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ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА ПЪТЯ
РАВНОГОР – АТОЛУКА

В понеделник, 8 юли, започна активен ремонт на пътя 
между Равногор и курортното селище „Васил Петлеш-
ков“, съобщи кметът на Брацигово – Петко Петков. Заради 
проливните дъждове, които тази година ни изненадаха с 
интензитета си през активния летен сезон, към момента 
са направени само четири водостока и крайпътни канав-
ки. Тъй като времето не е подходящо за асфалтиране, 
то ще започне, когато условията позволят. Ще бъдат 
обновени компрометираните участъци от трасето, което 
е с дължина пет километра. Средствата за ремонта са 
заделени от капиталовите разходи на общинската хазна, 
поясни кметът. Друга нова за летуващите на Атолука при-
добивка е резервоар за вода, който трябва да обезпечи 
най-топлия месец – август.

Дестинацията Атолука е фантастична, но ако няма път, 
по който да се придвижиш дотам и вода в жегата, няма 
как да развиваме курорта и да се гордеем с него, каза 
още градоначалникът на Брацигово. „Априлци“

РИОСВ ГЛОБИ МАНДРАТА В РАВНОГОР, 
„ЛАКРИМА“ И „БИОВЕТ“

През юни експертите на РИОСВ – Пазарджик, из-
вършиха 118 проверки на 94 обекта. За констатирани 
административни нарушения на Закона за опазване на 
околната среда и секторните закони са съставени 4 акта 
и 1 текуща санкция. Издадени са и 39 предписания за от-
страняване на несъответствия и предприемане на мерки.

За неподдържане на съоръженията за отпадъчни води 
в експлоатационна изправност е съставен акт по Закона 
за водите на „Лодис Инвест“ ЕООД, млекопреработвател-
но предприятие в гр. Пазарджик, собственик на марката 
„Лакрима“. Съставен е акт по Закона за управление на 
отпадъците на „Евро-Гус“ ООД за нерегламентирано из-
гаряне на отпадъци на площадката на производствен 
обект в с. Радилово, община Пещера.

За неизпълнение на дадени задължителни предпи-
сания, по реда на ЗООС, експертите на РИОСВ санкци-
онираха физическо лице, което стопанисва оранжерия в
с. Црънча, общ. Пазарджик, и собственика на „Равногор“-
ЕООД – мандра в с. Равногор, община Брацигово. 

Текуща санкция е прекратена със заповед и на съ-
щото дружество – „Биовет“ АД, е наложена нова текуща 
санкция в размер на 1 307 лева, за изпускане на промиш-
лени отпадъчни води със съдържание над индивидуални-
те емисионни ограничения по показатели „Биологична 
потребност от кислород“ и „Общ фосфор“.

Цветана ЧОЧЕВА

Изявата се осъщест-
вява за шеста поредна 
година благодарение на 
Фондация ”Гайдарско 
надсвирване – Равно-
гор”, на нейните дарите-
ли – Община Брацигово 
и кметство – с. Равногор. 
Тя е под патронажа на 
почетния член на Фон-
дацията – народната 
певица Валя Балканска, 
със специалното участие 
на гайдаря Петър Янев.

Целта на събитието 
е да популяризира ро-
допския фолклор, да 
извисява любовта към 
българското народно 
творчество в сърцата 
на млади и стари, като 
така бъдат възраждани 
и запазвани традициите 
и духът на българския 
народ.

Е к с п р е з и д е н т ъ т 
Петър Стоянов бе най-видният гост на тазгодишното над-
свирване. То се проведе обичайно – сред уникалния билков 
аромат на поляните на равногорската местност Св. Илия, 
но поради лошите атмосферни условия през втория ден 
приключи с гала-концерт на лауреатите в голямата зала на
НЧ „23 април – 1876-1909“. Тази година над петдесет гайдари 
мериха сили и за първи път почитателите на каба-гайдата ви-
дяха и гайдарка сред състезаващите се.

Важно е да се знае, че в това надсвирване има място за 
млади и стари, за ученици и корифеи. Най-младите, които са 
под 14 г., имат право на свободно изпълнение в рамките на 5 
минути. Гайдарите на възраст между 15 и 20 г. задължително 
изпълняват бавна и бърза мелодия, общо до 6 минути. Това 
правят и тези над 21-годишна възраст, но на тях им е отпус-
ната още 1 минута за изява и така времето им става 7 минути. 
Най-младият и най-възрастният гайдар получават специални 
награди – голяма художествено изработена чиния с логото на 
надсвирването. Надсвирването е със състезателен характер и 
жури класира най-добрите, отчитайки стиловите особености, 
чистотата и техниката на изпълнението. Ако се случи двама 
свирачи да получат един и същ брой точки, председателят 

на журито им задава музикална тема и те се надсвирват, като 
импровизират в рамките на 2 минути.

При най-малките – до 14 години, на първо място се кла-
сираха Светослав Пейчев и Алек Дерменджиев. Във втората 
група, от 15 до 20 години, призовите места оценителите присъ-
диха на Костадин Ганев и Костадин Кисьов. При най-големите, 
над 21 години, първото място заслужено бе грабнато от Ангел 
Узунов, гайдар от 
Равногор и носи-
тел на различни 
призове в няколко 
издания на над-
свирването. Той 
получава и специ-
алната награда на 
Фондация „Гайдар-
ско надсвирване –
Равногор“. 

Отличието на Асоциацията на гайдарите в България пък бе 
за Аделина Чолакова от Триград.

Мария СПАСОВА

Единна система за туристическа 
информация (ЕСТИ) влиза в сила в стра-
ната ни. Това е система, която свързва в 
реално време регистрите на местата за 
настаняване с Министерството на туриз-
ма, НАП, МВР, НОИ и общините. ЕСТИ 
не е публична, до нея имат достъп само 
оторизирани потребители от изброените 
по-горе. Целта на системата е да облек-
чи въвеждането и обработката на данни 
от различните регистри. Осигурени са 
различни начини за подаване на данни 
към системата. Първият е система към 
система, вторият начин е чрез файлове, 
а третият е с уеб интерфейс, за които е 
необходимо само да имате браузер, с 
който всеки смартфон разполага, и до-
стъп до интернет. За българи и гражда-

ни на ЕС няма да 
се събират лични 
данни. За тези, 
които са от трети 
страни, ще се съ-
бират лични данни 
и ще се предават 
към МВР.

