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Като продължителен камбанен звън отекват думите 
на брациговския апостол Васил Петлешков и днес – 144 
години по-късно.

Едно от най-ярките събития в историята на Брациго-
во – Априлското въстание, започва преди близо век и 
половина в един необичайно студен и снежен априлски 
ден, точно като днешния. Следи от него можете да види-
те и днес на много места из родния ни град. 

Тук миналото не е забравено, а е превърнато в ес-
тествена част от градския пейзаж – паркове, автентични 
къщи, паметници и паметни плочи – във всяко кътче на 
Брацигово е скрито по нещо от духа на Април 1876.

Но в априлската пролет от 1876-а цветовете принад-
лежат на идеалите. Да се живее и загине за свободата 
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Но в априлската пролет от 1876-а цветовете принад-

на България не са празни думи, а обет, написан върху 
знамето – „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“. 

Днес ние, наследници-
те на свободолюбивите и 
непокорни българи, мо-
жем само да се удивля-
ваме колко неудържим е 
бил този марш на свобо-
дата. Никаква Отоманска 
империя и никаква друга 
империя не би могла да 
удържи хора с избор сво-
бода или смърт. 

След дългата петве-
ковна зима Априлското 
въстание е голямата бъл-
гарска пролет. Първата и 
до ден-днешен послед-
ната.

Историята знае, че 
огромното мнозинство от апостолите на Априлското 
въстание и участниците в него намериха мъченическата 
си смърт. Но колцина днес са в състояние да повторят 
думите на Петлешков: „Сам съм, други няма! Аз водих, 
заповядах, други не търсете!“

Изминаха 144 години от Априлското въстание. 
144 години от най-чистото, най-святото и най-голя-

мото събитие в цялата наша история. 
144 години от Оборище, от кървавите писма, от Хвър-

коватата чета на Бенковски, от Черешовия топ в Браци-
гово. И никой не е забравен, и нищо не е забравено…

Уважаеми съграждани от близо и далеч, 
тази година обстановката е нетипична и коренно 

различна от всички останали години на възпоменание 
на Априлските събития от 1876 година.

Налага се да бъдем доблестни граждани на нова 
България и да приемем предизвикателствата на днеш-
ния ден. Честването на празника на града ще премине 
само със спазване на ритуалната част и то при прилага-
не на мерките за сигурност по време на епидемичната 
криза.

Ще бъдат издигнати знамената на площад „Центра-
лен“, ще бъдат поднесени венци и цветя на традицион-
ните места за поклонение, ще публикуваме редовно на 
официалния сайт на Община Брацигово материали за 
Априлското въстание в Брациговския въстанически 
пункт. Вратите на Градския исторически музей и родна-
та къща на Васил Петлешков ще ще бъдат отворени и те 
ще приемат посетители.

Ще избегнем струпването на много хора и няма да 
има концертна и увеселителна програма. 

Страната ни е в извънредно положение и ние сме 
длъжни да приемем разпоредбите на Върховната власт. 
Вярваме, че всички ще ни разберете… Убедени сме, че 
ще има още много празници, на които ще оживяват 
събитията от Април 1876, само ако сме далновидни и 
търпеливи… 

Вечна памет на героите! 
Да пребъдaт Брацигово и България!

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

За по-малко от денонощие полицаи, 
лесничеи, ловци и доброволци планинари 
откриха мъж, загубил се в труднодостъпна 
планинска местност. 

Всичко започнало на 21 април, когато 
в късния следобед полицаи от участъка в 
Брацигово и РУ – Пещера, получили сигнал 
от 64-годишен жител на Брацигово. Мъжът 
съобщил, че заедно със свой познат – мъж на 
53 г. от Габрово, тръгнали да търсят изгубен в 
гората кон.

След като бродили известно време, два-
мата се разделили в гората, намираща се в 
землището на село Жребичко. Няколко часа 
по-късно мъжът от Брацигово се прибрал, 
но от неговия познат нямало и следа. Тогава 
той решил да сигнализира за случилото се в 
Районното полицейско управление в Пещера. 
Полицаите претърсили района, но с набли-
жаването на нощта шансовете да го намерят 
станали минимални, затова бзели решение да 
продължат издирването сутринта.

На 22 април екип от 15 човека – полицаи 
от Брацигово и Пещера, горски работници, 
ловци и доброволци, сформирали екип и 
предприели по-мащабно издирване. Обхва-
ната била територия, характеризираща се с 
труднодостъпни скални урви, стръмни и много 
опасни склонове на близкия язовир „Кричим“, 
гъста растителност, както и с обитващи я хищ-
ни диви животни. 

За голяма радост, усилията им се увен-
чали с успех. В следобедните часове, в мест-
ността Раздол, мъжете открили загубилия се 
мъж в добро общо състояние. Той е транспор-
тиран в Пещера, където е прегледан от лекар.

„Априлци“

Денят на Земята отбелязва своята 50-а 
годишнина. Тазгодишната тема на кампанията 
е „Действия срещу изменението на климата –
огромното предизвикателство на нашето съ-
времие“.

Изменението на климата е предизвикател-
ство за бъдещето на човечеството и за функци-
онирането на животоподдържащите системи, 
които правят света ни обитаем.

Тази година отбелязването става в услови-
ята на извънредни мерки заради епидемията 
от коронавирус. Това е и една от причините 
EARTHRISE (глобалното движение за изме-
нение на климата, водено от младежки клима-
тични групи в координация с Earth Day Network 
– глобалния организатор на Деня на Земята) 
да постави нов глобален стандарт за Деня на 
Земята 2020 г.

Време е за смели, креативни и иновативни 
решения. Това изисква действия на всички 
нива – от бизнеса до местните власти и пра-
вителствата. 

Всеки отделен човек също има реално вли-
яние и сила като потребител, избирател и член 
на общност в името на промяната. 

Светът се нуждае от нас и нашите дей-
ствия. Има толкова много неща, които всеки 
може да направи, за да защити и помогне за 
възстановяването на планетата: участие в по-
чистване; присъединяване към най-голямата 
гражданска научна инициатива в световен 
мащаб (Earth Challenge 2020); провеждане на 
местно събитие!

Дори оставайки вкъщи и поддържайки 
социално дистанциране, все още можем да 
упражним нашата отговорност да действаме в 
полза на околната среда. Независимо къде се 
намираме, ние можем да направим промяната!

Регионалната инспекция за опазване 
на околната среда и водите в Пазарджик 
засилва контрола по опазване на резерва-
тите „Купена“, „Дупката“, „Беглика“ и „Ман-
тарица“ от пожари. За предотвратяването 
им, в границите на защитените територии е 
организирано специализирано наблюдение 
по утвърден график. В случай на пожар 
в резерватите или в районите около тях, 
са изготвени схеми за оповестяване на 
бедствието и оперативен план за опазване 
от пожари през 2020 г. За борба с огъня в 
границите на резерватите са създадени и се 
поддържат противопожарни депа, оборуд-
вани със средства и материали за противо-
пожарна защита /лопати, пожарогасители, 
пръскачки и др./.

Периодът от 1 април до 31 октомври е 
определен за пожароопасен сезон в защи-
тените територии – изключителна държавна 
собственост, със заповед на министъра на 
околната среда и водите. 

Заповедта цели вземането на мерки 
за недопускане възникването на пожари и 
ограничаване на тяхното развитие и разпро-
странение в защитени територии. Описани 
са и задълженията на кметовете на съответ-
ните общини, в обхвата на които попадат за-
щитените територии. В случай на пожар те 
трябва да организират доброволчески групи 
от местното население. На нарушителите 
на заповедта ще се налагат глоби – от 500 
до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до
10 000 лв. на юридическите. 

