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Íîåìâðè, ìåñåö íà ìàëêî òúãà, ìàëêî 
ìåëàíõîëèÿ è ìíîãî îáè÷ è ðîìàíòèêà. Ïðåç íîåìâðè 
å õëàäíî è ìðà÷íî, íî â ñúðöàòà íè ìîæå äà áúäå ìíîãî 
òîïëî, ñòèãà äà èìà êîé äà ñãðåå ðúöåòå íè è äà ãè 
äúðæè çäðàâî ïî âðåìå íà âñè÷êè åñåííè âåòðîâå.

***

Caribiana

От 24.10.2018г. започна поетапно подменяне на улично-
то осветление в град Брацигово. За краткото време досега 
са обслужени, т.е. подменено е осветлението, 30 улици от 
общо 89. До момента са поставени 126 осветителни тела.

Старото осветление се подменя с ново LED, което е и 
по-икономично и ще намали разходите за този вид услуга. 
Осветителните тела са предоставени по договор от  фирма 
„ELUX“, чийто цех е на производствената територия на 
град Брацигово.

Целта е да се извършат изграждане и ремонтно-възста-
новителни работи на уличното и парковото осветление в 
града за подобряване и осигуряване на по-добри условия 
за живот, добра осветеност през нощта, безопасен транс-
порт на пътници и товари, достъпност на лица с уврежда-
ния, както и опазването на околната среда.

Строително-монтажните работи, включващи работа по 
отстраняване на локални повреди и аварии, подмяна на 
дефектирали елементи на осветителните тела и други ще 
продължат и през месец ноември.

Димитър ДИМИТРОВ

Във връзка с настъпилия зимен отоплителен сезон се 
отчита увеличаване на случаите на пожари, възникнали в 
комини на жилищни постройки. В повечето случаи пламъ-
ците са потушени, без да са настъпили допълнителни мате-
риални щети, но съществува реална опасност както от това 
да изгори покривът или дори цялата жилищна сграда, така 
и опасност пожарът да се разпространи и към съседни по-
стройки. За недопускане на такива инциденти е достатъчно 
да бъдат почистени от сажди и отлагания комините и ди-
моотводните тръби. Зачестиха и случаите на запалвания в 
контейнери за смет, което освен че унищожава самите кон-
тейнери, крие опасност от разпространяване на пламъците 
към намиращи се в близост автомобили, сгради или жива 
растителност. За да се предотврати това, препоръчваме да 
се спазват следните правила за безопасност:

• Комините да бъдат почистени от нагар и сажди, като 
почистването се извършва само по механичен път.

• Изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо 
гориво да се извършва на обезопасени за целта места, а не 
в контейнерите за смет.

• Ако забележите дим или пламъци от кофа за смет и 
имате възможност, угасете с вода, преди да се е разгоряла 
напълно. При невъзможност за гасене сигнализирайте на 
телефон 112.

Проявената грижа и отговорност за осигуряване на по-
жаробезопасната експлоатация, зареждането и запалване-
то на отоплителните уреди на твърдо гориво е гаранция за 
недопускане на пожари през отоплителния сезон.

„Априлци“
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На Димитровден бе отслужена 
архиерейска Света Литургия в едно-
именния храм на село Исперихово 
„Св. Вмчк. Димитрий“, Пещерска духо-
вна околия. Празникът почете Негово 
Високопреосвещенство Пловдивския 
митрополит Николай, който донесе в 
селото и светите мощи на Лука Войно-
Ясенецки и беше посрещнат тържест-

вено в храма, за да  възглави Светата 
Литургия. С него съслужиха ставрофо-
рен свещеноиконом Добромир Костов –
епархийски духовен надзорник, све-
щеноиконом Любомир Траянов – архи-
ерейски наместник в гр. Пещера, све-
щеник Паун Петков – председател на 
храм, свещеници от околията и йеро-
дякон Максим. Песнопенията изпълни-
ха певците от митрополитския хор „Св. 
ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги 
Радев. Десетки православни христия-

ни от селото минаха през две-
рите на храма, изпълвайки го, за 
да се помолят на Св. Димитър и 
неговото застъпничество пред 
Христа Бога. Всички единоглас-
но изрекоха молитвата „Отче 
наш...“, а някои от присъстващите при-
стъпиха към Светото Причастие. 

След като причести подготвилите 
се миряни, Негово Високопреосвещен-
ство се обърна към народа със слово, 
в което разказа как при гонението на 
християните в онези времена Свети 
Димитър е могъл да скрие вярата си 
в Господа Иисуса Христа. Могъл е и да 
се отрече от Него, за да спаси своята 
блестяща кариера, но не е сторил нищо 
от това. Защото е знаел, че и целият 
свят да придобие – ако изгуби душата 
си – нищо не го ползва. 

След края на Светата Литургия 
митрополит Николай отличи с офикия 
„протойерей“ председателя на храма 
о. Паун Петков за неговите непрестан-
ни грижи за поддържането на христи-
янския дух в енорията си. Храмът се 
изпълни с многолетствие, провъзгла-
сено от йеродякон Максим.

Вярващи от цялата епархия 
уважиха поканата на църковното 
настоятелство и присъстваха на 
тържественото богослужение. Сред 
гостите бяха и кметът на община Бра-
цигово Петко Петков, председателят 

на Общинския съвет Надежда Казако-
ва, общински съветници, кметове на 
кметства.

Кметът на селото Петър Георгиев 
поздрави жителите и гостите, като 
пожела на всички здраве и благопо-
лучие. Поздрав отправи и кметът на 
община Брацигово Петко Петков, който 
пожела на всички да бъдат здрави и 
все така да поддържат традицията. 

В храма бе раздаден рибен курбан 
на миряните. За доброто настроение на 
жителите и гостите на селото кметство-
то бе подготвило  богата празнична 
програма.

Таня ЙОРГОВА

Планово заседание на Областния щаб за защита при бед-
ствия проведе областният управител на Пазарджик Стефан 
Мирев. „Разчитам на вашата експертиза и компетентност, 
които сте доказали във времето. Изключително важно е да 
координираме действията си като ръководители и предста-
вители на институции така, 
че да осигурим нормалното 
функциониране на инфрас-
труктурата, снабдяването и 
услугите през зимния сезон 
на територията на област Па-
зарджик.“ Това каза област-
ният управител по време на 
заседанието на Областния 
щаб за защита при бедствия 
и взаимодействие с Наци-
оналния щаб. Доклади за 
предприетите превантивни 
мерки за предстоящия зи-
мен сезон представиха ръ-
ководители на институции и 
представители на общините 
в региона.  

В общините Пещера, Ракитово и Сърница зимното под-
държане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се 
извършва от общинско предприятие или звено по чистота 
към съответната община. В останалите 
девет общини, в това число и община 
Брацигово, се провеждат процедури 
по ЗОП за зимно поддържане и по-
чистване на четвъртокласната пътна 
мрежа и уличната мрежа в населените 
места. Във всички общини са изгот-
вени оперативни планове за зимно 
поддържане, извършен е преглед на 
наличната техника, проведени са за-
седания на общинските щабове за 
защита при бедствия и са предвидени 
целеви средства за аварийно-възста-
новителни работи.

