
Общински вестник ISSN 1310-4918

ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(856) Брацигово, г. LVI,
1 октомври 2020 г.

четвъртък

30 ст.

11111111

УДЪЛЖИХА ИЗВЪНРЕДНАТА

ЕПИДЕМИЧНА

ОБСТАНОВКА
Целта е да се намали въздействието 
на COVID-19 върху здравната система

Министерският съвет реши да удължи сро-
ка на обявената извънредна епидемична об-
становка, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 
ноември 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да 
представлява тежка извънредна ситуация, 
свързана с общественото здраве в национален 
и световен мащаб, съобщават от Министерския 
съвет.

По данни на Европейския център за превен-
ция и контрол на заболяванията, към 19.09.2020 
г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърде-
ни случая на COVID-19. Починалите вече са 952 
724.

Заболелите на територията на Европейския 
съюз / Европейското икономическо простран-
ство и Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия са 2 808 711 или 9,2% от об-
щия брой заразени. Починалите са 185 945.

В България продължава неблагоприятното 
развитие на епидемичната обстановка. Това е 
обуславено от висока смъртност от инфекции, 
причинени от новия коронавирус, на фона на 
намаляваща заболеваемост и запазване сте-
пента на болнично лечение на заболели с уме-
рена и тежка клинична картина.

„Удължаването на извънредната епидемич-
на обстановка и прилагането на противоепи-
демичните мерки в страната цели намаляване 
въздействието на COVID-19 върху обществено-
то здраве и здравната система. Това е особе-
но важно за опазване здравето и живота на 
лицата с повишен риск от тежко протичане на 
инфекциозно заболяване - възрастни, хора с 
хронични и онкологични заболявания и имуно-
компрометирани състояния, в условия на едно-
временно разпространение на сезонен грип и 
COVID-19“ – съобщават от МС.

Този път постъпващите средства са по Министерско по-
становление № 250 от 04.09.2020 г. Те ще обезпечат осъщест-
вяването на проект за обект „Укрепване на свлачище на път 
PAZ 2045 /III-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко, общ. 
Брацигово“. Проектът получи одобрение и за допълнителни 
разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия.

През последните няколко години поройни води заляха 

терени от землището на селищната система и нанесоха 
сериозни поражения върху изградената пътна инфраструк-
тура. В резултат на обилни валежи, в района на път PAZ 2045 
/III-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко, с обхват 2,5 
км северно от с. Жребичко, са активирани два участъка от 
пътя, които са част от старо свлачище. Тъй като това е път с 
изключително значение за транспорта по населените места 
и единствен вход и изход за Жребичко, са предприети мер-
ки по възстановяването му и неговото укрепване.

Зададените параметри за реконструкция на пътното 
платно и укрепване на свлачището ще допринесат за оси-

гуряване на безопасността на населението и защитеността 
на инфраструктурата при прилагането на нови технически 
средства и технологии, за повишаване защитата на населе-
нието и териториите от бедствия и занижаване на икономи-
ческите загуби от това.

Водещата цел при изготвянето на проекта е да се пре-
кратят последващи евентуални критични ситуации, които 
застрашават сигурността и безопасността на населението.

Предвидената стойност за обекта възлиза на 511 263 лв. 
Предстои стартиране на процедурата по избор на изпълнител.

В изпълнение на Закона за регио-
налното развитие и в отговор на пре-
дизвикателствата пред новия програ-
мен период на ЕС, Община Брацигово 
започна разработването на План за 
интегрирано развитие на общината за 
периода 2021-2027 г. /ПИРО/.

Планът е основен инструмент за 
планиране, програмиране, 
управление и ресурсно оси-
гуряване на развитието на 
общината през следващите 
седем години. Като страте-
гически документ, той об-
вързва сравнителните пре-
димства и потенциала на 
местно ниво с ясно де-
финирана визия, цели и 
приоритети, свързани от 
общия стремеж за устойчи-
во развитие, по-добра об-
ществена среда и по-висок 
жизнен стандарт на хората 
в общината.