Цветана ЧОЧЕВА

РОМАКТ и Схема за Малки Грантове (СМГ) чрез Националния 
Подкрепящ Екип предоставят за нуждите на общините осигуряване 
на храна, медикаменти и дезинфектанти за нуждаещите се хора от 
ромската общност. Със съдействието на РОМАКТ те ще достигнат до 
администрациите с най-остра нужда в условията на криза. Очаква се 
първите помощи да бъдат раздадени през май.

В община Брацигово има две ромски общности – в самия град 
Брацигово и в село Исперихово. И сред двете общности има хора, 
които са не само социално слаби, те живеят в условия на крайна бед-
ност. Сред тях има самотни родители, възрастни болни и хора с трайни 
увреждания, както и близки, които отглеждат децата на свои роднини 
заминали за чужбина.

Нашето желание е с РОМАКТ да организираме подпомагането 
на тези около 100 души, като им предоставим хранителни пакети със 
стоки от първа необходимост, санитарни материали – сапун, перилни 

препарати и дезинфектанти за бита. 
Освен това желаем да закупим дизенфикциращи препарати и 

диспенсъри за тяхното ползване, с които да спазим Алгоритъм на 
дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначе-
ние в условията на епидемично разпространение на COVID-19, като 
предприемем мерки по улиците и общите тревни площи в ромските 
квартали. Необходимо е освен това да закупим и предоставим пред-
пазни екипи на хората, които ще се ангажират с предоставянето на 
помощите, както и маски и ръкавици, а това са 2 здравни медиатори, 
4 образователни медиатори и 4 доброволци от МАГ (Местната активна 
група).Предвиждаме и издаването на рекламно-информационни мате-
риали, с които да разпространим най-важната информация за зара-
зата от корона вируса и последствията от нея.

Радваме се, че успяхме да постигнем споразумение с РОМАКТ и 
сега очакваме да реализираме намеренията си.

Областният управител Стефан Ми-
рев проведе неприсъствено заседание 
на Областния кризисен щаб за борба 
с COVID-19.

По данни на РЗИ – Пазарджик 18 са 
до момента потвърдените положителни 
проби на лица от област Пазарджик. От 
тях в община Пазарджик – 4, община 
Пещера – 10, община Брацигово – 1, 
община Септември – 1, община Панагю-
рище – 1, община Велинград – 1.

Общият брой на изписаните паци-
енти е 7, на домашно лечение са 4, 
починалите пациенти са 2.

Към момента хоспитализираните 
лица са пет. Трима от пациентите се ле-
куват в Инфекциозно отделение на МБАЛ 
Пазарджик – 1 на интензивно лечение, 1 в 
задоволително състояние и 1 в добро общо 
състояние. 

В Инфекциозното отделение на МБАЛ 
„Проф. Д. Ранев“ – гр. Пещера, са наста-
нени за лечение двама пациенти – 1 в 
задоволително състояние и 1 в добро общо 
състояние.

Общо четири са медицинските лица от 
област Пазарджик с положителни проби 
за COVID-19: 2 медицински сестри, които 
са изписани след две отрицателни проби, 
една медицинска сестра и една санитар-
ка, на които домашната изолация изтича 
на 24 .04.2020 г.

Днес са изпратени 13 нови проби за 
изследване за COVID-19 от МБАЛ Пазар-
джик, „СБАЛПФЗ Пазарджик“ и МБАЛ 

Велинград.
Броят на лицата под карантина в 

област Пазарджик към днешна дата е 
754. Разпределението им по общини е 
както следва: Батак – 15, Белово – 19, 
Брацигово – 19, Велинград – 74, Леси-
чово – 27, Пазарджик – 332, Панагюри-
ще – 51, Пещера – 43, Ракитово – 20, 
Септември – 135, Стрелча – 8, община 
Сърница – 11.

Средствата в размер на 1000 
лв. на човек са разпределени на 
медицински специалисти в МБАЛ –
Пазарджик, ЦСМП Пазарджик и МБАЛ 
„Проф. Димитър Ранев“ – гр. Пещера.

Продължава разпределянето на 
лични предпазни средства от РЗИ към 

лечебните заведения в областта. Това са 
различни видове защитни маски, гащери-
зони, ръкавици, шлемове, калцуни, очила.

По данни на ОДМВР – Пазарджик, през 
почивните дни на територията на областта 
са съставени общо 82 акта за неносене на 
предпазни маски.

Областна администрация –
Пазарджик

Светът е изправен пред изпитанието
COVID-19.

Само заедно можем да се справим 
с него.

Борбата с вируса е отговорност
на всеки от нас.

Бъдете дисциплинирани и спазвайте
препоръките на експертите! 

Погрижете се за себе си,
за близките си и за околните!

Останете си вкъщи –
пазете човешкия живот!

За по-малко от денонощие полицаи, 

РИОСВ – Пазарджик предприе
ежегодните мерки за опазване
на резерватите от пожари

знамето – „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“. 

Áóíò!... Âúñòàíèå!...
Íà îðóæèå, áðàòÿ!�

години по-късно.

Поклон
(пред Васил Петлешков)

„Сам съм, други няма“, продума.
Изгоря.
Като звезда в безкрая на всемира
една душа - свободна, непостижна -
завинаги изгря!

Рая, 2019
Брацигово



Ние -  хората

Розопроизводителите с въпроси на 
прага на кампанията:

1. По отношение на безопасността 
и предложените предпазни мерки за 
работа в условията на извънредно 
положение, розопроизводителите са 
на мнение, че повечето мерки, като 
носенето на ръкавици и маски, са не-
приложими. Във валежна обстановка 
маската приложима ли е, коя ръкавица 
би могла да устои на тръните, в по-
вечето случаи се работи с отворени 
рани по ръцете? В този смисъл има 
предложения за тестуване на работ-
ниците розоберачи! Особено хората 
от малцинствата, за които се смята, че 
са рискова група. Защо отговорността 
за розоберачите трябва да носим ние? 
Как бихме могли да спазваме правила 
с хора, които нямат елементарни хиги-
енни навици? Кой ще е виновен при 
проверка? Кого ще глобят? Работода-
теля или работника? 

Подобен е и казусът с транспорта 
на работниците.

2. Възможни сценарии за провеж-
дане на кампания: 

Какво ще се случи, ако в градината 
се потвърди случай на заболял? Значи 
ли това, че кампанията за тази гради-
на приключва? Кой ще поеме тази 
отговорност? Ако се организира кам-
пания, влезем в нея и сме сключили 
договори, но обстановката се усложни 
и се вземе решение за прекратяване 
на кампанията, свидетели сме на ед-

нолично взети решения 
за носене на маски на-
пример, кой ще поеме 
тази отговорност? Тук 
не става въпрос само за 
морална отговорност, а и 
за финансова, тъй като за 
повечето от производите-
лите розопроизводство-
то е единственото произ-
водство, което генерира 
годишни приходи!

Ако берачите се по-
ставят по един човек на 
ред, инструктаж преди започването, 
слагане на предпазни мерки, догово-
рите – всичко това ще доведе до из-
вестно забавяне във времето на берит-
бата на цвета, т.е. възможно е хората, 
които в други години са се справяли 
с обирането на градината, сега да не 
могат, тъй като изискването на дести-
лериите е прибиране на цвета до 12.00 
часа в слънчево време и 13.00 – в об-
лачно. Ще се направи ли компромис в 
това отношение?