Във връзка 
с въвеждането и
работата с ЕСТИ за 

местата за настаняване, приета с Наред-
ба за организацията на Единна система 
за туристическа информация, ПМС № 23 
от 09.02.2015 г. обн. ДВ. бр. 13 от 17 фев-
руари 2015 г., и необходимостта от попъл-
ването на данни в ЕСТИ от регистрите на 
настанените туристи, водени от хотелие-
рите на община Шабла, ви информираме, 
че на страницата на Министерството на 
туризма http://www.tourism.government.bg
вече са публикувани видео обучения и 
ръководства за потребителите (местата 
за настаняване), информация относно 
интернет достъпа до ЕСТИ – https://esti.
tourism.government.bg и формулярите –
заявления за създаване на потребител-
ско име и парола за достъп до ЕСТИ.

За улеснение на хотелиерския 

бранш, Министерството на туризма 
осигурява възможност за регистра-
ция в тестовата среда на системата, 
която не се различава от реалната и 
осигурява достъп до целия набор от 
функционалности, но без риск от неже-
лани последствия от подаване на грешни 
данни или неправилна работа със сис-
темата. Адресът на тестовата система е
https://estitest.tourism.government.bg

Министерството на туризма апелира 
да предприемете необходимите действия 
за подаване на заявки за регистрация в 
ЕСТИ и да се съобразите с изискванията 
на действащата законова уредба. Също 
така, молим след получаване на достъп 
до ЕСТИ да започнете своевременно да 
подавате данни през системата.

Гратисният период, в който следва да 
постъпи информация за всички места за 
настаняване на територията на община-
та, е до 1 октомври 2019 г. Санкции през 
този период няма да се налагат. След 
изтичане на гратисния период – според 
закона, за неподаване на данни в ЕСТИ 
глобите варират от 1 000 до 3 000 лв. При 
повторно нарушение санкцията става 
двойна, а при трето ще се пристъпва и 
към заличаване и отнемане на лиценза.

Мария ПИЩАЛОВА

Безплатен достъп до безжичен 
интернет на обществени места за 
граждани получава община Браци-
гово. Екипът на кмета Петко Петков 
кандидатства по програмата към 
Европейската комисия WiFi4EU през 
пролетта на 2018 г., а през юни 2019 г. е 
получено потвърждение за одобрение 
на проекта. Община Брацигово бе сред 
одобрените български общини, които 
ще получат финансиране за изграж-
дане на мрежa за безжичен интернет 
в населените места. WiFi4EU е инициа-
тива на Европейската комисия и цели 
да създаде точки за безплатен достъп 

до глобалната мрежа по публичните 
сгради, включително библиотеки, му-
зеи, паркове, площади и други места 
от обществен интерес, като се планира 
до 2020 г. да бъде осигурен безплатен 
безжичен интернет на най-посещава-
ните обществени места във всяко село 
и всеки град в Европа. Целта е не само 
да има свързаност на отделните хора, 
но и културен и исторически обмен 
на информация. Точките за достъп ще 
бъдат инсталирани от Общината и дру-
жеството за инсталиране на WiFi, като 
се използва ваучер от ЕС. Общината 
ще бъде отговорна за финансирането 

на абонамента за интернет и поддръж-
ката на оборудването, за да се предла-
га безплатен и висококачествен без-
жичен достъп до мрежата за всички 
граждани и посетители. Община Бра-
цигово като бенефициент ще трябва 
да използва общата визуална иден-
тичност, която ще бъде предоставена 
от Комисията, и да публикува връзки 
към съответните онлайн инструменти. 
Спечелилите общини покриват гео-
графски всички страни и региони на 
Европейския съюз – от най-големите и 
развитите до най-малките и бедните.

(Соб. информация)

ОБЩИНА БРАЦИГОВО УЧАСТВА В WIFI4EU ИНИЦИАТИВА
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ГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕ –

РРАВНОГОР !АВНОГОР !

Сн. Калинка ЩърбеваСн. Калинка Щърбева



Ние -  хората

Въпреки облаците и постоянната 
опасност от валежи, жителите и гостите 
на прекрасния Равногор отпразнуваха 
деня на апостолите Петър и Павел,
чието име носи и местният храм.

В съботния следобед по традиция 
те се събраха на площада, за да се на-
сладят на изпълненията на своята пев-
ческа група, както и да играят хоро. За 
настроението се погрижи и Виевската 
фолклорна група.

Празникът започна с тържествен 
водосвет, отслужен от местния све-
щеник. Гайди засвириха на центъра, 
за да напомнят, че в средата на юли 
предстои надсвирването в местността 
Св. Илия. В настоящия момент то е 
вече още един отминал запомнящ се 
празник. В него видяхме и чухме Валя 
Балканска, патрон на събитието.

В празничния ден бе открит и па-
метник на 31 жертви на комунистичес-
кия терор в годините около 1944-та.

Няма друго село в страната, дало 
толкова голям кървав данък на пар-
тизанския терор, разказаха местни 
хора.

Инициатори на монумента са Ата-
нас Узунов, председател на Съюза на 
репресираните в Пловдив, евроде-
путатът Андрей Ковачев, народният 
представител Спас Гърневски, анали-
заторът Георги Харизанов (коренът му 
е от Равногор – б. р.), Петър Казаков, 
получили подкрепа и съдействие от 
кмета на Равногор Нейчо Коланев. 
Всъщност, през 2000 година родолюб-
ци поставят паметна плоча на избити-
те от комунистите, но тя е потрошена 
от гузни техни наследници.