Главна цел при разра-
ботването на ПИРО е да се осигури при-
лагането на принципа за партньорство 
и сътрудничество. Необходимо е да се 
идентифицират заинтересованите стра-
ни и участниците в процеса на форми-
рането и прилагането на местната поли-
тика за интегрирано устойчиво разви-

тие. Трябва да се осигури прозрачност 
и информация относно очакваните 
резултати и ползите за местната общ-
ност като цяло, както и да се мотивира 
обществеността за активно участие в 
процеса на подготовка и реализация 
на ПИРО. Важно е заинтересованите 
страни да бъдат включени както на 

етапа на разработване и приемане на 
ПИРО, така и при реализацията на за-
ложените в него цели и приоритети. 
Участието на гражданите в процеса по 
изработването на ПИРО е изключител-
но важно и би гарантирало неговото 
качество, реалистичност и широка об-

ществена подкрепа. 
ПИРО се обсъжда и съгласува 

със заинтересованите органи и 
организации, с икономическите и 
социалните партньори, както и с 
физически лица и представители 
на юридически лица, имащи отно-
шение към развитието на общината, 

като се цели предоставя-
ната информация да до-
стигне максимален брой 
представители на заинте-
ресованите страни и да се 
осигури тяхното участие 
в обсъжданията и взема-
нето на решенията. 

Със Заповед на кмета 
на община Брацигово 
№РД-286/26.05.2020 г. е 
определена работна група 
за изготвяне на План за 
интегрирано развитие на 
общината за периода 2021-
2027 г.

Мнения и предложения 
до екипа, който разработва този план, 
може да изпращате на е-мейл:
sabratsigovo@gmail.com.

Вашите мнения и предложения 
може да дадете и чрез попълване на 
анкета на следния адрес:
https://www.bratsigovo.net/display.php?tb=n&id=1075

Община Брацигово започва набирането на пребро-
ители за предстоящото през януари и февруари 2021 г.
преброяване на населението и жилищния фонд.

Задължителни изисквания към кандидатите:
1.  Да са пълнолетни лица.
2.  Да не са осъждани или за тях да не текат съдеб-

ни действия.
3.  Да имат завършено образование с минимал-

на изисквана степен средно образование.
Завършилите висше образование са с предим-
ство при подбора на кандидати.

4.  Препоръчително е кандидатите да имат опит в 
сферата на образованието (учители и възпита-
тели), в администрацията (областни и общински 
служители или други държави служители), фи-
нансите, счетоводството, социалното подпома-
гане, социалните дейности, здравеопазването 
и други.

5. Комуникативност. 
Не е препоръчително преброители да са лица, 

работещи като данъчни служители, инспектори или 
полицаи. 

С предимство при подбора ще бъдат кандидатите, 
участвали в предишни преброявания.

От преброителите се очаква да извършат голяма 
по обем и отговорна работа в определения от закона 
срок. Попълването на преброителни карти, средно за 
200-250 лица, е необходимо да се извърши за сравни-
телно кратък срок. Заплащането ще бъде директно об-
вързано с качеството на попълнените от тях преброи-
телни карти и броя на преброените обекти и лица в на-
значените им преброителни участъци. Преминаването 
през обучителен курс е задължително. Одобрените 
кандидати ще сключат граждански договор с НСИ.

Необходими документи:
Заявления (по образец), автобиография (по обра-

зец), копие от диплома за завършено образование, 
документ, удостоверяващ IBAN.

Документи за кандидатстване може да бъдат полу-
чени от фронт-офиса на Общината или изтеглени от 
сайта на „Преброяване 2021“ и ще се приемат в сгра-
дата на Община Брацигово, на адрес: гр. Брацигово, 
ул. „Атанас Кабов“ №6А, или в кметствата. 

Йордан ПАВЛОВ
председател на Общинска преброителна комисия

НА 4 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
ПО СВОЯ ПЪТ ПОЕ ДУШАТА 

НА АРХИТЕКТ АТАНАС ТОСЕВ
Загубихме досто-

П о к л о н е н и е т о 

Дълбок поклон пред светлата памет на един до-
стоен човек и творец!

Камара на архитектите в България

IN MEMORIAM

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗАПОЧВА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

НОВО ФИНАНСИРАНЕНОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТ УРА

Община Брацигово набира преброители за
предстоящото през януари и февруари 2021 г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД



Ние -  хората
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Според народната традиция, полската работа 
приключва до Петковден, когато се събира по-
следната реколта от полето, животните се при-
бират в обора, а семейството се струпва около 
топлото огнище в очакване на зимата. Къщата се 
оглася от смеховете на най-малките, жените се 
заемат със своите ръчни изделия, а мъжете раз-
говарят по важните въпроси от деня…

Тази картина, която в миналото е била тради-
ция, днес ни се струва като фантастичен откъс 
от някакъв едновремешен роман – детска глъч 
във всяка къща, топлина от семейното огнище, 
духовити разговори… Вече трудно можем да си 
представим подобна обстановка, защото голяма 
част от къщите са празни. Някои се рушат, отдав-
на забравени в прегръдката на високите планин-
ски села, а други са вече сринати до основи и за-
личени даже и в спомените. Сградите на десетки 
училища, читалища и общини остават като сухи 
скелети сред буйната зелена растителност, за-
владяла дворовете им. Изпочупените стъкла на 
прозорците, пропадналите покриви и напукани-
те стени са превърнали селата в една призрачна 
и тъжна картина.