В нашата община и тази година 
снегопочистването е възложено на фирмите „Братя Пашку-
леви“ ООД и „ДСП ГРУП“ ЕООД, като първата фирма ще по-
чиства улиците на общинския център, а втората общинския 
път Исперихово – Козарско – Жребичко и границата с об-

щина Кричим. Улиците  в селата ще се почистват от техника, 
собственост на кметствата.

Областно пътно управление –  Пазарджик, поддържа 
общо 723 км пътища от републиканската пътна мрежа, от тях 
включително 51 км от АМ „Тракия“. 

Анализ на зимната об-
становка през 2017/2018 г.
представи по време на за-
седанието и директорът 
на РДПБЗН комисар Иван 
Панайотов. През изминалия 
зимен сезон не се наложи 
въвеждането на общински 
или областен план за защи-
та при бедствия и съответно 
обявяване на бедствено 
положение в общините на 
територията на областта. 

Въвеждани са ограниче-
ния за товарни автомобили 
над 12 тона по пътищата 
Белово – Юндола и Батак –
Доспат, Велинград – Сър-

ница и Велинград – Юндола – Аврамово. Важно за отбе-
лязване е, че броят на сигналите за бедстващи хора през 
последните 3 зимни периода е значително намалял. Една от 

предпоставките за това е своевремен-
ното предупреждение в средствата за 
масово осведомяване за предстоящи 
снеговалежи и препоръките за огра-
ничаване на пътуванията в районите с 
предстоящ обилен снеговалеж.

От анализите на произшествията от 
предходните зими могат да се опреде-
лят следните критични участъци от път-
ната инфраструктура, които са основно 
в родопската част на областта: Белово –
Юндола; Варвара – Велинград; Батак –
Картела, Пещера – Батак, районът около 
летовище „Свети Константин“ и курортен 
комплекс „Цигов чарк“, пътят Юндола –

Белмекен, пътят за село Фотиново и Велинград – Сърница. 
В района на Средна гора е пътят Панагюрище – Панагюрски 
колонии.

Димитър ДИМИТРОВ

В края на уикенда, в късните следобедни ча-
сове, в Брацигово вече си честитяха първия за 
сезона сняг. Снежната покривка бе едва няколко 
сантиметра, но успя да ни изненада и да извади 
електричеството за час от нормалния ход. В нис-
ката част на общината валя дъжд и сняг, като и 
през нощта живакът в термометрите не падна 
по-ниско от нула градуса по Целзий. В резултат 
на това из града и дворовете има изпадали клони,
счупени от мокрия сняг. Новата седмица започна 
в киша от разтопяващата се вече снежна пелена. 

лизирана намеса.

Исперихово посрещна светите мощиИсперихово посрещна светите мощи
на Лука Войно-Ясенецкина Лука Войно-Ясенецки

Пожарната: Нарастват Пожарната: Нарастват 
случаите на пожари в случаите на пожари в 
коминитекомините



Ние -  хората

Разводът се оказа заразна болест, която 
покосява много млади семейства. А причи-
ните, които се цитират, са плашещо еднакви 
и почти винаги ги констатират жените:

    „Вече не си говорим.“
    „Той сякаш не ме забелязва.“
    „Не си представях живота си така.”
    „Искам нещо повече.“
Ние все искаме нещо повече. Все 

нещо очакваме, все на нещо се надяваме, 
непрекъснато подхранвайки мечтите и 
фантазиите си с филми, романи, разкази 
на приятелки и спомени за първите дни от 
любовта ни.

Снимките в Инстаграм и постовете във 
Фейсбук само наливат масло в огъня, защо-
то ни карат да мислим, че изключителните 
моменти на хората са тяхно ежедневие. 
Забравяме, че всичко, което виждаме он-
лалйн, е пресилено, нагласено, режисирано 
и често абсолютно невярно.

Високите ни очаквания, подкрепени 
от фалшивите социални мрежи, надутите 
приказки на псевдоучители по живот и 
нашите собствени неясни представи как би 
трябвало да изглежда животът ни, ни водят 
единствено към разочарование.

Тихата неудовлетвореност и смътното 
желание за „новост“ избликват на повърх-
ността малко след като се родят децата.

Период на голямо изпитание за тялото 
и ума, сдобиването с дете се превръща в 
препъни-камък за семейството, вместо в 
крайъгълен такъв, както е било толкова по-
коления наред.

„Не им издържат нервите на жените“, 
каза един млад баща наскоро.

Да, не им издържат, отговорих му, за-
щото сами си поставят непостижими изиск-
вания и се опитват да ги постигнат. И когато 
видят, че не могат да са идеални, защото 
никой не може, им се иска семейството им 
да е идеално, мъжът им да е идеален, децата 
също да са идеални... А то е просто невъз-
можно. И ако си говорим повече помежду 
си за това как всъщност не сме идеални, а 
нормални, ако спрем да искаме невъзмож-
ното и се радваме на многото, което имаме, 
всички ние ще живеем по-щастливо и ще 
успеем да се излекуваме от развод. Защото 
последиците от развода са най-сериозни за 
децата. А нали уж те са най-важното нещо 
на света...

Източник: ИНТЕРНЕТ

Под знака на Деня на християнското семейство

СЕДЕМ РАЗЛИКИ МЕЖДУСЕДЕМ РАЗЛИКИ МЕЖДУ

ИДЕАЛНОТО И НОРМАЛНОТО ИДЕАЛНОТО И НОРМАЛНОТО 

СЕМЕЙСТВОСЕМЕЙСТВО

Министерството на образованието и 
науката организира Национална седмица 
на четенето, която  се проведе от 22 до 26 
октомври 2018 г. Целта на кампанията е да 
се насърчава и повишава грамотността на 
учениците. Седмицата бе  отбелязана с над 3 
000 събития в цялата страна, които включиха 
разнообразни игри, състезания, представяне 
на книги и национален маратон на четенето.

В края на октомври Седмицата на че-
тенето в град Брацигово бе организирана 
от общинска библиотека при НЧ „Васил 
Петлешков-1874“. Програмата включваше 
следните инициативи:

22 октомври (понеделник) – „Прочети 
ми приказка“ – среща с малчуганите от ДГ 
„Здравец“, на които библиотекар Флора Ха-
джийска чете приказката „Житената питка“ 
от Ангел Каралийчев;

23 октомври (вторник) – „Нарисувай ми 
стихче“ – среща на учениците от I до IV клас  
на НУ „Васил Петлешков“ с писателката 
Цветанка Убинова;

25 октомври (четвъртък) – „Трудният път 
на разказа“ – среща на учениците от СУ 
„Народни будители“ с писателя и краевед 
Димитър Дънеков.