„Априлци“

Най-големият в света и първи по рода си културно-историчес-
ки и развлекателно-образователен парк от този вид отвори врати 

р р у ур р

в България. Замислен като мащабен комплекс, разположен в за-
р р р р р

вършения си вид на над 500 декара площ на 33 км от град Варна, 
Исторически парк предлага на българските 
и чуждестранните посетители интерактивно 
пътуване до 10 000 години назад във времето 
през петте епохи на човешката цивилизация. 
На място ще бъде пресъздавано развитието 
й, случилото се по нашите земи от епохата на 
халколита и неолита, през славната история 
на траките и Рим, до разцвета на Първото и 

Второто българско царство. 
Чрез различни интерактивни 

и сетивно-образователни формати 
паркът ще предлага на посетителите 
досег с древни и антични култури, 
превръщайки се в абсолютна ре-
волюция в културно-историческия 
туризъм и запълвайки нарастващото 
търсене за исторически забележи-
телности в световен мащаб. 

Тематични занаятчийски курсо-
ве, исторически представления и 
филми, обучения в древни бойни и битови умения, конна езда, 
теоретични семинари, изложби и точни възстановки на обекти, 
предмети и начин на живот от миналото ще бъдат представени в 
петте исторически епохи на разположение на посетителите. 

Наред с тях 
са предвидени и 
традиционни места 
за отдих и хранене 
с ястия по автен-
тични рецепти от 
антични времена, 
приготвяни само 
с натурални бъл-
гарски продукти. 
За допълнително 
изживяване ще 

бъде създадена детска зона, киносалон и сувенирен магазин с 
автентични български възстановки от художници, майстори на 
артефакти от миналото, и много други.

„Идеята за създаването на Историческия парк е моя и се роди 
през 2011 година. Основната цел е с ИП да променим начина, по 
който чужденците приемат българите и България, както и начи-

на, по кой-
то ние 
с а м и т е 
възприе-
маме себе 
си. Високо 
оцененият 
на светов-
но ниво 
атракцион 
ще проме-

ни и типа туристи, които посещават страната 
ни и в същото време ще създадем перспек-
тивен икономически отрасъл, който да даде 
възможност на много българи да правят 
международен бизнес. Всички можем да се 
радваме, че сме част от това ново начало за 
България и българския туризъм и самосъзна-
ние, а аз съм повече от щастлив от това“ –
споделя Ивелин Михайлов, изпълнителен 
директор на „Исторически парк“ АД и ини-

циатор на проекта.
Работата по Исторически парк е започнала преди повече от 

осем години, а от момента на планирането досега са включени 
над 4 000 души, сред които едни от най-добрите български ар-
хеолози-консултанти, писатели, музиканти, скулптори, майстори 
занаятчии, възстановчици и историци, които изпълняват прециз-
но проекта в цялост-
ния му реалистичен 
вид. Използваните 
материали са из-
цяло автентичните 
за епохите – камък, 
дърво, мрамор и 

керамика. 
Атракционът се изгражда пое-

тапно, като построеният през 2016 г.
пилотен исторически комплекс 
„Неолитно селище“ в близост е дал 
основание на посетилите го вече 
чужди и български туристи да очак-
ват откриването на Историческия 
парк с нетърпение. 

Планира се целият обект, в пълна функционалност, да бъде 
завършен през 2022 година.

Достъпът до обекта е посредством заплащане на входна такса 
или с различни нива на клубни карти, като за момента са пуснати 
в лимитирани серии „Златна карта“ и „Семейна карта“, които дават 
огромно ценово предимство на българските им притежатели за 10 
години напред. 

Освен изграждането на мащабния актракцион, дейностите се 
разширяват и във вече издадените над 100 комикса, илюстровани 
книжки и енциклопедии за деца и възрастни, които целят запозна-

ването и приоб-
щаването към 
б ъ л г а р с к а т а 
история по при-
ятен и забавен 
начин. Книжките 
са преведени 
на над 7 чужди 
езика, което 
съответства с 
дългосрочната 
цел за популяри-

зирането на богатата и ценна българска култура по света и промяна 
на възприятието за българите и българската земя и култура.

Разказваме ви всичко това на страниците на нашия 
местен вестник, защото в изграждането на този уникален 
туристически обект участват активно и представители 
на брациговските строители. И днес, в този забързан свят, 
когато нищо не е същото, наследници на брациговския стро-
ителен гений творят за слава на занята – така, както преди 
повече от 300 години предците ни са градили и възстановява-
ли опожарения от нашествениците Рилски манастир.

РАКЕТОСТРЕЛЕЦРАКЕТОСТРЕЛЕЦ
Посвещава се на една забравена професия

„Да беше мор, да беше чума...
а то градушка ни удари...“

П. Яворов

На смяна застъпваш уверен, спокоен,
натрупван е опит с години – достоен.
Очите ти търсят добра установка – 
започваш поредната днес тренировка,
защото гради се човек с постоянство,
стихии не срещат се със дилетантство.

Небето клокочи, а тук информация
постъпва редовно – техническа нация!
Когато над нас се тъмнее едва,
пристигат сигнали на всеки два.
Когато започнат да идват на час,
в готовност сме – бурята слиза към нас.
На 30 минути е вече беда – 
стихията тук е, в небето следа
чертае със облаци тъмни и тежки
и нямаш ти никакво право на грешки.

А щом команда „Постоянна“
пак подаде се по ефира,
ти сам оставаш във фургона
и в теб тревогата не спира.
По телеметричния канал
подава се команда „Зареди!“,
сирената не спира,
повтаря сякаш „Бди!“
Стихията пораства,
вятърът свести: 
„Ракетчико, внимавай,
не се разсейвай ти!“
И тук ракетчикът показва
и своя опит, и старание.
Ракети шест зарежда той
със вещина и самообладание.
Така започва битката нелека,
в която е природата срещу човека.
Във нея иска се не просто стаж,
а мъжество и истински кураж!

.  .  .

Станете прави! Застанете мирно!
Посрещнете го с признателност и чест!