3. Цена:
Цената, която розопреработватели-

те фиксират – 1.80-2.00 лв./кг, категорич-
но се отхвърля от розопроизводители-
те като оправдаваща провеждането на 
кампания 2020 година в условията на 
извънредно положение! Цената, която 
розопроизводителите очакват и считат 
за необходимо условие за провеждане 
на кампания е, 3 лв., тъй като подсигу-
ряването на безопасността на хората и 

техните семейства е свързана с допъл-
нителни разходи, а след сондиране на 
мнение от розоберачи, се оказва, че за 
цена под 1 лв./кг „никой не желае да 
рискува живота си“!

4. Закон за маслодайната роза –
срокове. 

Повечето розопроизводители счи-
тат, че сроковете за вписване в регис-
трите и изобщо изпълнението на всич-
ки изисквания, свързани със закона, 
трябва да се удължат.

5. Помощ от държавата – тук гово-
рим за помощ от държавата при два 
сценария – провеждане на кампания 
в условия на извънредно положение 
и пропадане на кампания. Какви ме-
ханизми предлага държавата и в двата 
случая?

Дано скоро можем да отговорим, 
защото природата не чака …

ФЕРМЕР.БГ

Рибари от Пазарджишко искат 
да се разреши нощният риболов 
на още 4 язовира в Пазарджишко –
„Батак“, „Голям Беглик“, „Малък 
Беглик“ и „Доспат“. Това пише в 
писмо до шефа на местната дирек-
ция на Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури Стоян 
Любомиров. Идеята е да пазят 
водните съоръжения от бракони-
ери.

„Считаме, че разрешаването 
на нощния риболов, освен въз-
можност за по-пълноценно прак-
тикуване на хобито за хиляди 
риболовци, ще има ефект на из-
ключителна превенция срещу по-

ставянето на мрежи и ще спомогне за опазването на видовото 
разнообразие в съответните язовири“ – посочва се в текста, 
подписан от председателите на ловно-рибарските сдружения 
в Пазарджик, Велинград, Батак, Септември и Пещера.

С промените на Закона за рибарство и аквакултури в края 
на миналата година ни се даде възможност за практикуване 
на любимото ни хоби и през тъмната част на денонощието 
във водоеми, които се определят ежегодно със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите по предложение 
на изпълнителния директор на ИАРА, припомнят още инициа-

торите, които се надяват четирите водоема да бъдат включени 
в списъка на разрешените.

Пазарджишките риболовци имат изпробвана практика в 
тази насока, която е дала добри резултати на водоема край 
с. Звъничево, който се стопанисва и зарибява от ловно-ри-
барското дружество „Сокол 1893“. От няколко години там се 
практикува нощният риболов и няма констатирани бракони-
ерски набези.

Местните рибари имат предложение през тъмната част от 
денонощието да се забрани риболовът с лодки, т.е. да е раз-
решено само хвърлянето на въдици от брега. 

Традиционно се зарибиха и водоемите на територията на 
община Брацигово. От години местата за риболов се поделят 
между местното рибарско сдружение и рибарите от съседната 
община Пещера. В двата водоема – Бурово и Гачево блато, 
стопанисвано от рибарското дружество в Брацигово, са пусна-
ти 1 200 килограма шаран и бяла риба, а във водоема „Вриз“ 
Ловно-рибарското дружество на съседната община – Пещера,  
пуснало 300 кг риба от вида шаран, като всеки екземпляр е с 
големина от 800 грама до 1 кг. 

Зарибяването на микроязовира по пътя за град Пещера е 
ежегодна дейност, съгласно договора за ползването му меж-
ду община Брацигово и Ловно-рибарско дружество – Пещера. 
Очаква се през втората половина на месец май във водите на 
„Вриз“ да бъдат пуснати още 300 килограма шаран.

„Априлци“

Уважаеми войници, офицери
и сержанти от резерва и запаса!

На 6 май – в Деня на храбростта, празника на 
Българските въоръжени сили и Гергьовден, според 
българската традиция нашият народ засвидетелства 
признателност към своята армия.

През тази година отбелязваме 142 години от 
нейното основаване. Историята дава поводи за само-
чувствие, но тя най-вече учи – да следваме завета на 
славните си предшественици и да опазваме държав-
ността, една от чиито най-солидни основи е армията. 

С гордост и дълбока почит се връщаме назад. 
Прекланяме се пред героизма на предците ни, отдали 
живота си за свободата и независимостта на Бълга-
рия. С признателност почитаме светлата памет на 
нашите воини, загинали при изпълнение на служеб-
ния си дълг. Сърдечно благодарим на ветераните и 
воините от резерва за неоспоримите им заслуги към 
Отечеството.

Позволете да изкажем най-искрените си поздра-
ви по повод празника на храбростта и да пожелаем 
здраве, семейни радости и успехи в трудната мисия –
да бъдеш войник на Република България!

Нека бъдем все така смели и уверени във всяко 
начинание, пример за поколенията, защото битки има 
и в мирно време. Битки, за които не е нужно оръжие, 
но са нужни вяра, чест, достойнство, доблест! 

Честит празник!

Общинска организация на СОСЗР
„Генерал Никола Генчев“ – Брацигово

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ 

УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, 
ЧЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК 

https://www.youtube.com/watch?v=9cJnCcMh0LE 

Е КАЧЕНА ЗАСНЕТА ЛЕКЦИЯ НА Д-Р СИМИДЧИЕВ –
ПУЛМОЛОГ, ИНТЕРНИСТ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА

НА БЕЛОДРОБНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
ОТ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР – СОФИЯ.
ЛЕКЦИЯТА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЯВАЩИЯ СЕ ВИРУС COVID-19.

РОЗОБЕР 2020 - В ОЧАКВАНЕ НА НОРМАЛНА КАМПАНИЯ

(Снимката е от 20.04.2020 г. Йордан Михайлов)

А ДАНО, АМА НАДАЛИ!

РИБАРИ ОТ ПАЗАРДЖИШКО ИСКАТ НОЩЕН РИБОЛОВ, ЗА ДА ПАЗЯТ ЯЗОВИРИТЕ

Така ни закука кукувицата тази година…

ФОТООКО

Бекови скали, Равногор

ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕЖЕСТ НА КРИЗАТА 
И ОБЩИНИТЕ 
Мерките на общините

Отчитайки негативното влияние на наложените ограни-
чения за малкия и средния бизнес, те вече приеха пакети 
от мерки за тези, които бяха принудени да спрат или зна-
чително да ограничат дейността си. Общинските съвети 
гласуваха освобождаване от наеми за обектите в общински 
имоти, освобождаване от тротоарно право за периода на 
извънредното положение, отпадане или намаление на ня-
кои от таксите, за които в ЗМДТ е установено, че могат да 
бъдат заплащани месечно, премахване на зони с платено 
паркиране и др. Бързият отговор на общините дойде, въ-
преки очакваното драстично намаление на приходите от 
управление и разпореждане с общинска собственост.

Друго въведено облекчение в периода на извънредни 
мерки – удължаването на сроковете за заплащане с отстъп-
ка от 5% на данъците за недвижимите имоти и превозните 
средства – доведе до седем пъти намаление на постъпле-
нията в местните бюджети при големите общини, а при 
останалите – между 6 и 35% спад, спрямо същия период на 
миналата година. Загубите са големи и поради въведените 
ограничителни мерки в редица общински обекти – театри, 
спортни зали, музеи и т.н. Спирането на дейността в турис-
тическия сектор пряко рефлектира и върху общините, кои-
то са собственици или управляват културни и исторически 
обекти на своята територия. Напълно е преустановена и 
дейността на туристическите и информационни центрове, 
които са част от администрацията или са общински стопан-
ски субекти с добри икономически показатели в нормални 
условия. 