Флора ХАДЖИЙСКА

Традиционният Празник на картофа 
се проведе в Равногор в края на месец ок-
томври за 14-и пореден път, организиран от 
местното читалище „21 април 1876 – 1909 г“.
Както всяка година, хората идват да се 
повеселят в чест на зеленчука (или пло-
да), който носи допълнителни приходи на 
голяма част от равногорци.

Гости, уважили празника, са предсе-
дателят на Общински съвет – Брацигово,
г-жа Казакова, г-н Златинов – кмет на 
село Капитан Димитриево, самодейна 
група от същото село, фолклорна група 

„Хаджилийка“ от село Юнаците, секрета-
ри на читалища от Брацигово и Розово. 

В конкурса за ястия, 
приготвени от картоф, тази 
година най-впечатляващо 
е „Картофеното вулканче“, 
направено от Кристиян 
Величков, внук на сем. 
Велкови, който получи за-
служено първото място! 
Най-голям картоф пък е 
произвел Йордан Велков –
неговият зеленчук е тежал 

1570 грама, а най-интересна фигура от 
„барабой“ е сътворила 84-годишната Еле-
на Маргарова.

Поздравления за всички, отзовали се 
и присъствали на хубавия празник!

 Мария СПАСОВА

Доцент доктор Атанас Славчев Тачев 
е роден на 16.12.1936 г. в с. Бяга, околия 
Пещерска, и е израснал в семейството на 
Зойка и Славчо Тачеви. Основното си обра-
зование получава в родното си село. През 
1954 г. завършва гимназиалното си образо-
вание в Брацигово. Същата година е приет 
в  Медицинската академия в Пловдив. По 

време на следването 
си, освен медицин-
ски знания, полу-
чава и военна под-
готовка. През 1960 г. 
завършва висшето 
си образование със 
специалност „Вът-
решни болести“ и во-
енно звание младши 
лейтенант от Меди-
цинските войски.

При разпределе-
нието за постъпване 

на работа отказва предложението за лекар 
в град Батак и по собствено желание на 5 
декември 1960 г. започва работа като главен 
лекар на участъкова болница в с. Токачка, 
Крумовградско. Условията за работа са 
трудни, селото не е електрифицирано и 
водоснабдено. На медицинско обслужване 
подлежат 16 села с турскоговорящо насе-
ление. До някои от селата се достига само 
пеш по селски черен път, а други са на де-
сетки километри от участъковата болница. 
За една година здравеопазването в района 
значително се подобрява. Много високата 
детска смъртност се намалява до тази от 
вътрешността на страната. За имунизация 
са обхванати почти 100% от подлежащите. 
Успехи са постигнати в здравната просвета, 
родилната помощ и хигиенизирането на на-
селените места.

Заради успешната си работа, на 25 януари 
1962 г., едва навършил 25 години, е назначен 
за главен лекар в Обединена градска бол-

ница – Крумовград. Заведението обслужва 
80 000 жители на района. На подчинение на 
крумовградската болница са осем участъко-
ви здравни служби. Като главен лекар д-р 
Тачев работи усилено и за подмяна на оста-
рялата вече медицинска техника.

Негова е заслугата да се отпочне постро-
яването на нова болница със 100 болнични 
легла. През 1962 г., по време на тримесеч-
ната запасна служба, специализира хирур-
гия във Военно-медицинска академия –
София, и Първа хирургическа клиника –
Пловдив. Едновременно с това работи и като 
рентгенолог. Същата 1962 г. печели конкурс 
за асистент в новостроящата се катедра по 
„Анатомия и физиология на човека“ към би-
ологическия факултет на тогавашния  Висш 
педагогически институт (сега ПУ „Паисий 
Хилендарски“).

От 1 март 1964 г. д-р Тачев е назначен за 
първи редовен асистент и е един от тримата 
основатели на катедрата. Като част от съ-
става на различни ръководни структури в 
системата на здравеопазването, той участва 
в съхраняване, укрепване и повишаване  ав-
торитета на  университета.

През 1970-71 г.  е на осеммесечна специ-
ализация в Института по физиология към 
Академия на науките на СССР в тогавашния 
Ленинград (дн. Санкт Петербург). Работи в 
областта на регулация на сърдечно-съдо-
вата система. Изследванията се провеж-
дат върху опитни животни, след сложна 
хирургическа подготовка на стажантите.  
След завръщането си в България про-
дължава изследванията си  и през 1975 г.
защитава дисертация на тема „Регулация на 
сърдечно-съдовата система“, а през 1976 г. 
получава научното звание доцент. Така по-
ема лекционния курс по физиология на чо-
века и животните и издава научен труд  през 
1986 г. чрез издателство „Наука и изкуство“. 
Следват още три допълнени и преработени 
издания на ръководството. Доц. д-р Тачев е 

съавтор на учебника по анатомия, физиоло-
гия и хигиена на детето от 1989 г. Учебниците 
се ползват от студентите на Софийския и 
Пловдивския университети, както и от фили-
алите им в Кърджали и Смолян.

Доктор Тачев чете лекции в биологи-
ческия и педагогическия факултети на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ и неговите филиали 
в Кърджали, Смолян, Пазарджик и Славян-
ския университет. Шест години е хоноруван 
доцент в катедрата по физиология на Ме-
дицинска академия – Пловдив. Под негово 
ръководство са защитени над 50 дипломни 
работи. В почивните дни чете лекции в 
системата „Изнесено обучение“ в Пловдив, 
Пазарджик, Кърджали, Смолян, Хасково, 
Стара Загора и Бургас. От 1989 г. е ръко-
водител на катедрата по анатомия и физио-
логия на човека към ПУ „П. Хилендарски“ –
Пловдив, полагайки изключителни грижи 
за материалното и кадровото обезпечаване 
на катедрата.

Дълги години работи като лекар на 
Окръжната школа за ориентиране в Плов-
див. Бил е лекар на редица международни 
и национални състезания по ориентиране 
и ски-ориентиране. През 1978 г. в продъл-
жение на четири месеца осъществява из-
следвания в лаборатории по физиологии 
на Университетска болница  в град Гент –
Белгия. Изследвания и научни контакти осъ-
ществява и в Лайпциг, Кишинев, Лондон, 
Оксфорд, Бирмингам, и др.

Автор е на над 60 научни публикации и 
е участвал в редица наши и международ-
ни конференции, конгреси и симпозиуми. 
След 44 години лекарска, преподавателска 
и изследователска работа излиза в пенсия 
през 2002 г. и се завръща при корените си –
в родното село Бяга. Отдава се на ново-
то си амплоа – строителство, овощарство, 
лозарство, цветарство, фотография, поезия 
и туризъм.

Инж.Груйчо КЛЯНЧЕВ

Съвременни будители от родния край - Атанас ТачевСъвременни будители от родния край - Атанас Тачев
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През многовековната българска история, 
за около 7 века, българският народ е бил под 
чуждо владичество – 2 века под това на ви-
зантийците и 5 века под това на османските 
турци. В тези времена били заличени много 
български родове, много исторически изво-
ри, многовековни завоевания на българската 
култура...

