – Пазарджик.

С Определение № 1026/27.06.2022 г. на Административен 
съд – Пазарджик, оставя без разглеждане жалбата на В. Ш. 
против Решение № 449/03.05.2022 г. на Общински съвет – Бра-
цигово, и прекратява производството по адм. дело № 574/2022 
г. на Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена частна 
жалба с вх. № 005-00-36#1/20.09.2022 г. от В.Ш. срещу Опреде-
ление № 1026/27.06.2022 г. по адм. дело №574/2022 г., постано-
вено от Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена жал-
ба с вх. № 002-00-9/25.05.2022 г. от В. Ш. против Решение № 
435/15.04.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, с Протокол 
№ 34. С Определение № 107/15.07.2022 г. на Административен 
съд – Пазарджик, е образувано адм. дело № 575/2022 г., насро-
чено за 13.10.2022 г. Делото е отложено за 01.12.2022 г.

В деловодството на Общински съвет е получена жалба 
с вх. № 002-00-19/22.08.2022 г. от В. Ш. против Решение № 
493/29.07.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, по Протокол 
№ 38. С Определение № 2128/24.10.2022 г. на Администрати-
вен съд – Пазарджик, е образувано адм. дело № 823/2022 г., 
насрочено за 09.11.2022 г. С Определение № 298/29.11.2022 
г. на Административен съд – Пазарджик, оставя без разглеж-
дане жалбата на В. Ш. срещу Решение № 493 на Общински 
съвет – Брацигово, от 29.07.2022 г. по Протокол № 38. Прекра-
тява производството по адм. дело № 823 по описа за 2022 г. на 
Административен съд – Пазарджик. Осъжда В. Ш. да заплати 
на Община Брацигово сумата в размер на 800 лева, предста-
вляващи сторени по делото разноски от страна на ответника.

В деловодството на Общински съвет е получена жалба 
с вх. № 002-00-22/17.10.2022 г. от В. Ш. против Решение № 
512/29.07.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, по Протокол 
№ 38, по повод на която е образувано адм. дело № 980/2022 г. в 
Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет е получена жал-
ба с вх. № 002-00-23/19.10.2022 г. от В. Т. против Решение № 
512/29.07.2022 г. на Общински съвет – Брацигово, по Протокол 
№ 38, по повод на която е образувано адм. дело № 986/2022 г. в 
Административен съд – Пазарджик.

С Определение № 2170/04.11.2022 г. на Административен 
съд – Пазарджик, присъединява жалбата на В. Т., по която е 
образувано адм. дело №986/2022 г. на Административен съд – 
Пазарджик, към адм. дело №980/2022 г. на същия съд, за съв-
местно разглеждане и постановяване на общо решение. Пре-
кратява производството по адм. дело №986/2022 г. по описа на 
Административен съд – Пазарджик.

В деловодството на Общински съвет за отчетния период са 
постъпили 2 броя жалби, 3 броя молби и 1 брой подписка.

През отчетния период общинските съветници активно уп-
ражняваха правото си да отправят питания към кмета на общи-
ната. На някои от отправените питания бе отговаряно веднага, 
по време на заседанието на Общински съвет, а отговорите, 
които са в писмен вид, бяха предоставяни на следващото за-
седание.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоставям 
настоящата информация за сведение на всички общински 
съветници, на кмета на общината и на Общинската адми-
нистрация, а така също и на гражданите на община Бра-
цигово. 

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата рабо-
та на Общинския съвет през отчетния период.

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и 
градивност да продължим нашата работа за развитието на 
община Брацигово.

инж. Веселина ДАМОВА,
председател на Общински съвет – Брацигово

ПЛАН ЗА РАБОТАТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 

ПРЕЗ 2023 г.
М. ЯНУАРИ
1. Отчет на кмета на общината за изпълнение на акто-

вете на Общинския съвет за второто полугодие на 2022 г. и 
останали за изпълнение от първото полугодие. 

2. Приемане на Културния календар за 2023 г. 
3. Отчет за изразходените средства за отбелязване на 

130 години от обявяване на Брацигово за град и 45 години 
от създаване на селищната система. 

4. Годишен отчет на Програмата за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. 

5. Програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2023 г. 

6. Други предложения. 

М. ФЕВРУАРИ
1. Годишен отчет за работата на полицейския участък в 

Брацигово и взаимодействието му с Общинска администра-
ция.

2. Приемане на доклад за дейността на МКБППМН за 
2022 г.

3. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 
околната среда на община Брацигово за 2022 г.

4. Приемане на Доклад за състоянието на системите за 
финансово управление и контрол на „Инфрастрой“ ЕООД за 
2022 г. и Въпросник за самооценка на вътрешния контрол 
за 2022 г.