Местните власти бяха натоварени с допълнителни 
дейности, които не бяха предвидени в бюджетите им. Екс-
тремно се повишиха разходите за противоепидемичните и 
дезинфекционните мерки, възложени по Закона за здраве-
то. Огромен ресурс мобилизираха общините и за обезпе-
чаване на уязвимите граждани и на лицата под карантина 
с продукти и медикаменти по домовете. В условията на из-
вънредно положение продължават да работят социалните 
трапезарии и домове, както и услугите от резидентен тип, и 
то при спазване на строги предпазни мерки. 

Местните администрации въведоха безопасни практики 
за предоставяне на административни услуги и разширяват 
възможностите за електронното им ползване. Кметовете 
на кметства и кметските наместници, служителите от адми-
нистрацията са на разположение за издаване на всякакви 
бележки и удостоверения, за да помогнат на пътуващите по 
една или друга причина. Същевременно не спират и плани-
рани дейности, като пролетното почистване на зелени пло-
щи и паркове, ремонтирането на улици и пътни участъци, 
третирането срещу кърлежи и комари и много други текущи 
и аварийни работи. 

Общините успяха да мобилизират много доброволци 
и обезпечават напълно дейността им. Нито една система –
публична или частна, няма да остане незасегната от кри-
зисната ситуация. Но задачите, които продължават да 
поемат общините, значително надхвърлят възможностите 
на администрациите и планираните общински средства. 
На много места финансовите резерви са на изчерпване. 
Затова НСОРБ очаква нови и обективни държавни меха-
низми за икономическа подкрепа на всички структури, 
организации и бизнеси, понасящи загуби от кризата, вкл. 
и общините.

НСОРБ

BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА
ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ –

КОМПОНЕНТ 3“
Управляващият орган на Оперативна програма „Разви-

тие на човешките ресурси“ допусна общините да се включат 
в процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ – Компонент 3, на стойност 45 млн. лева.

От 30.03.2020 г. общините в България имаха възможност 
да заявят желанието си да участват в проектни предложе-
ния за патронажна грижа за възрастни хора в невъзмож-
ност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. 

По проекта, община Брацигово, която предприе мерки 
за включване в проектното предложение, ще може да 
наема персонал за предоставяне на услуги по домовете 
за справяне с извънредната ситуация заради пандемията 
COVID-19. Услугата ще се предоставя в рамките на 8 месе-
ца. След подписване на договора ще се наеме персонал от
1 диспечер, 6 снабдители доставчици и шофьори на 8-часов 
трудов договор, които ще бъдат наети чрез проведен подбор 
в спешен порядък, съобразен с КТ и вътрешните правила 
на общината. Наемането на 2 бр. леки автомобили е необхо-
димо, тъй като ще се обслужват и населени места в цялата 
община Брацигово – гр. Брацигово, с. Бяга и с. Исперихово.

Наетите служители ще доставят хранителни продукти, 
лекарства и продукти от първа необходимост на нуждае-
щите се, които са закупени със средства на потребителите. 
Хората в нужда биха могли да получат съдействие и в запла-
щане на битовите им сметки или в заявяване и получаване 
на неотложни административни услуги. На наетия по проек-
та персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства 
и дезинфекциращи препарати. Подпомогнатите потребители 
ще са 47 души.

Финансирането на дейностите по Компонент 3 на „Патро-
нажната грижа“ ще продължи до края на 2020 г. Ограниче-
нието е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи 
най-нуждаещите се по време на епидемията, свързана с 
COVID-19. След като се преодолеят социалната изолация и 
икономическите последствия, ще може да се продължи с 
предоставянето на социално-здравните грижи.

„Априлци“

https://www.youtube.com/watch?v=9cJnCcMh0LE
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На Захарий Стоянов дължим съхраняването на едни разтърсващи 24 думи – и малко от 
изричаното в цялата българска история е така заредено с трагизъм и величие. От май 1876-а 
Летописеца си спомня: „…когато се явихме пръв път над Лисец и Панагюрище се представи 
пред очите ни във всичката своя грозотия, Бенковски спря коня си на върха на планината и 
посочи с пръст към пламналото село.

– Моята цел е постигната вече! В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която 
никога няма да заздравей; а на Русия – нека тя заповяда!… – каза той.“ 

Захарий не крие как Бенковски се измъчва от цената за постигането на тази цел и цитира 
неговата „болезнена въздишка“: 

– Не съм достоен аз да живея… С какви очи ще да погледна света? 
Към онзи момент на 32-годишния ръководител на въстаниците остават броени дни или ча-

сове живот. Той е убит от засада в Тетевенския Балкан на 12 (нов стил 24) май 1876 г. 
А във „въздишката“ пари въпрос: как е възможно не просто да жертваш себе си, а и да 

увличаш към огъня другите и семействата им. И няма един отговор. 
Този раздиращ въпрос – „Как бих се чувствал(а) на мястото на Бенковски?“, ще вдъхва у 

поколения българи не само гордост, но и съмнения, колебание, неразбиране… 
Не става дума обаче за личен жребий и драма на въстаническия водач – напротив, неговият 

избор е доста разпространен, споделян от мнозина. 
Още през 1875 г. копривщенският апостол Тодор Каблешков (1851–1876) подчертава: 
„Искате ли българинът да бъде щастлив и богат, отидете на смърт! Да, пожертвайте се за 

нашите потомци, това е дългът ни днес… Естествено, едно въстание ще доведе до загуби, но 
веднъж завинаги трябва да поемем този риск…“ 

Преди 144 години командващ въстаническите сили (над 600 бойци) в Перущица е Петър 
Бонев, съратник на Левски от 1862-ра, от Първата легия. Той открито предупреждава своите 
другари: 

„Ние само ще подкладем огъня и ще умрем – свободата ще е за децата ни.“ 
На това разбиране 39-годишният учител остава верен до последния си час. Той пада на 30 

април (12 май) в сражение против башибозук и редовна турска армия. 
В същата пролет със същата откровеност насърчава съратниците си габровският войвода 

Цанко Дюстабанов: 
„Ние навярно ще измрем, но дано поне нашите братя получат желаната свобода… С въста-

нието ние не ще освободим България… Но ще научим поне българина да знае как се мре. Ще 
обърнем вниманието на Европа и ще дадем на Русия възможност да дигне гюрултията.“ 

Още по-силни са думите на 32-годишния войвода пред турския военнополеви съд в Търно-
во. Когато издевателски го питат защо е тръгнал с шепа хора против държавата, Дюстабанов 
гордо се изправя пред палачите си. Той кaзва: 

„Вашата се свърши вече.“ 
„Аз зная, че царството ви е голямо, че силата, войската и оръжието са във вашите ръце 

и че със сила не ще ви надвием. Но аз зная, че вие сте варвари, и че ще извършите зверства 
и палежи. Нашата цел не е да ви да надвием със сила, а само да ви предизвикаме към тия 
зверства, които премного извършихте и благодарение на които се компрометирахте пред 
целия свят…“

„Тая наша цел ние достигнахме… И тъй, ние ви победихме… Стягайте се да бягате към 
Анадола.“ 

В това слово войводата не споменава Русия, той предупреждава, че „Европа ще дойде“. Но 
в деня на екзекуцията (15 юни 1876 г.) Дюстабанов изказва последно желание – да бъде обесен 
с лице на север, към Русия, откъдето той вярва, че ще дойде освобождението. 