И все пак, България успява да оцелее и 
отново да се появи със собственото си име на 
политико-географската карта на Европа.

Този факт се дължи на дейността на 
многобройните дейци на словото, на онези 
творци, които успяха да пренесат мъждука-
щия въглен на българския национален дух 
през вековете.

Далеч преди официалното обявяване на 
този празник със закон, българският народ 
почита своите будители и ги канонизира като 
светци в своята историческа памет.

Именно от духовното просвещение на 
народа ни се заражда и национално-осво-
бодителното движение по българските земи. 
Хиляди народни будители – кой с кръста, кой 
с перото, кой със сабята, подготвят българите 
за голямото изпитание – свободата и неза-
висимостта. 

И всички те бяха вдъхновени от повика 
на един буден светогорски монах – българи-
на Паисий от Хилендар. Будителският подвиг 
на Паисий поставя началото на нашето на-
ционално Възраждане, а неговата „История 
славянобългарска“ вдъхновява хиляди въз-
рожденски даскали, като например българи-
на Йордан Хаджиконстантинов – Джинот от 
Велес, който през 1851 г. написа:

„Истинският българин не лъже, не завиж-
да, не се лени, не лицемери, не блудства, за 
печена кокошка вярата си не променя. Зато-
ва съм българин, затова имам вяра, надежда 
и любов.“

Днес всеки уважаващ себе си учител, 
всеки уважаващ себе си деец на Словото, е в 
някакъв смисъл и будител, макар контекстът 
на днешната епоха да изисква тази будител-
ска дейност да се проявява по коренно раз-
личен начин, отколкото това е ставало през 
Античността, през Средновековието и през 
Възраждането.

Брацигово почете будителите с различни 
прояви през седмицата на духовността.

На 30.10.2018 г. в голямата зала на НЧ
„Васил Петлешков – 1874“ бе представен 
спектакълът на ДТ „Любомир Кабакчиев“ –
Казанлък „Самодива“, по произведението на 
Ран Босилек.

На 31.10.2018 г. в Градския исторически 
музей бе открита изложба на старопечатни 
книги, съхранили българския дух през вре-
мето, и книги, по които са учили някогашните 
азбукарчета от Брацигово.

На 31.10.2018 г. от 12.30 часа в двора на 
СУ„Народни будители“ бе проведен патрон-
ният празник на местното средно училище. 
Със слово за будителите, рецитал и песни, 
местните ученици почетоха празника на ду-
ховността. Средношколците получиха и сти-
пендии, дарявани по традиция от жителите 
на побратимения ни френски град Неве.

Иванка СТЕФАНОВА

В ПАМЕТ
НА ФАКЛОНОСЦИТЕ
НА БЪЛГАРСКИЯ
НАЦИОНАЛЕН ДУХ
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С автомобил МАН РА 0985 ВХ
гр. БРАЦИГОВО -ПОНЕДЕЛНИК
1.   ул. „Георги Раковски“ № 1-20
2.   ул. „Антонивановци“ № 1-27
3.   ул. „Ангел Симонов“ № 1-26
4.   ул. „Ангел Арнаудов“ № 1-30
5.   ул. „Владимир Кацаров“ № 1-22
6.   ул. „Божура Попова“ № 1-33
7.   ул. „Крум Кондаков“-1-9
8.   ул. „Георги Глухчев“ № 1-24
9.   ул. „Атанас Ненов“ № 1-63
10. ул. „Васил Петлешков“ № 1-71
11. ул. „Христо Дамянов“ № 1-6
12. ул. „Кирил Гюлеметов“ № 1-25
13. ул. „Проф.Тодор Поляков“ № 2-10
14. бул. „Трети март“ № 1-16
15. ул. „Братя Златкови“ № 1-13
16. ул. „Атанас Кабов“ № 1-27
17. ул. „Атолука“ № 1-18
18. ул. „Стр. Мишекопаранов“ № 1-12
19. ул. „Иван Боянов“ № 1-5
20. ул. „Христо Гюлеметов“ № 1-36

гр. БРАЦИГОВО - ВТОРНИК
1.   ул. „Иван Хрисчев“ № 1-29
2.   ул. „Ана Гиздова“ № 1-25а
3.   ул. „Никола Мишев“ № 1-27
4.   ул. „Брациговска комуна“ № 1-92
5.   ул. „Борис Томчев“ № 1-10
6.   ул. „Георги Петков“ № 1-20
7.   ул. „Борис Кънчев“ № 1-21
8.   ул. „Никола Вапцаров“ № 1-27
9.   ул. „Христо Смирненски“ № 1-21
10. ул. „Любен Каравелов“ № 1-7
11. ул. „Братя Кацарови“ № 1-25а
12. ул. „Георги Михайлов“ № 1-20
13. ул. „Славчо Карналов“ № 1-17
14. ул. „Никола Боянов“ № 1-33
15. ул. „Братя Гачеви“ № 1-20
16. ул. „Вълев бунар“ № 2 и № 12

гр. БРАЦИГОВО - СРЯДА
1.   ул. „Георги Бенковски“ № 1-43
2.   ул. „Желязко Делев“ № 1-10
3.   ул. „Георги Златков“ № 1-26
4.   ул. „Васил Левски“ № 1-22
5.   ул. „Борис Чулков“ № 1-20
6.   бул. „Трети март“ № 17-94А
7.   фирма „Елукс“ООД
8.   ул. „Ангел Попов“ № 1-44
9.   ул. „Христо Ботев“ № 1-20
10. ул. „Антон Ашкерц“ № 1-42
11. ул. „Данаил Юруков“ № 1-11
12. ул. „Крум Партъчев“ № 1-24
13. ул. „Васил Партъчев“ № 1-16
14. Пожарна охрана, сгради  и фирми
извън регулация

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

с. ИСПЕРИХОВО - ЧЕТВЪРТЪК
1.   ул. „Първа“ № 1-24
2.   ул. „Седма“ № 1-28
3.   ул. „Осемнадесета“
4.   ул. „Двадесет и четвърта“ № 4-38
5.   ул. „Тридесет и първа“ № 1-20
6.   ул. „Тридесет и осма“ № 1-58
7.   ул. „Тридесет и девета“ № 1-38

с. БЯГА - ПЕТЪК
1.   ул. „Първа“ до № 88

2.   ул. „Петнадесета“ до № 20
3.   ул. „Двадесета“ до № 33
4.   ул. „Двадесет и първа“ до № 19
5.   ул. „Четиридесет и четвърта“до №  44
6.   ул. „Тридесет и седма“ до № 12
7.   ул. „Четиринадесета“ до № 16
8.   ул. „Трета“ до № 44
9.   ул. „Втора“ до 35,44,31,37
10. ул. „Седемнадесета“ до №  14
11. ул. „Двадесет и шеста“ до №  37