5.Други предложения

М. МАРТ.
1. Приемане на бюджета и строителната програма на 

общината за 2023 г. 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 30.11.2022 г.

А Г Е Н Ц И Я  З А  С О Ц И А Л Н О  П О Д П О М А ГА Н Е
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.

ОПЕРАЦИЯ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

(Продължава на стр. 4)

От 01.11.2022 г. Община Брацигово предоставя социална услуга по осигуряване на топъл обяд на 50 броя потреби-
тели в гр. Брацигово, с. Розово, с. Бяга, с. Исперихово и с. Козарско. Тези дейности се реализират в изпълнение на До-
говор № BG05SFPR003-1.001-0108-С01, по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово“, 
Операция BG05SFPR003-1.00 „Топъл обяд“, финансирана по  Програма за храни и основно материално подпомагане 
2021-2027. Периодът, който обхваща договорът, е от 01.11.2022 г. до 30.09.2025 г., като размерът на безвъзмездната 
финансова помощ е 133 881,60 лв.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж – гр. Брацигово, като се 
спазват принципите за балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и 
нормите за хранене. Седмичното меню се разработва съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел 
подобряване на качеството на храната.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група са в размер на 3.20 лв. за ден. 
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ супа, основно ястие, десерт и хляб за 50 

лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсио-

нери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от 
близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 
17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребно-
сти и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или не-
възможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 
няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда 
от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от 

Закона за убежището и бежанците.
Във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово“ служители 

на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползва-
нето на социални, административни и здравни услуги и помощ при попълване на документи към институции.
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Точната дата на този ден не мога да 
посоча, но годината трябва да е била 
1964-та. Тогава родителите ми работеха 
из Родопите, по обектите на каскадата 
„Доспат-Въча“, а в конкретния случай – 
на потайно място, наречено Хайдушки 
дол. В действителност жителите на се-
лата в съседство назоваваха малката 
долина Ешекчи дере (в превод от турски 
Магарешко дере), но такова название 
звучеше твърде неподходящо за огром-
ното социалистическо строителство, 
та заради това бе прекръстено набър-
зо. Днес вероятно не е запазено нито 
първото, нито второто наименование, 
но пък дерето отдавна е придобило 
национална известност заради неве-
роятното ждрело, което водите му са 
изваяли в планинската гръд само на 
километър-два надолу по течението. 
Там планинарят и любител на Родопите 
може да занемее пред творчеството на 
Всевишния. Първом – пред Дяволския 
мост (Шейтан кемери), а после – и по 
организирана отдавна еко-пътека, коя-
то ще го доведе току пред входа на още 
по-прочутата Ягодинска пещера (Има-
мова дупка).

За мен тогава изтичаха последните 
дни от лятната ми ваканция, преди да 
замина за пазарджишкия механотехни-
кум, където бях приет.

Та излежавах се аз през онзи съдбо-
вен ден, изпружен на леглото блаже-
но и спокойно, и размишлявах как ли 
ще се оправям сам-самичък в големия 
град. Не бях попадал в такъв, така че 
този факт беше малко плашещ... А и 
кой знае за какво още съм си мислел, 
когато в стаята връхлетя по-малкият ми 
брат.

– Бързо! Ставай! В магазина са дока-
рали черна лимонада!

Първата ми реакция беше да се 
навдигна, но не за да хукна към магази-
на, а за да го набия. Какви глупости го-
вореше? Черна лимонада! Дрън-дрън! 
Че то и най-малките деца знаеха, че 
лимонадата беше жълта. А най-вече аз, 
тъй като все още пазех свежи спомени 
от дървената барака зад Банята, в коя-
то се бутилираше лимонадата за Бра-
цигово. Ама каква лимонада беше она-
зи, а-а-а! Като я пийнеш там, на място, 
газовете, които пускаха в нея, веднага 
излизаха като бурно облаче през но-
совете ни, та чак ни задавяха. Толкова 
много от тази божествена напитка бях 
изпил, че нямаше как да не съм запом-
нил цвета Ӝ. Брат ми обаче продължа-
ваше да твърди, че току-що докараната 
лимонада е черна и аз в края на краи-
щата не издържах. Запътих се към ма-
газина и признавам си – застинах още 

на прага.
Вярно беше! Новодоставената напит-

ка наистина беше черна. Но това, което 
ме стъписа беше не цветът Ӝ, а надпи-
сът върху странните по форма шишета.

„Кока-кола“!

Изпаднах в нещо като шок. До този 
ден бях чел стотици публикации из 
вестниците, касаещи разврата, обхва-
нал младежта в загниващия капиталис-
тически свят. Знам, че това, което ще 
кажа сега, ще изглежда като абсурд за 
съвременните поколения, но си е чиста-
та истина. Пропагандата по онова вре-
ме твърдеше с цялата си сериозност, 
че основните причини за падението 
на младите поколения от Дивия запад 
бяха три – рок-енд-ролът, дългите коси 
и... пиенето на кока-кола.