Същите турски съдии ще чуят подобно известие и от друг българин, когото пращат на бе-
силото – от Никола Дабев, водач на въстанието в Ново село (днес в състава на гр. Априлци). 
На съда той обяснява, че пукнатината между българи и османска управа вече с нищо не може 

да се затвори: „Пропастта е изкопана… 
Светът вече знае за нас, за нашето въ-
стание и за жертвите, които понесохме. 
Това вече не може да се скрие. Дядо 
Иван вече оседлава, приглася конските 
такъми да премине Дунава.“

26-годишният учител е обесен в Сев-
лиево на 2 юли заедно с други петима 
въстаници. Последните му думи са към 
събралите се наоколо българи: 

„Помнете и недейте никога забравя: 
след всичко онова, дето се случи, Дядо 
Иван нема да ни забрави! Очите на света са обърнати сега към нас. Ние спечелихме!“ За от-
белязване е, че този завет още след броени седмици подема друг водач на Новоселското въ-
стание – Аврам Драганов, осъден на 15 г. каторга и затворен в Кипър. С примера на Дабев той 
вдъхва кураж на другите заточеници: „Ние, които въстанахме против султана, не бива да губим 
надежда и вяра.“ 

Като „военно поражение с ефект на политическа победа“ разглежда Априлската епопея 
акад. Константин Косев. А такава победа според него е отнапред обмисляна и подготвяна: още 
Раковски и Левски виждат стратегическия път към свободата само през масова саможертва. 

„Именно в духа на тази цел – пише историкът – Левски възпитава плеяда професионални 
революционери, които се наемат със свещената мисия да осъществят всенародно въстание, 
готови самопожертвователно да изгорят…“ 

Ала саможертвата далеч не означава предварителна обреченост, не е самоубийство, както 
подчертава друг специалист по Българското възраждане – проф. д-р Пламен Митев (БНТ, Исто-
рия.bg, 8 януари 2018 г.). Ботев, Хаджи Димитър и Караджата, както и много други борци преди 
всичко воюват; те тръгват с цел и съзнание, че воюват за свободата на България. 

Дори безнадеждни наглед начинания в националноосвободителното движение са поде-
мани за успех, за конкретен резултат, за победа. С пълна сила това важи и за десетките битки 
през април-май 1876-а. 

По-късно онзи военен подвиг често остава засенчен от мъченическата смърт на хиляди 
българи и българки, от кошмарните зверства на османската власт и ордите престъпници, които 
тя насъсква. 

Но много факти говорят на първо място за целенасоченост, устрем и решителност у бун-
товниците. Против Перущица на даскал Бонев османските власти са принудени да докарат 
артилерия. Клисура неслучайно вдъхва на противника страха, че на нейна страна се сражават 
„московци“ и сърби. 

Още – и до днес поразява въображението невероятната 10-дневна отбрана на Дряновския 
манастир. 

Единственият у нас автентичен черешов топ от април 1876-а е в музея в Брацигово. След 
въстанието той е запазен в местния храм „Св. Йоан Предтеча“ заедно с бойното знаме на пат-
риотите.

Брацигово, отлично укрепено, удържа над две седмици под напора на 10–15 хиляди вой-
ници и мародери от т.нар. башибозук, и дори постига относителен успех – позицията да прего-
варя и да избегне погрома и масовите кланета, които са участта на Батак, Клисура, Бояджик, 
Ново село и други изпепелени селища. 

Водачът на брациговските въстаници Васил Петлешков (31 г.) не стига до съд; разпитван 
и измъчван сред клада, той издъхва на 8 (20) май 1876-а. Неговите последни думи са също на-
сочени към палачите и също са пророчески: „Аз ще умра, но и вашето царство дълго няма да 
живее!“

Основни източници:
„История на България“, т. 6., С. 1987; К. Косев, Н. Жечев, Д. Дойнов. „Априлското въстание в съд-

бата на българския народ“. С., 2001; М. Лазаров, Б. Геронтиев. „Девет глътки свобода“. Варна, 1982; К. 
Димитров. „Цанко Дюстабанов, войвода на Габровското въстание“, Габрово, 1936.

Историята рядко ни дава пример за такава самонадеяност, която приближава 
до лудост. Българският национален дух никога не се е вдигал до такава висота и 
надали ще се вдигне друг път… Иван Вазов

Черешовият топ отдавна е символ на Априлското въста-
ние, нищо че неговата бойна ефективност е съмнителна и с 
усмивка го вижда дори Вазов, възпял драмата и величието 
на българската 1876-а.

Черешовият топ е горд и трагичен знак за непреклонен 
устрем към недостижима наглед цел. Освен това артилерия-
та е единственото въоръжение на бунтовниците, 100% произ-
ведено тук, както и самото въстание и цялата му подготовка 
са 100% български.

Колко самоделни топа (черешови, крушови, брястови и 
т.н.) са обърнати против врага? 

В десетина селища те са общо между 40 и 48 по различни 
оценки. Но дори на конкретни места данните са противоре-
чиви.

За Брацигово сочат 6 топа, а според други източници –
11, или дори 18. (Там днес е единственото у нас автентично 
дървено топче от 1876-а.)

В Клисура топовете са 8, в Ново село – 2. В Панагюрище 
правят 11 или 12, но за въстанието са готови 6, разпределени 
на три позиции под общото командване на Стоил Финдже-
ков (1832–1911). Помнят се и имената на още няколко топчии. 
Опитните майстори Георги Цурев (в Батак) и Никола Бинба-
шиев (в Панагюрище) работят над отливането на бронзови 
топове, но и двата опита остават недовършени. В Стрелча, 
Копривщица и Старо Ново село (дн. Старосел) в употреба 
влизат „лулите“ на казани за варене на ракия и розово мас-
ло. Влагат ги вероятно в цевите на дървени топове, но има 
и свидетелство за бакърени оръдия, „овързани с въжета“. 
Всички тези батареи не нанасят особени поражения, а някои 
дори си мълчат. Има само едно споменаване за убити про-
тивници – край Панагюрище, където топовете се разпукват 
след няколко изстрела (П. Сапунджиев, „Българска армия“, 
11.07.1995).

Турската армия няколко пъти прибягва до артилерия. 
Към Дряновския манастир първо е докаран от Търново овех-
тял топ, който обсадените четници изваждат от строя. Ала на 
осмия, предпоследния ден от отбраната, от Шумен пристига 
генерал Фазлъ паша с подкрепления и с две (по други све-
дения – три) нови оръдия „Круп“.

Разположени на 600 м от манастира, те причиняват тежки 
разрушения, а гърмежите се чуват чак в Елена, на 35 км по 
права линия.

Има точни данни за огневата мощ на въстаниците в Батак 
през април 1876 г. Таблицата от Батак дава представа и за 
цялостното въоръжение във въстаналите райони. Преобла-
дават пушки с предно пълнене, а и те не стигат за всички. 

Възприетите в европейските армии иглени системи тук 
са по-скоро изключения сред кремъклийки и капсулни 

пушки от какви ли не видове и наименования – «кавали» 
(гладкоцевни), шишанета (по принцип нарезни), евзалии 
и т.н. Експерти смятат, че въстаниците през 1876-а са раз-
полагали общо с около 400 пушки с иглени системи. Не е 
много за вдигналите се около 10 000 души. Турската армия и 
полиция са въоръжени с вносни скорострелни пушки, пре-
димно „Пибоди–Мартини“ и „Уинчестър“ (наричана тогава 
„Винчестер“, а днес позната на съвременника най-вече от 
уестърните). Пушки „Уинчестър“ има и в черкезките банди, 
каквито империята вдига заедно т.нар. башибозук. 80–100 
хил. е общата численост на ордите грабители и насилници, 
насъскани от власт и ходжи против въстаналия народ. До 10 
хиляди щика достига и въвлечената редовна армия. Преди 
бунта патриотите събират немалко пари, за да бъдат доста-
вени модерни пушки, револвери и патрони, предимно през 
Румъния и Турция. Но тези опити често се провалят и до 
бунтовниците стигат малко оръжия.