С автомобил СКАНИЯ РА 7445
с. РАВНОГОР - ПОНЕДЕЛНИК
1.   ул. „Първа“
2.   ул. „Втора“
3.   ул. „Трета“ 
4.   ул. „Четвърта“
5.   ул. „Пета“ 
6.   ул. „Шеста“ 
7.   ул. „Седма“  
8.   ул. „Осма“   
9.   ул. „Дванадесета“   
10. ул. „Тринадесета“  
11. ул. „Четиринадесета“  
12. ул. „Петнадесета“    
13. ул. „Седемнадесета“   
14. ул. „Осемнадесета“   
15. ул. „Деветнадесета“
16. ул. „Двадесета“
17. ул. „Двадесет и първа“
18. ул. „Двадесет и трета“
19. ул. „Двадесет и четвърта“
20. ул. „Двадесет и седма“
21. ул. „Двадесет и осма“
22. ул. „Тридесет и седма“
23. ул. „Тридесет и осма“
24. ул. „Четиридесет и първа“
25. ул. „Четиридесет и втора“
26. ул. „Четиридесет и трета“
27. ул. „Четиридесет и четвърта“
28. ул. „Тридесет и първа“
29. ул. „Шестдесет и седма“  
30. ул. „Тридесет и втора“

с. РАВНОГОР - ВТОРНИК
1.   ул. „Девета“
2.   ул. „Тридесет и трета“ 
3.   ул. „Десета“
4.   ул. „Тридесет и девета“
5.   ул. „Единадесета“
6.   ул. „Четиридесета“
7.   ул. „Шестнадесета“
8.   ул. „Петдесета“
9.   ул. „Двадесет и девета“
10. ул. „Петдесет и втора“  
11. ул. „Петдесет и трета“
12. ул. „Петдесет и четвърта“
13. ул. „Петдесет и пета“ 
14. ул. „Петдесет и шеста“
15. ул. „Петдесет и седма“
16. ул. „Петдесет и осма“
17. ул. „Петдесет и девета“
18. ул. „Шестдесет и първа“
19. ул. „Шестдесет и четвърта“
20. Бивш стопански двор - извън регулация

Сметоизвозване и събиране на ТБО от
ЛЕТОВИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ в 
активния сезон.
1.   ул. „ Четиридесет и пета“
2.   ул. „ Четиридесет и осма“
3.   ул. „Тридесета“  
4.   ул. „ Шестдесет и трета“  

с. РОЗОВО - СРЯДА
1.   ул. „ Първа“  № 2-82
2.   ул. „ Втора“ № 1-61
3.   ул. „Трета“  № 1-38

гр. БРАЦИГОВО - СРЯДА
1.   ул. „Христо Гюлеметов“ № 36-80
2.   ул. „Майор Павлов“ № 1-22
3.   ул. „Иглика“ № 1-18 
4.   ул. „Ген. Генчев“ № 1-52 
5.   ул. „Оборище“ № 1-44  
6.   ул. „Панагюрище“ № 1-22 
7.   ул. „Перущица“-1-16 
8.   ул. „Бор“ № 1-24  
9.   ул. „Явор“ № 1-13  
10. ул. „Т. Гендов“ - тупик  
11. ул. „Слави Дишлянов“ № 1-42А
12. ул. „Иван Павлов“ № 2-10
13. бул. „Освободители“ № 1-46
14. ул. „Кокиче“ № 1-31
15. ул. 5 и 6 - тупик № 1-2
16. ул. „Батак“ № 1-7
17. ул. „Копривщица“ № 1-14
18. ул. „Данаил Дименов“ № 1-27
19. КСУДС
В петък през летния сезон се почиства
летовище „Васил Петлешков“

С автомобил ИСУЗУ РА 7978 АК
с. БЯГА - ПОНЕДЕЛНИК
1.   ул. „ Четиридесет и седма“ до № 6
2.   ул. „Тридесет и първа“ до № 38
3.   ул. „Двадесет и пета“ до № 22
4.   ул. „Шестнадесета“  до № 10
5.   ул. „Девета“ до №  34
6.   ул. „Двадесет и четвърта“ до № 34
7.   ул. „Осемнадесета“ до № 8
8.   ул. „Двадесет и девета“  до № 7
9.   ул. „Четиридесет и трета“  до № 14
10. ул. „Четиридесет и втора“до № 13
11. ул. „Четиридесета“ до № 3
12. ул. „Четиридесет и първа“ до № 6
13. ул. „Тридесет и девета“до № 6
14. ул. „Тридесет и четвърта“
15. ул. „Двадесет и трета“ до № 9
16. ул. „Двадесет и втора“  до № 6
17. ул. „Тридесета“ до № 5
18. ул. „Седма“ до № 7
19. ул. „Пета“ до № 14
20. ул. „Тридесет и трета“ до № 20
21. ул. „Двадесет и седма“ до № 3
22. ул. „Тридесет и втора“ до № 13
23. ул. „Тридесет и пета“ до № 5
24. ул. „Тридесет и шеста“ до № 4
25. ул. „Двадесет и осма“ до № 22
26. ул. „Четиридесет и пета“ до № 3
27. ул. „Тридесет и осма“ до № 3
28. ул. „Деветнадесета“ до № 6
29. ул. „Четиридесет и осма“ до № 49
30. ул. „Шеста“ до № 22
31. ул. „Десета“ до № 4
32. ул. „Осма“ до № 8
33. ул. „Единадесета“ до № 7
34. ул. „Четиридесет и шеста“ до № 2
35. ул. „Дванадесета“ до № 10   
36. ул. „Тринадесета“ до № 12
37. ул. „Четвърта“ до № 17
38. Извън регулация „Кайнаклъка“

с. ИСПЕРИХОВО - ВТОРНИК
1.   ул. „ Първа“  № 1-24
2.   ул. „ Втора“  №  1-28
3.   ул. „Трета“  №  1-13
4.   ул. „ Пета“  №  1-18
5.   ул. „ Шеста“ №  1-8
6.   ул. „Четвърта“ №  1-12
7.   ул. „ Седма“ №  1-28
8.   ул. „ Осма“ №  1-17
9.   ул. „Девета“  №  1-2
10. ул. „ Десета“ №  1-13
11. ул. „ Единадеста“  №  1-13
12. ул. „Тридесет и девета“  №  1-38
13. ул. „ Дванадесета“  № 1-12

14. квартали: 1,2,3,4,5,6,7,9,10
15. Пункт за изваряване на ракия
16. ул. „ Тринадесета“  №  1-9
17. ул. „Четиринадесета“  №  1-12
18. ул. „ Петнадесета“  №  1-16
19. ул. „ Двадесет и четвърта“  №  4-38
20. ул. „Двадесет и пета“  №  1-10
21. ул. „ Шестнадесета“  №  1-15
22. ул. „ Тридесет и втора“  №  2-8
23. ул. „Тридесет и пета“  №  1-9
24. ул. „ Тридесет и шеста“  №  1-9
25. ул. „ Тридесет и трета“  № 1-12 
26. ул. „Тридесет и първа“  №  1-20
27. ул. „Тридесет и осма“  №  1-58
28. квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52 
29. Извън регулация