РП 1140 – с.Козарско
Мильо МИЛЕВ
30.09.2018 г.

Географското положение и разнообразният релеф на страната 
предопределят България като една от най-градобитните страни в 
Европа. Градушките са унищожителни за селскостопанската про-
дукция метеорологични явления. А тази година са често явление в 
различни райони от страната.

Системата за противоградова защита в България е създадена 
през 1968 г. към Министерството на земеделието. Изпълнителна 
агенция „Борба с градушките“ защитава територия от 17 000 кв. км 
в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, 
Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен.  Дейността 
на Агенцията се осъществява чрез наблюдение на атмосферните 
процеси с доплерови радари МРЛ5-IRIS и провеждане на активни 
въздействия.

Метеорологичната радарна информация се предоставя в реал-
но време на Гражданска защита и Военновъздушните сили.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА

ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
От 1 юли започна приемането на заявления-декларации за отпус-

кането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен 
сезон 2019-2020 г. 

Лицата и семействата, нуждаещи се от този вид социална под-
крепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпо-
магане“ по настоящия си адрес, като приемът на документите ще 
продължи до 31 октомври 2019 г. 

Правоимащите лица и семейства могат да получат заявлението-
декларация за отпускането на целева помощ за отопление от съот-
ветната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или да я 
изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално подпома-
гане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, 
секция „Документи“. 

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г., е публикувана Наредба за измене-
ниe и допълнение на наредба от 2008 г. за условията и реда за отпускане 
на целева помощ за отопление. Направените промени предвиждат оси-
гуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез 
усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане. 
Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за 
определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й 
размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на 
труда и социалната политика на база на осреднената крайна про-
дажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена 
към 31 октомври т.г. В същото време предвиденото увеличение с
5.7 на сто на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото 
на достъп до този вид помощ. 

За новия отоплителен сезон като основа при определянето на 
диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов 
доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния 
размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Разширява се и обхватът на подпомаганите, чрез увеличаване 
на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. 
Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и 
особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и ро-
дителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния 
процес. С оглед на осъществяваната политика за стимулиране на 
връщането и задържането на децата в образователната система са 
въведени и три нови целеви групи, включващи: деца, които не ходят 
на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в 
дирекции „Бюро по труда“, и родители, отглеждащи деца, които не 
ходят на училище. През миналия отоплителен сезон (2018-2019 г.) 
с целева помощ за отопление бяха подпомогнати 209 647 случаи на 
лица и семейства. 

НА ПЕТРОВДЕН В РАВНОГОР

Той ще проследява
историята на цивилизацията
до 10 000 години назад

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА
ОТВОРИ КРАЙ ВАРНА



18 юли 2019 г. 3Съвременнос т

КОЙ ИМА ПРАВО НА ЛИЧНА ПОМОЩ ДО 31.12.2020 г.
• Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
• децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на 

сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена ра-
ботоспособност;

• децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 
на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност.

КАК МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛЗВАТЕ 
МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“

От 01.04.2019 г. е възможно да се заяви желанието да ползвате 
механизма „Лична помощ“. Документите за изготвянето на инди-
видуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават 
в специализирания отдел в Дирекция „Социално подпомагане“ –
гр. Пещера, изнесено работно място – Брацигово.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потреби-
телите са:

– заявление-декларация по образец;
− формуляр са самооценка.
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да получите в Дирекция „Социално подпо-

магане“– гр. Етрополе, или да изтеглите от електронната страница 
на Агенция за социално подпомагане – меню „Социално подпома-
гане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална 
оценка на потребностите“, раздел „Документи“.

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от 
Ваш законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от 
законен представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено 
под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му 
представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограни-
чено запрещение лице, се иска съгласието на законния му пред-
ставител.

ОЦЕНЯВАНЕ
След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви 

от служител на Дирекция „Социално подпомагане“, който има за-
дължението да установи Вашите реални затруднения и потребности 
и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с 
човека, който полага грижи за Вас.

Служителят използва специално разработен формуляр с раз-
лични въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.

Възоснова на Вашата самооценка, представените документи и 

резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализи-
рания отдел се изготвя индивидуална оценка на потребностите Ви.

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на по-
требностите се издава направление за включването Ви в механизма 
„Лична помощ“.

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА 
За да се включите в механизма за лична помощ, трябва да по-

дадете заявление в Община Етрополе по настоящ адрес.
Документи за включване:
• заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асис-

тент;
• направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомага-

не“, с определения Ви брой часове за лична помощ.
Когато в заявлението не сте посочили асистент, Общината 

/доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.
Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под за-

прещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване 
на личен асистент.

В заявлението Вие /Вашият законен представител/ изрично 
давате съгласие за следните условия:

− добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на 
ползваната услуга;

− до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависи-
мост от броя на определените в направлението часове/, изплащана 
за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се пре-
вежда за заплащане на ползваната услуга.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ИЗБОРА СИ!
Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е за-

дължително условие за включване и ползване на механизма „Лична 
помощ“. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на 
трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и 
Общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, 
а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между 
него и Общината/доставчика.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ОЩЕ!
Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което 

значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, 
трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка 
СЕГА!

Законът за личната помощ не допуска едновременното полу-
чаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на едни 
и същи потребности!

Татяна СИМОНОВА

НСОРБ изпрати информация до всички общини за основните 
ни ангажименти по Закона за личната помощ с писмо изх.№И-785/
04.06.2019 г. във връзка с обществената консултация по проекта на 
Наредба по чл.17 от ЗЛП.