В същото това време човекът се е устре-
мил към професионалната си реализация, към 
модерния свят и смело е поел към големите 
градове или към чужбина. Разбира се, че няма 
нищо лошо в това, все пак отделната личност е 
в основата на развитието на целия живот. Но по 
пътя към новото и модерното често се забравят 
онези наглед малки неща, които носят истинска-
та стойност на човешкото съществуване. Напри-
мер семейството. Изоставените села с разруше-
ните къщи подсказват точно това – семейните 
ценности от едно време са срутени, заедно със 
сградите, и забравени някъде в небитието. А мо-
жеше точно те да бъдат използвани като основа 
на модерния живот…

Народното схващане, че месец октомври 
води със себе си късната есен, мрачните дни, 
студените нощи и края на годината среща проти-
вопоставяне от страна на традицията и вярвани-
ята. Точно средата на месеца бележи празникът 
на Света Петка, закрилницата на дома и семей-
ството. Точно тогава се слага новото начало –
онова на семейния уют и топлина, когато отвъд 
стените на къщата дебне суровата зима, но вътре 
семейството се е събрало като сноп пръчки, за 
да бъде по-силно и да оцелее.

В модерния живот, за съжаление, вече не е 
така. Като че ли по собствено желание, все по-
вече хора чертаят пътя си, загърбвайки близки-
те и родния си край, и сами потъват в студената 
прегръдка на света. Вярно е, че всичко това се 
случва в името на по-добрия живот и личностно-
то развитие, но трябва ли цената да бъде толкова 
висока – загърбени семейни ценности и отчуж-
дение? Студенината нахлува у човека, и то с не-
говото разрешение, и трайно се задържа там.

Според народната традиция, дните около 
Петковден са времето, когато стопаните отново 
се събират около огнището. В днешния свят е 
много по-трудно и дори невъзможно това да се 
случи. Единственият начин човек да прогони 
студа от себе си е, като започне отново да хра-
ни истинските свои ценности. Така, макар и не 
физически, отново ще почувства топлината на 
семейното огнище. 

Живка АДЖЕЛАРОВА

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ
Над 350 

ученици пре-
крачиха прага 
на 4 общински 
училища в об-
щина Брацигово. 

По време на дистан-
ционното обучение в 
електронна среда, еки-
пите на училищата успя-
ха да направят промяна 
в интериора на класните 
стаи и сега могат да се 
похвалят с реконструк-
ции, които позволяват 
на учениците и учите-
лите да се почувстват 
комфортно в една обно-
вена, предразполагаща 
обстановка.

Ремонтите включват 
полагане на подови 
настилки, които позво-
ляват бързо и лесно 
почистване и дезинфек-
циране. Стаите са обза-
ведени с нови чинове, 

осигуряващи достатъч-
но разстояние между 
учениците и спазване на 
необходимата социална 
дистанция. Всяка класна 
стая ще бъде оборудва-
на с нови технологични 
средства в сферата на 
образованието. 

Подготовката и рабо-

тата в дигитална среда 
и най-новите електронни 
ресурси ще дадат въз-
можност при необходи-
мост за бързо превключ-
ване на учебния процес 
към онлайн обучение.

Обновяването на 
класните стаи включва 
и ново лед осветле-

ние, бюра и 
шкафчета, а 
за моментите 
на отдих или 
творческа кре-

ативност ще бъдат оси-
гурени и меки мебели. 
Това най-вече важи за 
НУ „Васил Петлешков“ –
Брацигово, което е с 
традиции във въвежда-
нето на иновативни ме-
тоди, които значително 
увеличават вниманието 
и функционалната гра-
мотност на децата, раз-
виват тяхната екипност, 
творчество и когнитивни 
способности.

Това е необходимо, 
защото още Плутарх е 
казал, че „Ученикът не 
е съд, който трябва да 
бъде запълнен, а факел, 
който трябва да бъде за-
пален.“.

Иванка СТЕФАНОВА

Дойде есен-
та и „Атолука“ 
опустя, но отда-
лече се вижда 
цветната гра-
динка на мяс-
тото на почис-
теното сметище 
и боядисаната 
в свежо зеле-
но къщичка за 
смет.

Групата пен-
сионери, които 
цяло лято се 
стараехме да 
облагородява-
ме природата, 
сме малко, но 
се радвам, че 
дадохме при-
мер на младите, 
които пък по-
чистиха пътя от 
пясък, боядиса-
ха пейките по 
поляната и поставиха и люлка за по-големи.