с. КОЗАРСКО - СРЯДА
1.   ул. „Тридесет и първа“ № 1-8
2.   ул. „Втора“ № 1-8
3.   ул. „Трета“ № 1-14
4.   ул. „Тридесет и трета“ № 1-35
5.   ул. „Четвърта“ № 1-20
6.   ул. „Тридесет и четвърта“ № 1-16
7.   ул. „Пета“ № 1-6
8.   ул. „Тридесет и пета“ № 1-7
9.   ул. „Шеста“ № 1-6
10. ул. „Тридесет и шеста“ № 1-5
11. ул. „Седма“ № 1-9
12. ул. „Тридесет и седма“ № 1-9
13. ул. „Осма“ № 1-3
14. ул. „Тридесет и осма“ № 1-5
15. ул. „Девета“ № 1-5
16. ул. „Тридесет и девета“ № 1-6
17. ул. „Четиридесета“ № 2-4
18. ул. „Единадесета“ № 1-6
19. ул. „Четиридесет и първа № 1
20. ул. „Четиридесет и втора“ № 1-3
21. ул. „Тридесета“ № 1-6
22. ул. „Четиридесет и трета“ № 1-2
23. ул. „Четиридесета“ № 1-10
24. ул. „Четиридесет и четвърта“ № 1
25. ул. „Петнадесета“ № 1-4
26. ул. „Шестнадесета“ № 1-3
27. ул. „Деветнадесета“ № 1-7
28. ул. „Двадесета“ № 1-7
29. ул. „Двадесет и първа“ № 1-4
30. ул. „Двадесет и трета“ № 1-7
31. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-6
32. ул. „Двадесет и пета“ № 1
33. ул. „Двадесет и седма“ № 1-10
34. ул. „Двадесет и осма“ № 1-14
35. ул. „Двадесет и девета“ № 1-6
36. Сгради на РПК „Априлци“
37. „Валкин-Кичуков“ ЕТ
38. „Тивес-козметик“ ООД
39. „Здравко Чехларски“ ЕТ
40. „Интер Д“ ЕООД /месокомбинат/
41. Бензиностанция на разклона за с. Бяга

с. РОЗОВО - ЧЕТВЪРТЪК
1.   ул. „Четвърта“ № 1-12 
2.   ул. „Пета“ № 1-28
3.   ул. „Шеста“ № 1-13
4.   ул. „Седма“  №  1-7
5.   ул. „Осма“  № 1-26
6.   ул. „Девета“ № 1-18
7.   ул. „Десета“ № 1-8
8.   ул. „Единадесета“ № 1-10
9.   ул. „Дванадесета“ № 1-4
10. ул. „Тринадесета“ № 3-8
11. ул. „Четиринадесета“ № 1-30
12. ул. „Петнадесета“ № 1-27
13. ул. „Шестнадесета“ № 1-8
14. ул. „Седемнадесета“ № 1-17
15. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
16. ул. „Деветнадесета“ № 1-13
17. ул. „Двадесета“ № 1-10
18. ул. „Двадесет и първа“ № 1-22

19. ул. „Двадесет и втора“ № 1-8
20. ул. „Двадесет и трета“ № 1-3
21. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-8
22. ул. „Двадесет и пета“ № 1
23. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-4
24. Извън регулация - цех за пелети

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.

гр. БРАЦИГОВО - ЧЕТВЪРТЪК
1.   ул. „Грую Андреев“ № 1-19
2.   ул. „Георги Пейкин № 1-17
3.   ул. „Петър Фикин“ № 1-20
4.   ДЗ „Здравец“
5.   ул. „Грамадите“ № 1-11
6.   ул. „Ангел Джинджифоров“1-12
7.   бул. „Девети септември“ № 1-11
8.   ул. „Лев Желязков“ № 1-35
9.   ул. „Пролет“ № 1-9

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

гр. БРАЦИГОВО - ПЕТЪК
1   ул. „Поп Сокол“ № 1-43
2.   ул. „Атанас Тодовичин“ № 1-6
3.   ул. „Ангел Вълев“ № 2-4
4.   ул. „Костур“ № 1-20
5.   ул. „Преврен“ № 1-33
6.   ул. „Паница Семерджиев“ № 1-34
7.   ул. „Черешово топче“ № 43
8.   ул. „Атанас Кьослев“ № 1-27    
9.   ул. „Иван Вазов“ № 1-17      
10. ул. „Братя Попови“ № 1-42    
11. ул. „Пейчо Карналов“ № 1-9    
12. ул. „Христо Гьошев“ № 1-8    
13. Бивш Стопански двор 
14. Извън регулация     

Поддържането на чистотата за обществено 
ползване – ежедневно на територията на об-
щина Брацигово

Забележка: Графикът може да бъде про-
менян при официални празници и ремонт на 
автомобилите, като предварително се извиня-
ваме за причиненото неудобство!

При тежки зимни условия, с оглед спазване 
изискванията по охрана на труда и опазване 
на техниката, по преценка на водача на авто-
мобила и след съгласуване с ръководството е 
възможно неизпълнение на графика в трудно 
достъпни 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“.

ПЕТКО ПЕТКОВ:
кмет на община Брацигово

Съгласувал: 
Петя Харизанова – юрист 

Изготвил: 
Донка Мицова – гл. спец. „Чистота“ 

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О
З А П О В Е Д  № Р Д  6 6 5 / 3 0 . 1 0 . 2 0 1 8  г .

на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ
1. Определям през 2019 г. в община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоражения и поддържане на чистотата 

на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, 
промишлени и други имоти на територията на общината със статут на застроени имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.

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

ВАЖНО	!!!!
За	всеки	депониран	отпадък	на	Регионално	депо	–	Пазарджик	община	Брацигово	заплаща,	както	следва:

Година 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 	2029

Експлоатационни	разходи 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850

Възстановяване	на	разходите	за	изграждане	
на	Регионално	депо

0 0 0 54,03 54,03 54,03 54,03 54,03 54,03 54,03 54,03 54,03

Обезпечения	по	чл.	60	от	ЗУО 9,68 9,68 10,27 10,27 10,27 10,90 10,90 10,90 11,56 11,56 11,56 12,27

Обезпечения	по	чл.	64	от	ЗУО 45,00 57,00 95,00 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

ОБЩО	–	ЛВ/ТОН 83,96 95,96 134,56 93,59 93,59 94,22 97,57 97,52 98,19 101,70 101,70 102,41

		
*	 	Приема	се,	че	в	края	на	2020	г.	трябва	да	има	въведена	инсталация	за	предварително	третиране	на	отпадъци	преди	депониране,	в	случай	че	не	бъде	спазено	това	
условие,	отчисленията	по	чл.	64	от	ЗУО		стават	по	200	лв.	/	тон.

Уважаеми	жители	на	община	Брацигово,
Европейското и националното законодателство в областта на управление на отпадъ-

ците поставя пред нас редица отговорности и изисквания за събиране, транспортиране 
и третиране на отпадъците, целящи да се предотврати или намали вредното им въздей-
ствие върху човешкото здраве и околната среда.