Уредените към момента ясни регламенти съгласно Наредба № 
РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ 
на МТСП с най-близък срок са:

• всяко лице с увреждане, което отговаря на условията, има из-
дадено направление и иска да му бъде предоставена лична помощ, 
може да подава заявление-декларация по образец (Приложение 
№1 на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в меха-
низма „Лична помощ“ на МТСП) до кмета на общината по настоящ 
адрес. В това заявление изрично се декларира, че човекът с увреж-
дане няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите 
потребности за периода, през който ще се предостави механизмът 
лична помощ. Общините могат да предлагат асистент на хората с 
увреждания, когато в заявлението не е посочен такъв, като за целта 
следва да бъде създаден и да се поддържа актуален списък за кан-
дидатите за асистенти.

• Общините организират сключването на тристранни споразу-
мения за предоставянето и ползването на лична помощ (между 
ползвателя, избрания асистент и доставчика на личната помощ) 
и трудовите договори с асистентите, съгласно утвърдените с на-
редбата образци (Приложение 2 и Приложение 3 към наредба-
та).Следва да се отчета, че съгласно чл.14 от ЗЛП и чл.3, ал.4 от 
наредбата, седемдневният срок се отнася до осъществяването на 
проверката за съответствие с изискванията на закона и изготвяне-
то и предоставянето на проекта на споразумение. Няма изрични 
текстове относно сроковете за задължителното му подписване от 
трите страни.

• Сключване на споразумение за предоставяне на механизма 
„Лична помощ“ между управителя на Национално-осигурителния 
институт, изпълнителния директор на Агенцията за социално под-
помагане и кмета на съответната община. С това споразумение ще 
се определят както редът за проверка на обстоятелствата и данни 
от заявленията на лицата, така и изискванията и сроковете за из-
пращане на информация за сключване, изменение или прекратява-
не на тристранните споразумения и трудовите договори. В момента 
тече подготовка на проект на това споразумение.

• Доставчикът на лична помощ, съответно Общината като до-
ставчик, следва да разработи процедура за избягване на двойно 
финансиране при съобразяване със ЗЛП и с чл.5 от наредбата.

• С оглед на това, че лицата ще бъдат задължени да декларират 
съгласие за провеждане на пълния размер на добавката за чужда 
помощ или на месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД, при приема на 
документи от общините, това обстоятелство следва да бъде прове-
рявано и обяснявано допълнително на хората с увреждания. Също 
така на хората с увреждания следва да бъде обяснявано и че при 
бъдещото ползване на механизма предоставянето на лична помощ 
ще се контролира от служители на Общината най-малко веднъж на 
три месеца или при постъпил сигнал чрез посещение в дома и съ-
беседване с ползвателя.

Повече подробности, както и информация за останалите 
документи, свързани с отчетността по ЗЛП, предстои да бъдат 
публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално 
подпомагане на основание чл.6 и §6 от ЗЛП – методически указа-
ния за предоставянето на лична помощ и образци на документите, 
свързани с предоставянето и ползването й.

Татяна СИМОНОВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

На заседанието на Общински съвет Брацигово, проведено 
на 26.06.2019 година, в т. 17 от дневния ред „Изказвания, пи-
тания и предложения от граждани“ Вие изказахте становище 
от Ваше име и от името на други собственици на заведения в 
град Брацигово, че сте категорично против поставянето на нови 
кафеавтомати в града. Обвинихте Общинския съвет в това, че 
взема грешни решения и че някои от общинските съветници са 
подведени. Аз Ви отговорих устно на заседанието, но тъй като 
не присъстваха другите собственици на заведения, държа да Ви 
отговоря и писмено, като отговора ще публикувам и в общинския 
вестник „Априлци“.

Разрешението за поставяне на кафеавтомати се взема от 
Общинския съвет, след като е постъпило предложение от кмета 
на община Брацигово възоснова на искане от собственика на 
кафеавтомат. Общински съвет съгласува схема за поставяне на 
преместваемо съоръжение на основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата 
за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски обекти 
и други обслужващи дейности в община Брацигово, съгласно чл. 
56 от ЗУТ и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. Съгласно 
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръже-
ния за търговски обекти и други обслужващи дейности в община 
Брацигово, схемите за централна градска част и централните 
части на селата се съгласуват с Общински съвет, а в останалите 

части на града се поставят възоснова на схема, одобрена от гл. 
архитект на Общината (а ако той прецени, схемата може да се 
разгледа и от Експертен съвет по устройство на територията).

Когато бъде депозирано искане за поставяне на кафеавто-
мат, нито кметът на община Брацигово, нито Общинският съвет 
имат законово право да откажат по други съображения, освен 
само по градоустройствени.

В Република България действа пазарна икономика и не може 
да обвинявате Общински съвет, че не мисли за развитието на 
Вашия бизнес. Ако Общински съвет – Брацигово или гл. архитект 
на Общината откажат съгласуване, респективно одобряване на 
схема за поставяне на преместваемо съоръжение, само за да 
се предпази от конкуренция бизнесът на определени лица, об-
щинските органи на власт могат да бъдат съдени заради това, 
че проявяват дискриминация спрямо някои граждани и търговски 
дружества. Освен това в Закона за ограничаване на администра-
тивното регулиране и административния контрол върху стопан-
ската дейност е записано:

„Чл. 3 (2) При административно регулиране и администра-
тивен контрол върху стопанската дейност държавните органи и 
органите на местното самоуправление не могат да налагат изиск-
вания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на 
конкуренцията.“

Надявам се, вече сте разбрали, че влезлите в сила решения, 
които Общински съвет – Брацигово е взел за съгласуване на 
схеми за поставяне на преместваеми обекти (кафеавтомати), са 
напълно законни и неправилно сте обвинили този орган, че взема 
грешни решения.