Пенка ТОДОРОВА

СВЕТЪТ ОТДАВА ДЪЛЖИМОТО 
НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Ежегодно на 1-ви октомври светът празнува 
Международния ден на възрастните хора. Празни-
кът е учреден през декември 1990-а година с реше-
ние на Общото събрание на ООН. Целта е на този 
ден да се отдаде почит на „старейшините“ в нашето 
съвремие − заради тяхната мъдрост и приноса им 
към обществото.

В навечерието на празника, на 26.09.20, при доб-
ро настроение и благоприятно време протече екс-
курзията, организирана от ООХУ − гр. Брацигово. 
Хората от третата възраст посетихме храм-памет-
ника в с. Шипка, Соколски манастир, Етнографски 
комплекс „Етъра“ и гр. Трявна, която ни плени с 
уникалния си облик. 

Благодарим на Сдружение „Сърце за България“ 
и на ръководителя му, г-н Гордън Мерк, за финансо-
вото подпомагане на пътуването ни. Желаем много 
здраве на дарителите! А ние си пожелаваме спокой-
ни и достойни старини…

Димка КЪНЕВА

н
...

„…Запалете факлите, защото виждате, ако знаете, 
а ще знаете, ако виждате…“

...

УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!

Само преди няколко сезона 
маските върху лицата на хората 
в градския транспорт, по улиците 
или в магазините беше странна 
гледка. Най-често това бяха хора, 
които се пазеха от мръсния въз-
дух. Единици бяха онези, които 
предпазваха себе си от грип или 
вирус. Е, вече реалността е друга!

Маските в магазините, ап-
теките, институциите, банките, 

транспорта ще бъдат обичайна 
гледка още дълго време. Първо-
началната им липса в аптеките 
се компенсира за съвсем кратко 
време с огромно предлагане на-
всякъде − в дрогерии, магазини 
за дрехи, „левчета“ и т.н. Те са 
за многократно ползване, но как 
трябва да ги перем, за да ни пазят 
наистина?

„Най-добрият начин да изпе-
рете маската, е в пералня, заедно 
с дезинфектант за тъкани“, спо-
деля Деян Димитров, собственик 
на фирма за химическо чистене, 
оперираща в цял свят, цитиран от 
Hello Magazine. Маската трябва да 

се пере всеки ден. Ако не пускате 
всеки ден пералня, може да я из-
перете и на ръка. Нужни са само 
топла вода и препарат. Търкайте 
маската пет минути, след това я 
изплакнете със студена вода.

Ако през деня се наложи да 
свалите маската си, не я слагайте 
в чантата при другите вещи. На 
нея има микроби и бактерии, кои-
то лесно ще останат по тях. По-до-
бре я слагайте първо в плик. 

Колко маски трябва да имаме? 
Верният отговор е повече от една. 
Ако имаме две маски, това озна-
чава, че едната винаги ще е чиста 
и ще може да разчитаме на нея.

Маските станаха част от ежедневието ни!
Как да ги перем, за да ни пазят истински?
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Пазaрджик

З А П О В Е Д
№ ТУ − 153 / 24.09.2020 г.

С оглед спешно осигуряване на превозвач по 
автобусни линии, квота на община Брацигово, е из-
дадена Заповед № ТУ-211 / 30.09.2019 г. на област-
ния управител на област Пазарджик, с разрешение 
за предприемане на спешна мярка от община 
Брацигово – като възложител, пряко да възложи 
обществения превоз на пътници по автобусни ли-
нии от областната транспортна схема за срок от 
една година. Превозите са възложени с договор
№ Д-100 / 25.10.2019 г., срокът на който изтича с из-
тичането на срока на разрешението.

Поради неприключена процедура за възлагане 
на превозите по реда на Закона за обществените 
поръчки е постъпила нова молба с изх. № 09-01-19 
/ 23.09.2020 г. от кмета на община Брацигово, с наш 
вх. № 1101-200-3 / 23.09.2020 г., с искане на основа-
ние чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществени превози 
на пътници с автобуси (Загл. изм. − ДВ, бр. 44 от 
2011 г.) да бъде дадено разрешение за предприема-
не на спешна мярка от Община Брацигово – като 
възложител, пряко да възложи обществения пре-
воз на пътници по автобусни линии от Областната 
транспортна схема.

След като разгледах молбата на кмета на об-
щина Брацигово, установих, че са налице следните 
фактически обстоятелства:

На 20.09.2019 г. с Решение № 707 Общински съ-
вет Брацигово делегира права на кмета на община 
Брацигово да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за изготвяне на 
документи за провеждането на конкурс за избор 
на изпълнител за обществен превоз на пътници с 
автобус по утвърдени маршрутни разписания от 
Областната транспортна схема, с цел вземане на 
решение за откриване на конкурсна процедура.