„Пушките ни 
бяха разни, по-
вечето лефошета 
чифте, а моята 
пушка беше едно 
черкезко шишане, 
много хубаво“ –

спомня си членът на Военния съвет в Панагюрище Найден 
Дринов /1846–1909/, брат на проф. Марин Дринов. „Лефоше“ 
е ловна двуцевка със задно пълнене; от същата белгийска 
марка са и повечето револвери в арсенала на въстаниците.

Изстрелите, с които Панайот Волов огласява въстанието 
в Панагюрище, са произведени с „Шаспо“ (образец 1866), 
добра за времето 
си френска пуш-
ка. В същия исто-
рически момент 
с „Уинчестър“ е 
запомнен Георги 
Бенковски. Та-
кава пушка има 
и панагюрският 
хилядник Павел 
Бобеков (1852–1877), както и други борци. Десетки майстори 
Вазов не преувеличава с думите „И всякоя възраст, класа, 
пол, занятье…“; подготовката за Априлското въстание е тъй 
масова и всеобхватна, че дори е чудно как властта не се е 
усетила по-рано!

Месеци наред издирват и ремонтират стари пищови и 
преднопълнещи се пушки. Често ги усъвършенстват, напри-
мер традиционна кремълийка е снабдена с по-практичния 

капсулен механизъм. Такава пушка има в Националния 
военноисторически музей, там тя съседства с 11-мм „Хен-
ри–Уинчестър“, образец 1866 г., и белгийска „Комблен“ (от 
1871-ва), друга добра позната на нашите поборници. Заедно 
с редица оръжейници (тюфекчии), усилено работят и други 
майстори – колари, бъчвари, железари. Повсеместно тайно 
се леят куршуми.

Барут се доставя незаконно от работилниците в Троян, в 
с. Сотир (дн. Храбрино), Пловдивско, и другаде. Складират 
го в надеждни селски домове, често и в манастири. Мнозина 
изработват фишеци.

Купуван чрез контрабандисти турци, барутът нерядко е 
негоден за действителен изстрел, а понякога и поврежда 
оръжията. Такива дефекти всекидневно спъват въстаничес-
ките действия.

На 29 април, в първия ден от отбраната на Дряновския 
манастир, 41-годишният войвода поп Харитон, известен 
с точно око, стреля по турците, заели отсрещните скали. 
Не успява, захвърля негодното оръжие и иска от игумена 
Пахомий „най-доброто шишане в манастира“. Така вече 
сваля в пропастта двама-трима врагове и вдъхва кураж на 
своите. Изобщо сред въстаниците не липсват добри стрелци. 
Най-прославен е „снайперистът“ от Клисура Нейчо Калъчев 
(1835–1905), стотник на позицията в Зли дол. 

В подготовката се трудят и ковачи; в голяма част от 
България наковалните звънтят за бунта. Правят се ятага-
ни, саби, ками и… копия – „маждраци“! За някои въста-
ници те са и единственото оръжие. Къси копия пък трябва 
да компенсират недостига на саби за конниците. Опасно 
оръжие излиза и от остри лозарски косери, заковани на 
дървен прът от метър и нещо. В Брацигово са съхранени 
пики, направени от коси – те изглеждат страховито дори 
зад музейната витрина. Голямото острие е изковано така, 
че сочи напред, като продължение на масивния сап. А 
„шиш“ е специално изкован щик от 50-70 см върху сап от 
около 1,8 м.

Имали са все пак априлци с какво да стреснат врага. На-
деждни данни за общите военни загуби на тиранина няма. 
Но има красноречив документ от май 1876 г., когато При-
временното правителство в Брацигово преговаря с турския 
командващ за спасяване на града и мирното население.
Обратното искат башибозуците. И довод в техните интриги 
(за щастие пропаднали) е списък на турци и черкези, убити 
и ранени от въстаниците. Преувеличен или не, той съдържа 
около 300 имена. 

Основни източници: 
„История на България“, т. 6. С. 1987; Ив. Нурков. „Оръжия-

та на Априлското въстание“, сп. „Наука“, бр. 5, 2016; К. Косев,
Н. Жечев, Д. Дойнов. „Априлското въстание в съдбата на българ-
ския народ“, С. 2001; Йонков Хр. (съст.) „Спомени за бунтовното 
време“, С. „Изток–Запад“, 2012; Марков Хр. „История на 9-те дни 
в Дряновския манастир 1876“, Габрово 2007.
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сметосъбирачен автомобил ДАФ
гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК

1. ул. „Братя Гачеви“  14. ул. „Пейчо Карналов“ /тунела/
 /Синджирли бунар до моста/
2. ул. „Поп Сокол“ No1-43 15. ул. „Грую Андреев“ No1-19
3. ул. „Атанас Тодовичин“ No1-6 16. ул. „Георги Пейкин“ No1-17
4. ул. „Братя Попови“ No1-42 17. ул. „Петър Фикин“ No1-20
5. ул. „Костур“ No1-20  18. Гробищен парк
6. ул. „Преврен“ No1-33  19. ул. „Христо Гьошев“ No1-8
7. ул. „Паница Семерджиев“ No1-34 20. ДГ „Здравец“
8. ул. „Черешово топче“ No1-43 21. ул. „Грамадите“ No1-11
9. ул. „Атанас Кьослев“ No1-27 22. ул. „Ангел Джинджифоров“ No1-12
10. ул. „Иван Вазов“ No1-17 23. ул. „Христо Ботев“ No1-20
11. ОДЗ „Божура Фурнаджиева“ 24. ул. „Антон Ашкерц“ No1-42
12. ул. „Иван Боянов“  25. контейнер при „Братя Ангелови“
13. бул. „Девети септември“ /алеята/ 26. контейнер при прелеза

сметосъбирачен автомобил МАН
гр. БРАЦИГОВО

ВТОРНИК
1. ул. „Иван Хрисчев“ No1-29 11. ул. „Христо Смирненски“ No1-21
2. ул. „Ана Гиздова“ No1-25а 12. ул. „Георги Бенковски“ No1-43
3. ул. „Никола Мишев“ No1-27 13. ул. „Желязко Делев“ No1-10
4. ул. „Брациговска комуна“ No1-92 14. ул. „Георги Златков“ No1-26
5. ул. „Борис Томчев“ No1-10 15. ул. „Васил Левски“ No1-22
6. ул. „Георги Петков“ No1-20 16. ул. „Борис Чулков“ No1-20
7. ул. „Борис Кънчев“ No1-21 17. бул. „Трети март“ No40-94 А
8. ул. „Никола Вапцаров“ No1-27 18. фирма „ЕЛУКС“ ООД
9. ул. „Ангел Попов“ No1-44 19. ул. „Данаил Юруков“ No1-11 
10. ул. „Крум Партъчев“ No1-24 20. Пожарна охрана, сгради и фирми
         извън регулация