С уважение:
НАДЕЖДА КАЗАКОВА

председател на Общински съвет – Брацигово

Стартира процедура за отдаване под наем 
за една стопанска година – 2019/2020 

Процедура за отдаване под наем
на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд,
находящи се на територията на община Брацигово

за една стопанска година – 2019/2020,
без търг или конкурс 

З А П О В Е Д 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, в изпълнение 
на Решение № 657/31.05.2019 г. на Общински съвет – Брацигово, 
във връзка с чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския 
поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на об-
щина Брацигово 

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Да се проведе процедура за отдаване под наем за една стопанска 

година – 2019/2020, без търг или конкурс, на маломерни имоти от Об-
щинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Браци-
гово, подробно описани в приложенията, неразделна част от настоящата 
заповед, както следва:

- маломерни имоти в землището на с. Розово – Приложение № 1;
- маломерни имоти в землището на с. Козарско – Приложение № 2;
- маломерни имоти в землището на с. Бяга – Приложение № 3;
- маломерни имоти в землището на с. Исперихово – Приложение № 4;
- маломерни имоти в землището на с. Равногор – Приложение № 5;
- маломерни имоти в землището на гр. Брацигово – Приложение № 6;
- маломерни имоти в землището на с. Жребичко – Приложение № 7.
2. Срокът за отдаване под наем на описаните в приложенията мало-

мерни имоти е 1 /една/ стопанска година.
3. Наемната цена за стопанската 2019/2020 г. е в размер на 24.00 

/двадесет и четири/ лева на декар.
4. Кандидатите за наемане на маломерни имоти трябва да предста-

вят следните документи:
- попълнено заявление за наемане на маломерни имоти от Общин-

ския поземлен фонд /съгласно образец/;
- копие от документа за регистрация или ЕИК /съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър/ на юридическото лице или едноличния 
търговец;

- копие от документа за самоличност на физическото лице;
- удостоверение за липса на задължения към Община Брацигово 

/издава се служебно/;
- удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от 

НАП /издава се служебно/;
- удостоверение издадено от Общинска администрация – Брацигово, 

дали кандидатът има задължения по сключени договори за наем на об-
щински имоти /издава се служебно/. 

5. Препоръчително е кандидатите сами да извършат оглед на имота 
/имотите/ и да се запознаят с вида на терена, неговите характеристики и 
действителното му/им състояние към момента.

6. Приложенията с опис на маломерните имоти по землища да бъдат 
обявени на сайта на Община Брацигово и на определените за целта мес-
та по населени места, като срокът за приемане на заявленията да бъде 
не по-малко от 30 /тридесет/ дни, считано от деня на обявяването.

7. Заявления за участие в процедурата се подават всеки работен ден 
от 8.00 до 17.00 часа на фронт-офиса на Общинска администрация – Бра-
цигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а, в срок до 17.00 часа на 31.07.2019 г.

8. Всеки кандидат може да заяви един или няколко поземлени имо-
та, като за всяко землище се подава отделно заявление. Документите, 
които кандидатите представят, да бъдат в оригинал или заверено копие, 
подписано и подпечатано. Допълнения или изменения в подадени вече 
документи не се допускат.

9. При постъпили две или повече заявления за едни и същи имоти в 
дадено землище се преминава към провеждане на публичен търг с явно 
наддаване по реда на глава VIII от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество с начална тръжна 
годишна наемна цена в размер на 24.00 лева на декар.

10. Комисия, назначена със заповед на кмета на община Брацигово 
на 05.08.2019 г. да разгледа подадените заявления и състави протокол 
за класираните кандидати. 

11. Договорите за наем да се сключат между кмета на община 
Брацигово и класираните кандидати със срок една стопанска година, 
считано от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г.

Настоящата заповед, ведно с приложенията с опис на маломерните 
имоти, да се публикуват на сайта на Община Брацигово, да се поставят 
на информационните табла в Общинска администрация – Брацигово, и в 
сградите на кметствата Бяга, Козарско, Исперихово, Жребичко, Розово, 
Равногор.

ПЕТКО ПЕТКОВ,
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н А  Б РА Ц И Г О В О

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник, брой 

51 от 28 юни 2019 г., е публикувано Решение № 659/22.04.2019г. 
на Общинския съвет гр. Брацигово, с което на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ и Решение № 501/29.06.2018 г. на ОбС гр. Брацигово:

1. Дава предварително съгласие трасето да премине през 
общински имоти с номера по КВС: 000030 – полски път, 000072 –
местен път, 000073 – полски път и 000094 – полски път, в земли-
щето на с. Козарско и през имоти с номера 000085 – полски път, 
000096 – полски път, 000097 – полски път, 000141 – полски път, 
000145 – полски път, 000197 – полски път, 000224 – полски път и 
000550 – скали в землището на с. Исперихово.

2. Одобрява ПУП – Парцеларен план за определяне на тра-
се на линеен обект „Оптична кабелна линия от съществуваща 
шахта ШКС 02 през землищата на с. Козарско и с. Исперихово 
до нова шахта ШКС 02 на път III-375 в общ. Брацигово“, мина-
ващо през имоти с номера 000030, 000072, 000073, 000075, 
000094, 000157, 660001, 660002 в землището на с. Козарско, и 
имоти с номера 000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 
000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с. Исперихово, 
съгласно означенията на приложената скица-проект и съоб-
разно условията в Писмо № 8/02.05.2019 г. на „БУЛСАТ“ ЕООД.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Браци-
гово пред Административен съд – гр. Пазарджик, на основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

ОТГОВОР: 

РЕЗЮМЕ НА НАЙ-БЛИЗКИТЕ ПО СРОК АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНИТЕ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ И НАРЕДБА №РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“ НА МТСП

Т О В А  В И  И Н Т Е Р Е С У В А !Т О В А  В И  И Н Т Е Р Е С У В А !

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“
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ЮНИЮНИ

Обуто със сандали от трева,
върви си слънцето и лайка ръси.
Такъв неделен, весел юнски свят
съм виждала, но само във съня си.

Такъв зелен, и жълт, и син, и бял,
на капки, на цветчета и на точки.
И слънцето с пилотския си шал,
което скача дама върху плочките.

Една несериозна синева,
която всичките ми грижи грабва.
Ще си запазя малко от това,
защото сигурно ще ми потрябва.