От порочната музика ни предпазваха 
лесно – такива идиотщини като „Ролинг 
стоунс“ и „Бийтълс“ просто бяха изклю-
чени от съществуващите две радио-
програми, а телевизията за Родопите 
все още не съществуваше. И ако някой 
все пак можеше по неведоми пътища да 
се сдобие поне с подобна грамофонна 
плоча, то тя се слушаше само в тесен 
кръг от най-верни приятели. Достигнеха 
ли упадъчните ритми до ушите на На-
родната милиция, то язък и за плочата, 
и за грамофона. Конфискуваха ги.

Не беше труден и контролът върху 
дългите коси. Всеки понеделник на 
прага на входната училищна врата за-
ставаше директорът с линийка в ръка и 
ако той установеше окосмяване над 3 
см, ученикът мигом беше изпращан към 
бръснарницата. А за кока-кола само се 
споменаваше, така че аз и понятие си 
нямах какво представлява и как точно 
развращава.

А ето че се беше появила! Невероят-
но!

В онзи случай не устоях на изкуше-
нието и започнах да опипвам дъната на 
джобовете си. Трябваше да се бръкна 
за цели 25 стотинки, докато нашата ли-
монада струваше само по пет.

Скъпо и прескъпо, но как да не се 
изкусиш и да не опиташ от забранения 
плод!

Нямаше как, прежалих парите, чия-
то равностойност беше повече от тази 
на самун хляб, грабнах една кола и се 
скрих на потайно място, преди някой да 
ме е приплескал през ръцете. Спомням 
си, че отпивах първите глътки бавно и 
в трепетно очакване да усетя пристъ-
пите на разврата. Очакваният от мен 
ефект обаче така и не се случваше. 
Тогава реших, че вероятно трябва да 
мине известно време, докато опасният 
вирус пропие в кръвта ми. За по-удобно 
отново се изпружих в кревата. Чакането 
явно ме бе уморило и в крайна сметка 
съм заспал. Когато се събудих обаче, 
бях убеден, че – осезаемо или не, вече 
съм развратен – вече много или малко 
бях чувал „Бийтълс“, през лятото коса-
та ми беше надхвърлила разрешените 
три сантиметра, а ето че днес за първи 
път бях вкусил и от разлагащата морала
кока-кола.

Луда работа!

Очаквам, че някой от моята възрас-
това група сега може да ме репликира 
и да ми припомни, че и тогава се на-
мираха безалкохолни в други цветове, 
освен жълтия. Така е, но в региона, за 
който стана дума, те се появиха доста 
по-късно. Черният „Алтай“ вероятно бе 
измислен, за да конкурира американ-
ската кола, а червените напитки, чиито 
имена отдавна съм забравил, може би 
бяха нещо като надцакване на Запада, 
заради втората му идеологическа атака 
– чрез няколкото вида „Швепс“.

Кутията на Пандора явно вече бе без-
възвратно отворена.

Димитър ДЪНЕКОВ

ÇÀÂÚÐØÈ�ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈßÒ
ÎÒÁÎÐÅÍ�ÒÓÐÍÈÐ�ÌÅÆÄÓ

ÎÒÁÎÐÈÒÅ�ÍÀ�ÒÅÍÈÑ�ÍÀ�ÌÀÑÀ
ÎÒ�ÏÅÙÅÐÀ�È�ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ 

С един спечелен гейм повече победител е Спортен 
клуб по тенис на маса – Пещера. 

Тук, в това състезание, не е важно кой е победите-
лят, важното е, че продължаваме да поддържаме едно 
истинско приятелство между двата клуба!

БРАЦИГОВО СЪБРА 6440 ЛВ.
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ТУРНИР

РЕНЕТА КАМБЕРОВА ВРЪЧИ КУПИТЕ И МЕДАЛИТЕ

Отдавна приключи традиционният благотворителен 
турнир на ФК Брацигово за 2022 г. Стана традиция със-
тезатели и фенове на футбола в града ни да подпомагат 
каузи за здраве. Тази година ФК Брацигово избра малкия 
Наско от Пазарджик.

Шестнадесет бяха тимовете, заявили участие в благо-
родното събитие. Организаторите разпределиха отборите 
в четири групи, а зрителите на стадион „Христо Гюлеметов 
– Бонбона“ в Брацигово станах свидетели на много футбол-
ни емоции. Крайният резултат бе повече от впечатляващ. 
Турнирът имаше и състезателен характер, който подреди 
отборите в следния ред – първенци станаха момчетата на 
„Локо 92“, среброто бе за „Спартак“ – Пещера, а третата 
позиция за тима на „Левски“ – Паталеница.