сметосъбирачен автомобил ДАФ
гр. БРАЦИГОВО

ВТОРНИК
1. ул. „Данаил Дименов“ No1-27 7. ул. „Явор“ No1-13
2. ул. „Христо Гюлеметов“ No36-80 8. ул. „Кокиче“ No1-31
3. бул. „Освободители“ No1-46 9. ул. „Пролет“ No1-9
4. ул. „Васил Партъчев“ No1-16 10. ул. „Лев Желязков“ No1-35
5. ул. „Иглика“ No1-18  11. ул. „Ген. Генчев“ No1-52
6. ул. „Бор“ No1-24  12. извън регулация – бивш стопански двор

сметосъбирачен автомобил ДАФ
гр. БРАЦИГОВО

СРЯДА
1. ул. „Слави Дишлянов“ No1-42 А 7. ул. „Панагюрище“ No1-22
2. контейнерите на моста и хотела 8. ул. „Перущица“ No1-16
3. ул. „Майор Павлов“ No1-22 9. ул. „5 и 6 тупик“ No1-2
4. ул. „Иван Павлов“ No2-10 10. ул. „Батак“ No1-7
5. ул. „Т. Гендов“ – тупик 11. ул. „Копривщица“ No1-14
6. ул. „Оборище“ No1-44 12. КСУДС

сметосъбирачен автомобил МАН
гр. БРАЦИГОВО

ПЕТЪК
1. ул. „Георги Раковски“ No1-20 14. ул. „Христо Дамянов“ No1-6
2. ул. „Антонивановци“ No1-27 15. ул. „Кирил Гюлеметов“ No1-25
3. ул. „Ангел Симонов“ No1-26 16. ул. „Проф. Тодор Поляков“ No2-10
4. ул. „Ангел Арнаудов“ No1-30 17. бул. „Трети март“ No1-36  
5. ул. „Владимир Кацаров“ No1-22 18. ул. „Братя Златкови“ No1-13  
6. ул. „Божура Попова“ No1-33 19. ул. „Атанас Кабов“ No1-27  
7. ул. „Крум Кондаков“ No1-9 20. ул. „Атолука“ No1-18  
8. ул. „Георги Глухчев“ No1-24 21. ул. „Страшимир Мишекопаранов“ No1-12 
9. ул. „Атанас Ненов“ No1-63 22. ул. „Христо Гюлеметов“ No1-36
10. ул. „Васил Петлешков“ No1-71 23. ул. „Никола Боянов“ No1-33
11. ул. „Братя Кацарови“ No1-25А 24. ул. „Братя Гачеви“ No1-20 
12. ул. „Георги Михайлов“ No1-20 25. ул. „Вълев бунар“ No2 и No12
13. ул. „Славчо Карналов“ No1-17 26. ул. „Любен Каравелов“ No1-7

сметосъбирачен автомобил ДАФ
с. ЖРЕБИЧКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Първа“  4. ул. „Девета“ 
2. ул. „Трета“  5. ул. „Десета“ 
3. ул. „Осма“  6. ул. „Петнадесета“ 

сметосъбирачен автомобил ДАФ
с. БЯГА
СРЯДА

1. ул. „Четиридесет и седма“ до No6 16. ул. „Двадесет и седма“ до No3
2. ул. „Шестнадесета“ до No10 17. ул. „Тридесет и пета“ до No5
3. ул. „Девета“ до No34  18. ул. „Тридесет и шеста“ до No9
4. ул. „Двадесет и четвърта“ доNo34 19. ул. „Седма“ до No7
5. ул. „Осемнадесета“ до No8 20. ул. „Четиридесет и пета“ до No3
6. ул. „Двадесет и девета“ до No7 21. ул. „Тридесет и осма“ до No3
7. ул. „Четиридесет и трета“ до No14 22. ул. „Деветнадесета“ до No6
8. ул.“ „Четиридесет и втора“ до No13 23. ул. „Четиридесет и осма“ до No49
9. ул. „Четиридесета“ до No3 24. ул. „Шеста“ до No22
10. ул. „Четиридесет и първа“ до No6 25. ул. „Десета“ до No4
11. ул. „Тридесет и девета“до No6 26. ул. „Осма“ до No8
12. ул. „Тридесет и четвърта“ 27. ул. „Единадесета“ до No7
13. ул. „Двадесет и трета“ до No9 28. ул. „Четиридесет и шеста“ до No2
14. ул. „Двадесет и втора“ до No6 29. извън регулация „Кайнаклъка“
15. ул. „Тридесета“ до No5

сметосъбирачен автомобил МАН
с. БЯГА
СРЯДА

1. ул. „Първа“ до No88  11. ул. „Тридесет и седма“ до No12
2. ул. „Петнадесета“ до No20 12. ул. „Четиринадесета“ до No16
3. ул. „Двадесета“ до No33 13. ул. „Трета“ до No44
4. ул. „Двадесет и първа“ до No19 14. ул. „Втора“ до No35, 44, 31, 37
5. ул. „Четиридесет и четвърта“ до No 44 15. ул. „Седемнадесета“ до No 14
6. ул. „Тридесет и първа“ до No38 16. ул. „Двадесет и шеста“ до No 37
7. ул. „Двадесет и пета“ до No22 17. ул. „Двадесет и осма“ до No22
8. ул. „Пета“ до No14  18. ул. „Дванадесета“ до No10
9. ул. „Тридесет и трета“ до No20 19. ул. „Тринадесета“ до No12
10. ул. „Тридесет и втора“ до No13 20. ул. „Четвърта“ до No17

сметосъбирачен автомобил ДАФ
с. ИСПЕРИХОВО

ПЕТЪК
1. ул. „Първа“ No1-24  16. ул. „Тринадесата“ No1-9
2. ул. „Втора“ No1-28  17. ул. „Четиринадесата“ No1-12
3. ул. „Трета“ No1-13  18. ул. „Петнадесета“ No1-16
4. ул. „Пета“ No1-18  19. ул. „Двадесет и четвърта“ No4-38
5. ул. „Шеста“ No1-8  20. ул. „Двадесет и пета“ No1-10
6. ул. „Четвърта“ No1-12 21. ул. „Шестнадесета“ No1-15
7. ул. „Седма“ No1-28  22. ул. „Тридесет и втора“ No2-8
8. ул. „Осма“ No1-17  23. ул. „Тридесет и пета“ No1-9
9. ул. „Девета“ No1-2  24. ул. „Тридесет и шеста“ No1-9
10. ул. „Десета“ No1-13  25. ул. „Тридесет и трета“ No1-12 
11. ул. „Единадесета“ No1-13 26. ул. „Тридесет и първа“ No1-20
12. ул. „Тридесет и девета“ No1-38 27. ул. „Тридесет и осма“ No1-58
13. ул. „Дванадесета“ No1-12 28. квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52 
14. квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 29. извън регулация
15. пункт за изваряване на ракия

сметосъбирачен автомобил МАН
с. ИСПЕРИХОВО

ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „Първа“ No1-24  5. ул. „Тридесет и първа“ No1-20
2. ул. „Седма“ No1-28  6. ул. „Тридесет и осма“ No1-58
3. ул. „Осемнадесета“  7. ул. „Тридесет и девета“ No1-38
4. ул. „Двадесет и четвърта“ No4-38