Книгите са нашите малки въл-
шебни светове, в които се губим 
с удоволствие и съвсем умишлено, 
бягайки от този глобален електро-
нен свят. Времето, прекарано в 
четене на добра книга, никога не е 
изгубено, защото думите и исто-
риите обогатяват човека и могат 
само да вдъхнат повече живот в 
понякога сивото ни ежедневие.

Това лято ние, библиотекарите от НЧ „Ва-
сил Петлешков-1874“, ще ви накараме да се 
потопите в света на книгите, да вдъхнете 
техния аромат и да се насладите на някоя 
нова интересна история. 

Ако се чудите коя да е следващата книга, 
която ще прочетете или кое четиво да си 
вземете за плажа, то ние ще ви помогнем –
просто открийте зодията си в нашата гале-
рия и разберете!

Телец: „Само за ваканцията“. На теория няма 
нищо по-хубаво от лято, прекарано под горещото 
слънце във Франция. Ако не броим трима тийней-
джъри, любовна интрига, развод и непредвидена 
бременност. Това със сигурност не е ваканцията, на 
която Лия се е надявала. Но семейството на сестра 
й – Мишел, се разпада и сестринският дълг повеля-
ва на Лия да помогне в трудната ситуация. Когато 
всичко се обърква, Лия е оставена да се справя 
сама с племенниците си.

Овен: „В любовта винаги 
става така“. Жозефин Понти е 
хубаво момиче с големи зеле-
ни очи и завладяваща усмивка. 
Живее в прекрасен дом край 
езерото Лугано заедно с баща 
си, който я обича всеотдайно. 
За майка си знае само, че 
е починала при раждането 
й. Животът на Жозефин не е 
лесен заради неконтролируе-
мото й заспиване, което прави 

трудни дори най-простите дейности. Но винаги се 
намира ангел хранител, който да й помогне да по-
гледне на света с усмивка и да запечата мига на 
събуждане със стария си „Полароид“, останал от 
майка й. Докато един ден не получава обаждане 
от Рим, от което разбира колко малко знае за се-
мейството си. И тя заминава, за да научи повече за 

своето минало… 
Близнаци: „Лятото на дивите 

цветя“. Зоуи е изправена пред 
трудното решение дали да се под-
ложи на необходима, но рискова 
операция. Тя спонтанно заминава 
за китното градче на брега на мо-
рето, където преди четеринадесе-
сет години е преживяла най-щас-
тливите си дни и най-страшния 
си кошмар. Сега тя най-накрая е 

готова да се изправи пред тайните, останали скрити 
през онова лято. На скалите, станали свидетели на 
краха на мечтите й, Зоуи отново среща голямата си 
любов. Но дали времето ще им стигне, за да се по-
мирят с миналото?

Рак: „Малкият парфюмериен 
магазин близо до „Шанз-Ели-
зе“. На страниците на тази книга 
ни очаква /ч/ароматна лятна ис-
тория за преследване на мечти, 
/не/очаквано предателство и изне-
надваща, изпепеляваща любов! 

Лъв: „Сватбена лудост“. След 
унизителния край на годежа й 
Сидни Синклер официално е 
приключила с мъжете. Но кога-
то сестра й най-неочаквано се 
сгодява, Сидни е принудена да 
поддържа близки отношения с 
кума, който е точно от онзи тип 
сексапилни плейбои, които тя 
всячески се опитва да избягва. 
Затова е твърдо решена да не 
се поддава на чара му, неза-
висимо колко изкушаващи са 

предложенията му...
Дева: „Може би някой ден“. Сидни живее в 

розов балон – тя е прилеж-
на студентка, с постоянна 
работа, съквартирантка е на 
най-добрата си приятелка 
и има страхотен приятел, а 
музиката, идваща от балко-
на срещу нейния, бързо се 
превръща в саундтрака на 
живота й. Но когато Сидни 
открива, че приятелят й 
й изневерява, балонът се 
пуква. Ридж, мистериозният 
и привлекателен музикант, помага на Сидни да 
продължи напред. Двамата заедно започват да 

пишат текстове за песни и за известно време като 
че ли лошото остава в миналото. Но да загърби 
всичко се оказва по-трудно, отколкото Сидни е 
очаквала. Тя може само да се надява, че може би 

някой ден…
Везни: „Музата на Виена“ от 

Каролине Бернард е историята 
на една от най-възхитителните 
жени на края на XIX – началото 
на XX век. Надали има в исто-
рията друга жена, вдъхновявала, 
любила, съпътствала живота 
на толкова гениални мъже, 
както Алма Шиндлер-Малер-
Гропиус-Верфел. Наричали я 
„музата на деветимата твор-

ци“ или „вдовицата на четирите изкуства“ –
Алма била съпруга, любовница и муза на най-зна-
менитите мъже на своето време, в мемоарите си 
злословела по адрес на всеки от тях и така и не е 
ясно дали изобщо е обичала някого. Днес това е 
без значение – нейният образ останал безсмъртен 
в творбите на влюбените в нея мъже, а историята 
й е почти легенда...

Скорпион: „Колекци-
онерът на желания“. Ню 
Орлиънс, град на мистерия 
и магия, на тайни и мечти, 
и една история, изтъкана 
от любов и безгранична 
болка. Kогато балерината 
Клара Кембъл пристига 
в Ню Орлиънс, самотна и 
изпълнена с носталгия по 
родния дом, тя незабавно е 
привлечена от легендата за 
плантацията Уиндайл – тра-
гична история, случила се 

преди сто и петдесет години зад стените на старото 
имение. Според слуховете то вече е изоставено, 
но за огромна изненада на 
Клара, зад зида, който го 
огражда, тя чува не призрак, 
а човек от плът и кръв. Беля-
зан мъж, с болка, по-дълбока 
и тъмна от кипящите води на 
река Мисисипи, която тече 
до Уиндайл...

Стрелец: „Изключител-
на жена“. През 1905 година 
млада прислужница напуска 
тресавищата Феърли Хол, 
в близост до Йоркшир. Ема 

Харт е на шестнайсет, сама и бремен-
на, но успява да надвие безизходицата. 
След огромна трагедия, Ема успява да 
се измъкне от бедността и водена от 
желанието за успех, създава империя 
от нищото. Но успехът има висока 
цена...