С информацията в настоящата брошура целим да повишим обществената осведоме-
ност и екологичното съзнание, както и да провокираме ангажираност сред гражданите, 
предприятията и администрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с 
отпадъците на територията на общината, спазвайки следния приоритетен ред:

•  предотвратяване на образуването им;

•  подготовка за повторна употреба;

•  рециклиране;

•  друго оползотворяване;

•  обезвреждане /напр. депониране/.

Очакваният	резултат		-	намаляване	на	количествата	отпадъци,
които	се	предават	за	депониране.

Събраният	отпадък	се	извозва	до	Регионално	депо	–	Пазарджик.

О Б Щ И Н А  Б РА Ц И Г О В О

ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО СИ!
ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!



Общес тво

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

► СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
Смесените битови отпадъци се събират в пре-

доставените Ви съдове за смесени битови отпадъци. 
В съдовете за битов отпадък не се изхвърлят строи-
телни отпадъци, отпадъци с потенциално висок еко-
логичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха 
могли да доведат до увреждане на самите съдове, 
сметоизвозващата и сме-
тообработващата техника 
(в т. ч. строителни, едрога-
баритни, лесно запалими, 
взривоопасни, разяждащи, 
токсични, медицински и 
др.). В съдовете за битови 
отпадъци е ЗАБРАНЕНО 
паленето и изгарянето на 
отпадъците и изхвърлянето 
на незагасена жар. 

С цел ограничаване об-
разуването на нерегламен-
тирани сметища е ЗАБРАНЕНО изваждането на отпадъци от съдовете, в 
т.ч. и от специализираните (за разделно събиране). 

Отпадъците се транспортират съгласно утвърдени маршрутни 
графици с минимална честота на извозване 1 път седмично във всички 
населени места от общината. Ако имате забележка по обслужване на 
съдовете или същите са негодни за употреба, моля сигнализирайте на 
телефон в кметството или в общината. Събраният отпадък се извозва до 
Регионално депо – Пазарджик.

 
► СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Строителните отпадъци се предават за последващо оползотворява-

не или обезвреждане на лица, които притежават документ за съответната 
дейност по Приложение 3 от Наредба № 6 от Закона за управление на 
отпадъците на територията на община Брацигово или притежателите 
ги транспортират до регионалното депо за строителни отпадъци в град 
Пловдив.

Ако притежавате строителни отпадъци от ремонтна дейност, НЕ ГИ 
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ в покрайнините на селото или града.

► ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Гр. Брацигово и с. Исперихово са обхванати от система за раздел-

но събиране на отпадъци от опаковки, организирана в сътрудничество 
с „ЕКОПАК - БЪЛГАРИЯ“ АД. Използват се три вида контейнери: жълт 
за събиране на пластмаса и метал , син за хартия и зелен за стъклени 
опаковки.

В цветните контейнери НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

хранителни, битови и строителни отпадъци, санитарно-хигиенни 
материали (памперси, салфетки и др.), тапети, замърсени или омаз-
нени кутии и опаковки, вредни или опасни вещества, както и техните 
опаковки, батерии, опаковки от бои, лакове и машинни масла, както и 
домакински уреди или части от тях.

► ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
    ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Съвместно с организациите по оползотворяване „ЕКОЛОГИКА 

– БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕКОБАТЕРИ“АД стартирахме прилагане на систе-
ми за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, пред-
варително третиране и предаване за оползотворяване на образуваните 
на територията на общината негодни за употреба батерии и акумулатори 
/НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
/ИУ ЕЕО/.

Гражданите, които притежават излязло от употреба оборудване, мо-
гат да го предадат безвъзмездно в помещението на административната 
сграда на Брацигово, ул. “Атанас Кабов“ № 6а.

► НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА
   БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Съдовете за събиране на портативни батерии и акумулатори се на-

мират в административната сграда на общината, в административнате 
сгради на всички кметства и в някои училища. Призоваваме гражданите 

на община Брацигово към 
отговорно отношение по раз-
делното събиране на масово 
разпространените отпадъци, 
тъй като голяма част от тях 
съдържат опасни компонен-
ти. Изхвърлянето им на не-
регламентирани места или в 
съдовете за битови отпадъци 
причинява вреди на околна-
та среда и оказва негативно 
влияние върху хората, почва-
та, водите и въздуха.

► ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
Не изхвърляйте ненужните Ви вече гуми в 

контейнера за битови отпадъци или на обществени 
терени.

НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ!
Предайте ги за последващо оползотворяване в 

местата за продажба или за смяна на гуми:
„ЙОТАЯРИС“ ЕООД, гр. Брацигово, ул. „Майор 

Павлов“ или „КАОЙЛ“ ООД - гр. Брацигово, Бул. „Трети март“ 84.

► ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Не изхвърляйте отработени масла в съдовете за събиране на бито-

ви отпадъци.
НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ! 
Не сменяйте маслата на автомобилите си на места, които не са 

оборуд вани за целта!
Обект бензиностанция „КАОЙЛ“ ООД, гр. Брацигово, бул. „Трети 

март“ 84.

► ОТПАДЪЦИ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Ако вече имате нов автомобил, за стария трябва да знаете, че до 

предаването му на площадка за съхранение или в център за разком-
плектоване, сте длъжен да го съхранявате в собствения си имот. Не го 
оставяйте на тротоара или в зелената площ!

НАМАЛЯВАЙКИ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
ЗА ДЕПОНИРАНЕ:

• ще запазим ценни ресурси, включително гори;
• ще спестим средства за заплащане на все по-високите такси 

и отчисления, които се дължат за депониране на отпадъците;
• ще си спестим средства от високите санкции и глоби, предви-

дени за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;
• ще подобрим чистотата и облика на селата ни;
• ще опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания.

Уникална природа, кристално чист въздух, 
приятни и добронамерени хора, всичко това откри 
екипът на предаването „Дивата муха“ в Брацигово, 
Жребичко и Равногор. От красотата и необятността 
на Родопите в тази им част бе изцяло обсебен и 
водещият Оги Начев. Той сладкодумно представи 
всяко от местата, до които 
се докосна, а за любопит-
ните да опитат местно ястие 
също имаше награда – стара 
рецепта, която в Равногор се 
помни от поколения. Тя бе на-
гледно представена от една 
от участничките в местната 
фолклорна група „Равногор-
ски бисери“ – баба Елена.

„Това е много старо ядене, което навремето ми 
приготвяше моята баба, тук го наричат „Сюнюд-
ме“, а също и „Бял мъж“, за да си го приготвите 
ви трябва масло и бяло краве сирене. – разказва 
равногорката, като не пропуска да вметне, че жи-
вотът на днешните българи е много по-добър от 
някогашния. „Едно време беше толкова трудно, за 
да идем до нивата ни, трябваше да изминем пеша 
три часа път, детето – заденато в цедилката на 
гърба, и майката, докато ходи, ще плете, че трябва 
мъжът й да има шушони за зимата. Ако на днеш-
ните млади им се налага да правят това, не знам 
дали ще могат.“ И докато разказва, „Белият мъж“ 
вече е готов. Според баба Елена, ястието се кон-
сумира с бяло вино, но и с червеното пак е добре. 
Самото приготвяне отнема само няколко минути. 