Купите и медалите, с които Ренета Камберова и Йор-
дан Ликов наградиха участниците в благотворителната из-
ява, бяха предоставени от Община Брацигово. А иначе су-
мата от 6440 лв. се надяваме да помогне на малкия Наско 
да преодолее съдово-венозната малформация.

2. Приемане на годишния отчет за финансовото и иконо-
мическото състояние на „Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово и 
перспективи за развитието й. 

3. Приемане програма и план-сметка за тържествата по 
случай честването на 147-годишнината от Априлското въс-
тание – 1876 г. 

4. Информация за медицинското обслужване на населе-
нието в община Брацигово. 

5. Отчет за работата на читалищата от общината за 2022 
г. 

6. Други предложения.

М. АПРИЛ
1. Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината 

при зимни условия за сезон 2022/2023 г. 
2. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Об-

щинската програма за закрила на детето за 2022 г. и проект 
на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. 

3. Приемане на годишния отчет за изпълнение на плана 
за енергийна ефективност на община Брацигово за 2022 г. 

4. Отчет за извършените разпоредителни сделки с об-
щинско имущество и информация за изпълнение на дого-
ворните отношения по действащи договори за наем за пър-
вото тримесечие за 2023 г. 

5. Други предложения. 

М. МАЙ
1. Информация за готовността на летовищата в община-

та за летен сезон 2023 г. 
2. Състояние и перспективи за развитие на музейното 

дело в общината. 
3. Състояние на общинската инфраструктура, комуника-

ции, ВиК мрежи, улици, пътища. 
4. Други предложения. 

М. ЮНИ
1. Отчет за изразходваните средства по видове разхо-

ди в изпълнение на приетата план-сметка за честването на 
147- годишнината от Априлското въстание – 1876 г. 

2. Информация за стопанисване на горските територии, 
отдаване и контрол. 

3. Приемане на годишен отчет за извършената дейност 
на кметовете на кметства от община Брацигово. 

4. Други предложения 

М. ЮЛИ
1. Отчет за работата на Общинския съвет за първото по-

лугодие на 2023 г. 
2. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете 

на Общинския съвет за първото полугодие на 2023 г. и оста-
нали за изпълнение от второто полугодие на 2022 г. 

3. Отчет за извършените разпоредителни сделки с об-
щинско имущество и информация за изпълнение на дого-
ворните отношения по действащи договори за наем за вто-
рото тримесечие на 2023 г. 

4. Готовност на общинските учебни заведения за новата 
учебна 2023/2024 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата 
на ЕС на Община Брацигово за 2022 г. и отчет за състояние-
то на общинския дълг през 2022 г. 

6. Одобряване на годишен доклад за изпълнението 
на План за интегрирано развитие на община Брацигово
/ПИРО/ през 2022 г. 

7. Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ 
ЕООД – град Брацигово, за периода от 01.01.2023 г. до 
30.06.2023 г. 

8. Други предложения. 

М. СЕПТЕМВРИ
Информация за работата на Общинска администрация 

по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани. 
2. Приемане на годишен отчет за проведените общест-

вени поръчки. 
3. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата 

на ЕС на Община Брацигово за първото полугодие на 2023 г. 
4. Други предложения. 

М. ОКТОМВРИ
1. Отчет за спортната дейност в общината, състояние и 

поддръжка на спортните съоръжения. 
2. Информация за състоянието на търговията, услугите, 

туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подо-
бряване. 

3. Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите 
от дейността на общинските публични предприятия за 2022 
г. 

4. Отчет за извършените разпоредителни сделки с об-
щинско имущество и информация за изпълнение на дого-
ворните отношения по действащи договори за наем за тре-
тото тримесечие на 2023 г. 

5. Други предложения. 

М. НОЕМВРИ
1. Информация за готовността по поддържане на общин-

ската пътна мрежа за зимен сезон 2023/2024 г. 
2. Информация за работата по програмите за временна 

заетост за 2023 г. и перспективи за 2024 г. 
3. Приемане на годишна програма на културните съби-

тия, осъществявани от читалищата през 2024 г. 
4. Други предложения.

М. ДЕКЕМВРИ
1. Приемане на план-сметка за 2024 г. за дейностите по 

събиране, извозване, обезвреждане в регионално депо на 
битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване на община Брацигово за 2024 г. 

2. Приемане план за работа на Общинския съвет – Бра-
цигово за 2024 г. 

3. Отчет за работата на Общинския съвет за второто по-
лугодие на 2023 г. 

4. Други предложения. 

(Продължава от стр. 3)

(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

С любов за Наско С любов за Наско 
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