Козирог: „Маската на любовта“. 
Тя е най-могъщата жена в Британия, 

кралица на лондонския под-
земен свят. Но това е тайна, 
известна на малцина. През 
деня тя е лейди Джорджиана, 
сестра на херцог, опозорена от 
най-лошия от всички скандали 
преди първия си сезон във 
висшето общество. Ала исти-
ната е далеч по-шокираща – в 
потайните кътчета на Лондон 
тя е Чейс, мистериозният 
непознат основател на легендарното лондонско 
казино „Падналият ангел“. С години двойствената 
й самоличност остава неразкрита... Досега.

Водолей: „Господинът“  
е вълнуващият нов роман 
от Е. Л. Джеймс, авторка на 
феноменалната бестселър 
трилогия „Петдесет нюанса“. 
Лондон 2019 г.  Животът на 
Максим Тревелян е лек. Той 
е красив аристократ, богат, 
никога не е работил и рядко 
спи сам. Всичко това се про-
меня, когато той внезапно 
наследява семейната титла, 
богатство и имения – както 

и всички отговорности. Максим не е подготвен за 
тази роля. Най-голямото предизвикателство обаче 
е да се пребори с тайнствена млада жена, наскоро 
пристигнала в Англия, която притежава единствено 
опасно и проблемно минало.

Риби: „Когато е наистина“. Богатство, слава и 
любовна история, за каквато никога не е мечтала –
седемнадесетгодишната Вон Бенет получава 
всичко това, когато се съгласява да се преструва 
на приятелка на поп звезда. При обикновени об-
стоятелства пътищата на Оукли Форд и Вон Бенет 
никога не биха се пресекли… но в Оукли няма нищо 
обикновено. Лошото момче 
на поп музиката може да се 
похвали с няколко награди 
„Грами“, милиони фенки и ре-
путацията на неспокоен, но 
чаровен бунтар. Когато лич-
ният му живот се оказва пред 
разпад, музиката му вече не 
му носи нужното и таблоиди-
те се занимават единствено с 
неговите скандални прояви, 
Оукли трябва да покаже на 
света, че е улегнал…

И тази година Сдружение „Риболовен 
клуб Брацигово – 2014“ организира състе-
зание по спортен риболов, което се проведе 
на 01.06.2019 г. на язовир „Гачево блато“ и с 
което откри Риболовен сезон 2019.

Началото на 
състезанието бе 
от 9 ч. сутринта, а 
сборният пункт –
при чешмата. 
Право на участие 
имаха всички ор-
ганизирани рибо-
ловци с редовно 
заверени от ИАРА 
билети и членска 
карта от „Рибо-
ловен клуб Бра-
цигово – 2014”. 
Участниците  бяха 
разделени в две 
групи – деца и 

юноши до 
18 г. и въз-
растни. На 
призьорите 
бяха разда-
дени медали 
и предметни 
награди. 

По слу-
чай старти-
рането на 
новия рибо-
ловен сезон 
с т о п а н и т е 
на водоем 
В о е н н о т о 
блато на два
пъти зари-
бяват обек-
та с близо 300 кг риба.

За доброто настроение на участниците 
и гостите на събитието бе осигурена скара-
бира и напитки!

„Априлци“

За втора поредна година отборът на ФК „Чико – Бунара“ 
стана шампион  в „А“ областна група, зона Пазарджик. Фут-
болистите от с. Бяга спечелиха по безапелационен начин –
24 победи, 3 равенства и 3 загуби. За 30 изиграни срещи те 
отбелязаха внушителните 125 гола и допуснаха едва 35 гола. 
Отборът участва и спечели срещата бараж за попълване на 
„В“ група с 1:0 срещу представителя на зона София град ФК 
„Гранит“ – Владая.

В с. Бяга активно се развива и детско-юношеският фут-
бол. В 3 отбора регулярно тренират около 70 деца – абсолют-
но безплатно. Йордан МИХАЙЛОВ

ФК „ЧИКО – БУНАРА“

КОЯ КНИГА ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕШ ТОВА ЛЯТО СПОРЕД ЗОДИЯТА СИ

Лято в стихове
АВГУСТАВГУСТ

Август, разтопен и ласкав,
объл, сочен като праскова,
изнемогващ за докосване,
ферментиращ, захаросан,
очарован и разнежен,
хрускав, ментов и крайбрежен,
гали те и те разсмива
август, който си отива.

Морето ме изхвърли на брега
на пъстър и невиждан още юли.
Във всяка капка пърхаше дъга.
Към хълмовете с профил на акули

подскачаше по камъни и прах
пътеката, накриво закопчана.
Къде съм – отначало не разбрах,
а как ми се прииска да остана…

Отвсякъде довсякъде – море,
и пак се чува как земята зрее.
До юли щом човек се добере,
поне за месец топло ще живее.

На пролетта безсолната вода
изчезна, изпари се и изтече.
Перо от страх и стъпка от беда –
били са тук, но вече са далече.

И весели щурци, родени днес,
се смеят и се бутат във морето.
На остров Юли – звънкият адрес,
на който ще си приютя сърцето.

ЮЛИЮЛИ

В Р Е М Е   ЗА   О Т Д И Х ...

Благодарност

Общинската организа-
ция на хората с увреждания 
в град Брацигово благо-
дари сърдечно на г-н Петко 
Петков – кмет на община 
Брацигово, и в негово лице 
на цялото общинско ръко-
водство – за отзивчивост-
та и съпричасността към 
проблемите на хората в не-
равностойно здравословно 
състояние.

Благодарим за оказаната 
помощ да се осъществи про-
ведената на 7 юли екскурзия 
до Батак и Велинград.

Бъдете живи и здрави
и все така сърдечни

към нас – хората
от уязвимите групи!

Мария ДОНЕВАМария ДОНЕВА
(източник: интернет)
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