След обявеното на територията на цялата страна 
извънредно положение, а по-късно и извънредна 
епидемична обстановка във връзка с COVID-19, в 
община Брацигово за определен период е преуста-
новен общественият превоз. Това от своя страна е 
довело до липса на интерес от страна на превозва-
чи, което е възпрепятствало процеса на възлагане 
на превозите.

С оглед гореизложеното, намирам, че е налице 
хипотезата на чл. 5, параграф 5 на Регламент (EO) 
1370/2007, а именно непосредствен риск от прекъс-
ване на транспортното обслужване на населението, 
поради липсата на действащ договор за превоз, 
както и поради сроковете за провеждане на съот-
ветната процедура за възлагане, предвид което е 
необходимо предприемане отново на спешна мяр-
ка от страна на Община Брацигово.

Във връзка с горното, на основание чл. 19, ал. 2
от Закона за автомобилните превози и чл. 5, параг-
раф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно обществените услуги за пътнически превоз 
с железопътен и автомобилен транспорт и за отмя-
на на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 
на Съвета, чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 
г. за условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси (Загл. изм. – ДВ, бр. 
44 от 2011 г.), искане с вх. № 1101-200-3 / 23.09.2020 г. 
от Община Брацигово, както и на основание чл. 32, 
ал. 1 от Закона за администрацията,

З А П О В Я Д В А М :

Разрешавам, за срок от дванадесет месеца, пре-
возите по маршрутните разписания на автобусни 
линии от Областната транспортна схема, изпълнява-
ни понастоящем по договор № Д-100 / 25.10.2019 г.,
които са квота на община Брацигово, да бъдат въз-
ложени пряко от кмета на община Брацигово, след 
изтичане срока на цитирания договор и до фина-
лизиране процедурата за възлагане на превозите, 
считано от датата на влизане в сила на настоящата 
заповед.

Заповедта да се публикува в един местен вест-
ник и един национален ежедневник.

Същата подлежи на обжалванe от всяко заинте-
ресовано лице в 14-дневен срок от публикуването Ӝ.

Настоящата заповед да се изпрати на кмета на 
община Брацигово за сведение и изпълнение.

Стефан МИРЕВ
областен управител

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ДО 
Г-Н РУСИ ЯНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА“ ЕООД

Г-Н РУСИ ЧЕРНЕВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „МАРИЦА“
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27А 

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Относно: публикация на интернет стра-
ницата на вестник „Марица“ – www.marica.bg 
от 28.09.2020 г., със заглавие „Депо за стро-
ителни отпадъци искат да правят край Бра-
цигово“ и публикация във вестник „Марица“ 
от 29.09.2020 г., година XXIX, брой 226 (9340) 
със заглавие „Инвеститор предлага: Депо за 
строителни отпадъци край Брацигово“.  

Уважаеми господа,
Като кмет на община Брацигово, оста-

нах безкрайно изненадана от публикация 
от 28.09.2020 г., поместена на интернет стра-
ницата на вестник „Марица“, налична на 
следния линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/depo-
za-stroitelni-otpadaci-iskat-da-pravqt-kray-bracigovo?fbclid=IwAR1e3w-
SnjTxu9l1Z8hyT8SwQL9FBZcX7WOMumbA5xBHHaePaN8bZ4rGClSU 
със заглавие „Депо за строителни отпадъци 
искат да правят край Брацигово“.

Ден по-късно във вестник „Марица“ от 
29.09.2020 г., на страница № 9, бе поместена пуб-
ликация със заглавие „Инвеститор предлага: 
Депо за строителни отпадъци край Брацигово“.

И в двата горепосочени материала се из-
лагат твърдения за намерение на фирма „Пер-
сенк Инвест“ ООД за изграждане на депо за 
строителни отпадъци „край Брацигово“, като се 
твърди, цитирам: „Ако процедурите преминат 
успешно, там ще се събират отпадъци от 
строителството от 17 общини в Пловдивска 
област и всички 12 в Пазарджишка.“

Заявявам, че от страна на цитираната фир-
ма, или от друга, не е декларирано намерение 
за изграждане на депо за каквито и да е отпа-
дъци на територията на община Брацигово. В 
Уведомление за инвестиционно предложение 
от фирмата до министъра на околната среда и 
водите, към което дори е посочена препратка в 
публикацията на интернет страницата на вест-
ник „Марица“ в точка 4 (Местоположение) е за-
писано следното: „ще се осъществява в грани-
ците на строителни обекти, разположени на 
територията на следните общини…“

Никъде в инвестиционното предложение не 
се говори за изграждане на депо за строителни 
отпадъци край Брацигово. 