Около 100 гр масло се слага в нагорещен тиган и 
се чака да се позапържи, щом започне леко да ка-
февее, се сипва натрошено сирене, което се бърка 
в маслото, докато се разпадне, трябва да стане на 
конци, ако е хубаво сиренето, а като стане на каша, 
е готово.

Освен баба Елена, 
ще видите и Калинка 
Щърбева, както и Петър 
Казаков, местният храм, 
„Равногорски бисери“, ще 
се разтъпчете до Атолука 
и до най-интересната ви-
сокопланинска куполна 
гробница.

Равногор предлага из-
ключително добри условия за туризъм, можете да 
тръгнете към параклиса Свети Илия, има специал-
на пътека – по нея няма да сетите умора, добавя 
водещият Оги Начев и допълва, че по пътеката 
има толкова много пейки, че човек винаги може 
да поседне и да си почине. Мястото не е случайно, 
някога тук е имало голям манастир, който бил опо-
жарен от турците. Не по-малко впечатляващи са 
гледките от връх Света Неделя, а също и Гарвано-
вата скала. За Бековите скали сме ви разказвали 
многократно, а също и за Червената скала.

Как се приготвя храна на тикла, какво още ще 
ви впечатли в този край? Отговорите са заснети 
на лентата, а предаването може да гледате по
BTV Action.

Четирима студенти от “Импириъл Колидж“ в 
Лондон са на експедиция с яхта в Средиземно 
море. Целта им да изследват замърсяването с 
пластмаса на водните басейни. Ръководител 
на експедицията и капитан на яхтата е Искрен 
Пеев.Той е внук на кап. Илия Пеев, родом от бра-
циговското село Жребичко.

В момента четиримата от екипажа са на 
гръцкия остров Милос. Те очакват подобряване 
на времето, за да продължат експедицията си. 
Тя е организирана по идея на самите студенти, 
а финансирането е осигурено от „Импириъл 
Колидж“.

Експедицията трябва да приключи в сре-
дата на месец ноември, съобщи Искрен Пеев. 
Първата е да проведем изследвания за кон-
центрацията на микропластмаса в Средиземно 
море. Когато пластмасовите отпадъци попаднат 
в моретата и океаните, те не се разлагат, а се раз-
падат на микроскопични частици. След време те 
се поглъщат от морските организми или попадат 
в питейната ни вода. Ние използваме специална 
мрежа, с която събираме частици, по-големи от 
180 микрона, като пробите ще бъдат анализира-
ни в специална лаборатория.

В т о -
рата цел 
на нашата 
експеди-
ция е да 
и н ф о р -
м и р а м е 
хората, че 
използва-
нето на пластмаса, особено за еднократна употре-
ба, е изключително вредно за околната среда.

Големите парчета пластмаса често се при-
емат от птиците и рибата за храна, а те не могат 
да се усвоят от организма им и те умират от глад. 
Но по-малките частици пластмаса се усвояват от 
животните заедно с различни отрови, които са 
залепени по парченцето пластмаса, и се събират 
по тях като магнит. Това ще изследват учените –
какви точно са токсините по самата пластмаса.

Човек не трябва да си мисли, че той е пре-
калено малък и няма какво да направи. Пред нас 
стоят големи проблеми и малките жестове на от-
делния човек или малък отбор от хора могат да 
променят ситуацията. Мисля, че това е поуката от 
експедицията в Средиземно море.

На провелия се 
в началото на месец 
ноември турнир по 
двойки за тенис на 
маса участие взеха 20 
състезатели от Пеще-
ра, Брацигово и Гоце 
Делчев.

Ето и призовата тройка:
1 място –  Илия Терзиев – Емил Стругов – Гоце Делчев;
2 място – Румен Тодовичин – Володя Грозев – Брацигово;
3 място – Георги Смилев – Петър Халилов – Гоце Делчев.
Медал за най-атрактивни разиграванаия спечелиха Онур 

Ахмедов – Пещера, и Илиян Гемиев – Брацигово.
След това започна и турнирът по единици, който подре-

ди състезателите така:
На първо място за-

върши Дуки Ахмедов –
Пещера, на второ  е 
Йордан Паунов – Бра-
цигово, а на трето мяс-
то – Валентин Делчев –
Пещера.

„Чико-Бунара“ е безспорният първенец за есенния полу-
сезон. В предпоследния си мач за годината бяжани вкараха 
девет гола в Панагюрище, където играха с „Оборище II“. По-
следният мач на „Чико-Бунара“ за годината е срещу ФК „Ве-
личково“. „Чепинец“ също не допусна грешка и победи ФК 
„Сарая“ с 4:2 във Велинград. „Левски“ (Паталеница) направи 
1:1 с коравия тим на ФК „Величково“ 
и дели второто място с „Чепинец“, като 
велинградчани имат предимство в пре-
кия двубой. Ново равенство записа 
и „Балкан“ (Варвара), този път срещу 
„Тракия“ (Пазарджик). Прави впечат-

ление продължаващото про-
падане на ФК „Брацигово“, 
който с новия си стар треньор 
Борис Благоев, отстъпи с 1:0 
при визитата си на съседите 
от „Родопи“ (Козарско).

17 ноември 2018, събота, 14:00 часа/XIV кръг

„Величково“ (Величково) „Левски“ (Паталеница) 1:1

„Балкан“ (Варвара) „Тракия“ (Пазарджик) 0:0

„Родопи 1921“ (Козарско) „Брацигово“ (Брацигово) 1:0

„Марица“ (Белово) „Тракиец 2005“ (Главиница) 1:4

18 ноември 2018, неделя, 14:00 часа/XIV кръг

„Ботев“ (Момина клисура) „Локомотив 2011“ (Септември)  0:1

„Вихър“ (Ветрен) „Спартак“ (Калугерово) 1:0

„Чепинец“ (Велинград) „Сарая“ (Сарая) 4:2

„Оборище II“ (Панагюрище) „Чико-Бунара“ (Бяга) 1:9

Резултати от мачовете в областните групи
С П О Р Т

„Äèâàòà ìóõà“ ïðåëåòÿ íàä Áðàöèãîâî, Æðåáè÷êî è Ðàâíîãîð ПОТОМЪК НА ЖРЕБИЧАНИ РЪКОВОДИ ЕКСПЕДИЦИЯПОТОМЪК НА ЖРЕБИЧАНИ РЪКОВОДИ ЕКСПЕДИЦИЯ

НА СТУДЕНТИ ОТ „ИМПИРИЪЛ КОЛИДЖ“НА СТУДЕНТИ ОТ „ИМПИРИЪЛ КОЛИДЖ“

В СРЕДИЗЕМНО МОРЕВ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
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