сметосъбирачен автомобил ДАФ
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Тридесет и първа“ No1-8 22. ул. „Четиридесет и трета“ No1-2
2. ул. „Втора“ No1-8  23. ул. „Четиридесета“ No1-10
3. ул. „Трета“ No1-14  24. ул. „Четиридесет и четвърта“ No1
4. ул. „Тридесет и трета“ No1-35 25. ул. „Петнадесета“ No1-4
5. ул. „Четвърта“ No1-20 26. ул. „Шестнадесета“ No1-3
6. ул. „Тридесет и четвърта“ No1-16 27. ул. „Деветнадесета“ No1-7
7. ул. „Пета“ No1-6  28. ул. „Двадесета“ No1-7
8. ул. „Тридесет и пета“ No1-7 29. ул. „Двадесет и първа“ No1-4
9. ул. „Шеста“ No1-6  30. ул. „Двадесет и трета“ No1-7
10. ул. „Тридесет и шеста“ No1-5 31. ул. „Двадесет и четвърта“ No1-6
11. ул. „Седма“ No1-9  32. ул. „Двадесет и пета“ No1
12. ул. „Тридесет и седма“ No1-9 33. ул. „Двадесет и седма“ No1-10
13. ул. „Осма“ No1-3  34. ул. „Двадесет и осма“ No1-14
14. ул. „Тридесет и осма“ No1-5 35. ул. „Двадесет и девета“ No1-6
15. ул. „Девета“ No1-5  36. сгради на РПК „Априлци“
16. ул. „Тридесет и девета“ No1-6 37. „Валкин – с.Кичуков“ ЕТ
17. ул. „Четиридесета“ No2-4 38. „Тивес-козметик“ ООД
18. ул. „Единадесета“ No1-6 39. „Здравко Чехларски“ ЕТ
19. ул. „Четиридесет и първа No1 40. „Интер Д“ ЕООД /месокомбинат/
20. ул. „Четиридесет и втора“ No1-3 41. бензиностанция на разклона за с. Бяга
21. ул. „Тридесета“ No1-6

сметосъбирачен автомобил МАН
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Първа“ No1-55 без No 35 5. ул. „Седемнадесета“ No1-41
2. ул. „Двадесет и втора“ No 1-48 6. ул. „Тридесет и втора“ No1-24
3. ул. „Осемнадесета“ No 1-34 7. ул. „Интер Д“ ЕООД /мандра/
4. ул. „Двадесет и шеста“ No 1-8

сметосъбирачен автомобил ДАФ
с. РОЗОВО
ВТОРНИК

1. ул. „Първа“ No2-82  15. ул. „Петнадесета“ No1-27  
2. ул. „Втора“ No1-61  16. ул. „Шестнадесета“ No1-8 
3. ул. „Трета“ No1-38  17. ул. „Седемнадесета“ No1-17 
4. ул. „Четвърта“ No1-12 18. ул. „Осемнадесета“ No1-34
5. ул. „Пета“ No1-28  19. ул. „Деветнадесета“ No1-13
6. ул. „Шеста“ No1-13  20. ул. „Двадесета“ No1-10
7. ул. „Седма“ No1-7  21. ул. „Двадесет и първа“ No1-22
8. ул. „Осма“ No1-26  22. ул. „Двадесет и втора“ No1-8
9. ул. „Девета“ No1-18  23. ул. „Двадесет и трета“ No1-3
10. ул. „Десета“ No1-8  24. ул. „Двадесет и четвърта“ No1-8 
11. ул. „Единадесета“ No1-10 25. ул. „Двадесет и пета“ No1
12. ул. „Дванадесета“ No1-4 26. ул. „Двадесет и шеста“ No1-4
13. ул. „Тринадесета“ No3-8 27. извън регулация – цех за пелети
14. ул. „Четиринадесета“ No1-30

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО веднъж месечно за Гробищен парк.

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ТБО
ОТ ЛЕТОВИЩЕ „РОЗОВСКИ ВРИЗ“ В АКТИВНИЯ СЕЗОН,

ЗА НЕАКТИВНИЯ – ПРИ СИГНАЛ НА ПАЗАЧА.

сметосъбирачен автомобил МАН
с. РАВНОГОР

ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Първа“  26. ул „Двадесета“  
2. ул. „Втора“  27. ул. „Двадесет и първа“
3. ул. „Трета“  28. ул. „Двадесет и трета“
4. ул. „Четвърта“  29 ул. „Двадесет и четвърта“  
5. ул. „Пета“  30. ул. „Двадесет и седма“  
6. ул. „Шеста“  31. ул. „Двадесет и осма“  
7. ул. „Седма“  32. ул. „Тридесет и седма“  
8. ул. „Осма“  33. ул. „Тридесет и осма“  
9. ул. „Дванадесета“  34. ул. „Четиридесет и първа“  
10. ул. „Тринадесета“  35. ул. „Четиридесет и втора“  
11. ул. „Четиринадесета“ 36. ул.vЧетиридесет и трета“
12. ул. „Петнадесата“  37. ул. „Четиридесет и четвърта“
13. ул. „Седемнадесета“ 38. ул. „Тридесет и първа“
14. ул. „Осемнадесета“                      39. ул. „Шестдесет и седма“
15. ул. „Деветнадесета“ 40. ул. „Тридесет и втора“
16. ул. „Петдесет и втора“ 41. ул. „Шестдесет и четвърта“
17. ул. „Двадесет и девета“ 42. ул. „Шестдесет и първа“
18. ул. „Петдесета“  43. ул. „Петдесет и девета“
19. ул. „Девета“  44. ул. „Петдесет и трета“
20. ул. „Тридесет и трета“                  45. ул. „Петдесет и четвърта“
21. ул. „Десета“  46. ул. „Петдесет и пета“ 
22. ул. „Тридесет и девета“ 47. ул. „Петдесет и шеста“
23. ул. „Единадесета“  48. ул. „Петдесет и седма“
24. ул. „Четиридесета“  49. ул. „Петдесет и осма“
25. ул. „Шестнадесета“  50. бивш стопански двор – извън регулация

сметосъбирачен автомобил МАН
сметоизвозване и събиране на ТБО 

от летовище „Васил Петлешков“ в активния сезон.
/ПОНЕДЕЛНИК/

1. ул. „Четиридесет и пета“  
2. ул. „Четиридесет и осма“  
3. ул. „Тридесета“ 
4. ул. „Шестдесет и трета“ 

Поддържането на чистотата за обществено ползване – еже-
дневно на територията на община Брацигово

Забележка: Графикът може да бъде променян при официални 
празници и ремонт на автомобилите! Предварително се извинява-
ме за причиненото неудобство.

При тежки зимни условия, с оглед спазване изискванията по 
охрана на труда и опазване на техниката, по преценка на водача 
на автомобила и след съгласуване с ръководството, е възможно 
неизпълнение на графика в труднодостъпни места. 

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица 
за изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на зам.-кмет на община Брацигово 
и кметовете по населени места. 

Настоящата заповед да се публикува във вестник „Априлци“.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на Община Брацигово

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О
ЗАПОВЕД No РД-..........................

На основание чл. 44, ал. 1, т 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 62 от ЗМДТ 

1. Отменям Заповед No 510/11.10.2019 г.
2.  Във връзка със сключването на договор NoД-3/13.01.2020 г. с „Астон сервиз“ ООД град София за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Брацигово“, в сила от 01.02.2020 г. определям нов график за извършване на услугите по населените места в 
община Брацигово.

3. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места,описани в т. 1 от настоящата заповед, както следва:

Уважаеми съграждани,

Моля след като се запознаете с новия график 
за сметосъбиране и сметоизвозване, определен със 
Заповед на кмета на община Брацигово, да бъдете 
така добри, в дните, посочени за почистване на ва-
шия адрес, кофите за смет да бъдат изнесени пред 
дома ви. В противен случай сметосъбиране няма да 
бъде извършвано.

Варелите са ви доставени от Общината, те 
са общинска собственост и не бива да бъдат за-
ключвани в дворовете ви. Служителите на звено 
„Чистота“ нямат право да влизат в частната ви 
собственост.