Недоумявам откъде авторът или авторите 
на статиите (не е посочено поименно чие е 
авторството) е направил извода, че ще има 
депо за строителни отпадъци конкретно край 
Брацигово.

За нас е основен приоритет опазването на 
околната среда на територията на прекрасната 
ни община и развитието й като място, съхрани-
ло чистотата на въздуха, водите и почвата. Ето 
защо смятам за недопустимо публикуването от 
страна на безспорно авторитетна и уважавана 
медия като вестник „Марица“ на непроверени 
материали, излагащи твърдения, които не по-
казват на обществеността обективна информа-
ция. 

С оглед на горепосоченото Ви моля сво-
евременно да публикувате на страниците на 
вестник „Марица“ и на интернет страницата 
на вестника опровержение на статиите, които 
съдържат некоректна информация, касаеща 
населението на община Брацигово, и които на-
веждат читателите на медията Ви към погрешна 
представа за предмета на цитираното инвести-
ционно намерение.

С уважение:
Надежда КАЗАКОВА

кмет на община Брацигово

Í× „23-òè àïðèë 1876 ã. – 1909“
ñ. Ðàâíîãîð

На основание протоколно решение
на настоятелството на читалището

№4 /15.09.2020 година

О Б Я В Я В А :
1. Публичен търг с явно наддаване за от-

даване под наем на самостоятелно обособен 
oбект с площ 90 кв. м, складово помещение с 
площ 15 кв. м и 30 кв. м от фасадната част на 
сградата за ползване през летния сезон, нами-
ращ се в сградата на читалището в с. Равногор, 
ул. „Първа“ №64. 

Предназначение на обекта – за обществено 
хранене /кафе-аперитив и дискотека/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Начална месечна наемна цена – 150 /сто и 

петдесет/ лева. 
3. Търгът да се проведе на 15.10.2020 година 

от 10 часа в читалището.
4. Депозит за участие в търга – 10% от начал-

ната наемна цена, или 15 лева, се внася в брой 
при подаване на документите. 

5. Заявления за участие в търга се подават в 
читалището до 09.10.2020 година. 

6. В случай, че за обявения търг с явно над-
даване не са подадени документи и не се про-
веде, повторен търг ще се проведе на 22.10.2020 
година от 10 ч. в читалището.

Мария СПАСОВА
секретар

ВРЪЩАМЕ СЕ КЪМ
ЗИМНО ЧАСОВО ВРЕМЕ

И през този октомври 
България се връща към зим-
но часово време. Смяната 
ще се извърши в 04:00:00 ч. 
местно време на 25 октомври 
2020 г., когато часовниците 
се връщат с един час назад.

Това няма да е последната 
смяна на часовниците, както 
ни обещаваха. Европейската 
комисия взе решение да се 
прекрати тази практика, но от 
2021 г., като всяка държава 
сама избира към кой режим 

да остане. Държавите от ЕС, които решат да 
запазят лятното си часово време, трябва да 
сменят часовниците си за последен път в 
последната неделя на март 2021 г. Страните, 
които ще предпочетат да запазят стандарт-
ното (зимно) часово време, могат да сменят 
часовниците си за последен път в последната 
неделя на октомври 2021 г.

България няма решение какво ще избере. 
През пролетта от Министерството на транс-
порта съобщиха, че ще се съобразим с избора 
на съседните държави, членки на ЕС. През 
миналата година Министерството на енер-
гетиката направи национално допитване, в 
което можеше да се включи всеки български 
гражданин и да даде мнение трябва ли да се 
сменя времето през пролетта и есента и ако 
не се сменя – кое предпочита като основно. 
Резултатите показаха лек превес за лятното 
часово време, но анкетата не беше особено 
популярна и премина при слабо участие.

„Априлци“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ?

Нерегламентирано изхвърлените, неправилно 
съхраняваните и/или изгорените излезли от упо-
треба гуми (ИУГ) могат да причинят вреди както 
на околната среда, така и на здравето и безопас-
ността на хората.

В тази връзка Общинска администрация – гр. 
Брацигово, уведомява всички жители, собстве-
ници на излезли от употреба гуми, че е задължи-
телно те да бъдат предавани в сервиз, в местата 
за продажба и/или смяна на гуми или на опреде-
лените от Общинска администрация места:

• Обект бензиностанция „КАОЙЛ“ ЕООД с ад-
рес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 81.

Забранява се складирането на излезли от упо-
треба гуми по тротоари, улични платна, зелени 
площи и други обществени места, както и нерег-
ламентираното им изхвърляне. При констатиране 
на нарушители същите ще бъдат санкционирани, 
съгласно действащата нормативна уредба.

Община Брацигово има сключен договор с 
фирма „ВИ-КИНГ ТРАНС“ ЕООД – гр. София, при-
тежаващ регистрационен документ за извършва-
не транспортиране и извозване на ИУГ.



Общес тво

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

Само преди седмица градската ни инфраструк-
тура се обогати с още една детска площадка. Така 
кътовете за игра на малчуганите от Брацигово 
стават общо четири. Много пъти те са били 
обект на дискусии, нападки и коментари… Едно е 
вярно обаче – те са наши и ние всички трябва да ги 
пазим, стопанисваме и дообогатяваме.

Замисляли ли сте се колко 
време прекарвате на детската 
площадка, когато е подходящо 
и когато детето е малко? Със 
сигурност поне по няколко часа 
дневно. Ето защо в ранната дет-
ска възраст тя е нещо много повече от място за игра. 
Тя е училище по живот за малкото човече – простран-
ство за експерименти, за контакти, за приятелства, за 
обмен на ценна информация, за себепознание и за 
опознаване на света и на другите… 

Какво всъщност се случва на детската площадка, 
защо има толкова важна роля в развитието на детето, 
каква е ролята не само на децата, но и на самите ро-
дители?… Какво представлява детската площадка?

Тя е място, на което децата опознават, експерименти-
рат, правят открития за собствените си възможности и за 

заобикалящия ги свят. Там се радват на слънчевите лъчи, 
на майчините милувки и песни, на шумоленето на листа-
та. Това е място за игра, забавления, социални контакти, 
за намиране на приятели, за общуване с другите. 

Ако се вгледаме в децата и родителите на детската 
площадка, до какви обобщения най-често стигаме? 
Можем ли да различим типове майки и деца?

Със сигурност майките са различни, но всички те са 
майки, обичат децата си, стараят се да ги предпазят от 
опасности и искат да им дадат най-доброто от себе си. 
Често майките, които отглеждат първото си дете, особено 
ако то е дълго чакано, са много тревожни. Можем да по-
знаем тревожната майка по това, че тя се притеснява, 
ако детето й яде повече или по-малко от предписания на 
кутията грамаж, подходящ за възрастта, страхува се да 
го остави да направи първите си крачки, за да не падне и 
да не се удари. Или пък точно обратното – непрекъснато 
го стимулира в развитието му, да не би случайно да изо-
стане от връстниците си. Това са майките, които следват 
стриктно всякакви модни течения в отглеждането на 
децата и цитират предписанията на най-добрите в съот-
ветната област специалисти. 

Всяка майка минава през тревогата за собственото 
си дете и дали тя е достатъчно добра майка – роля, в 
която е нормално на моменти да се чувства недостатъч-
но уверена, особено ако й е за първи път. Но тъй като 
майчинството не е съревнование, нито детето е модел 
телефон, на който да сравняваме техническите характе-
ристики, искрено препоръчвам родителите да се доверят 
на собствената си интуиция и на връзката си с детето. За 
малкото човече е важно да усети, че е обичано и зачита-
но, оценено като отделна личност със собствени нужди, 
емоции, желания, преживявания. 

При конфликт между децата на площадката роди-
телите трябва ли да се намесват?

В случай, че децата още нямат опит как да разреша-
ват конфликти, е добре родителите да им помогнат. Ще 
дам някои примери. 

Ако дете на около 2-годишна възраст, докато седи в 
пясъчника, удари с лопатката друго дете, не преживя-
вайте това като акт на насилие. Поставете се на мястото 

на малкия човек, който още не може да говори добре и 
единственият начин да привлече вниманието на някого, 
когото харесва, и да му каже „Аз съм тук, искаш ли да 
си играем?“, е просто като го удари (само дето още не 
познава добре собствените си сили). В такава ситуация 
родителите могат да се намесят, като „преведат“ с думи 
желанието на детето и му покажат алтернативен начин 
за реакция. 

Ако едно дeте иска да се качи на катерушка и бутне 
някое друго, което вече е там, това може да е провокира-
но от страх, че другарчето ще му отнеме удоволствието 
от това забавление. Малкото дете все още не си предста-
вя, че може да сподели преживяването си с някой друг. 

Децата в градинката често си съперничат за лидер-
ската позиция, за това кой да определя правилата. На-
блюдават се най-големи конфликти между най-добрите 
приятели. В опитите си да защитят собственото си дете, 
родителите рискуват то да загуби другар. Вместо това е 
добре да му обяснят действието и желанието на другото 
дете и да предложат вариант за решение, запазвайки 
достойнството на участниците в ситуацията. Понякога 
се случва децата да искат да детронират някого, когото 
харесват. Това може да е защото в негово лице виждат 
заплаха за привличане на вниманието и любовта на 
други важни хора. Друг път може да са толкова силно 
привлечени, че несъзнавано да започнат да го злепоста-
вят пред другите, от страх те да не го харесат и да си го 
вземат за себе си. 

Ако детето не си дава играчките на другите деца, 
можем ли да го наречем егоист? А ако детето вземе 

насила играчка от друго дете, можем ли да го наре-
чем агресивно?

В никакъв случай! Много важно е родителите, пре-
ди да развият в децата си качества като щедрост, да им 
дадат усещането за лично притежание. Ако дадете на 
детето играчка и после поискате от него да я сподели с 
друго дете, то ще се почувства ограбено и логично ще на-
прави всичко възможно да си я задържи. Но ако уважите 

правото му на собственост върху 
тази играчка и решението му дали 
да я сподели с другото дете, много 
по-вероятно е да го направи, за 
да получи одобрението ви. Доста-
тъчно е възрастният да каже: „Иг-
рачката си е негова/нейна и той/тя 

ще реши какво да прави с нея!“ В друг разговор може да 
се обясни на детето, че споделяйки играчки, ще спечели 
симпатиите на другите и ще има много приятели.

В случай, че прекарате повече време на детската 
площадка, бързо ще забележите, че най-желаната иг-
рачка (дори да има две еднакви) е тази, с която играе 
някой друг. Тя сякаш оживява в неговите ръце и това при-
влича много силно вниманието върху нея. Ако детето не 
знае или не може да я поиска, то какво друго му остава, 
освен просто да си я вземе?! Това по-скоро е желание за 
игра, но не и агресия.

Как би трябвало да се реагира при размяна на 
етикети за деца от родители или между самите ро-
дители?

Да се обясняват поведението, чувствата, емоциите 
според ситуацията. Обидата на нечий родител може и да 
е ревност за връзката, която има детето с него/нея, или 
пък да е гняв от нещо, което се е случило. Понякога, воде-
ни от моментните си емоции, хората казват неща, които 
не са верни и които дори не мислят. Това е добре да се 
обяснява на детето.

По отношение на храната – когато даваме при-
мерно солети на нашето дете, да предлагаме ли и 
на другите? А ако считаме, че дадена храна, която 
се предлага на нашето дете, не е подходяща, да от-
кажем ли?

Добре е винаги, преди да предложим на чуждото дете 
храна, първо да попитаме родителите дали тя е разреше-
на, дали моментът е подходящ. Понякога децата може да 
поискат храна просто защото са привлечени от грижата, 
която някоя майка предлага на собственото си дете, а не 
защото наистина са гладни. Но същото това дете си има 
родител, с когото си имат собствена връзка, която е до-
бре да се уважава. 

Безспорно на детските площадки се създават 
дълготрайни приятелства и между децата, и между 
родителите. От какво зависи тези приятелства наис-
тина да се случат?

От общите гледни точки, ценности и интереси, от же-
ланието да се направи връзка с другите, от отвореността 
към другия. Приятелствата често се формират на база 
подобие или потребност да сме в група, общност, да се 
почувстваме подкрепени.

Иванка СТЕФАНОВА

Благодарности на доброволци-
те и членовете на ТД „Брацигово“, 
отзовали се на инициативата за 
довършителните работи и освежа-
ване на беседката, както и за боя-
дисването на детския кът и пейките 
в центъра на летовище „Атолука“. 
Необходимите материали бяха пре-
доставени от Община Брацигово.

На 22.09.2020 г. – денят, в кой-
то се чества Независимостта на 
България, на прекрасната база на 
стадиона в Брацигово се проведе 
първият турнир „Футболни звез-
ди на БФС“ за деца, родени през 
2007 и 2008 г. Слънчевото време 
допринесе още повече за оспорва-
ната игра между отборите и за 
горещи емоции на терена. 

На победителите – честито, а 
на останалите футболни отбори 
– успехи в следващите срещи!

На 22 септември 2020 г. мегалитите 
и скалното светилище „Очите на боги-
нята“ над село Жребичко посрещнаха 
природолюбители, водени от органи-
заторите – Туристическо дружество 
„Брацигово“.

Продължителността на прехода е 
около 3 часа. Степента на трудност 
може да се определи като лека. От по-
хода над село Жребичко „богинята“ 
отвори и нашите очи за нови интерес-
ни скални фигури.

Благодарим на всички участници за 
приятните преживявания!
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