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Правителството отпусна  над 6 470 000   лв. предколед-
но за реализацията на проекти в област Пазарджик, стана 
ясно от решенията на последното заседание за миналата 
година на Министерския съвет. Със свое постановле-
ние върховният орган одобри допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. по бюджетите на редица общини и по 
бюджетите на Министерския съвет, Министерството на об-
разованието и науката, Министерството на здравеопазва-
нето и Министерството на младежта и спорта в общ размер 
на 151,7 млн. лв.

Община Пазарджик получава бюджетен трансфер от 
правителството  „Борисов 3“ – 800 000 лв. за ремонт на 
градския стадион. 

1 480 000 лв. отиват в община Брацигово. Парите са по 
проекти за строеж на улична мрежа в регулацията на града 

и по селата от общината.
1 056 000 лв. са отпуснати на Община Батак. 500 000   

от тях са за ремонт на  улица с. Нова махала, други над 
460 000 лв. са за подновяване на три улици в село Фо-
тиново и 94 000 лв. са за изграждане на подпорна стена, 
пак там. 

255 600 лв. отпусна правителството на община Лесичово. 
Средствата са за ремонт на две улици в Боримечково.

Община Сърница получава половин милион лева за ре-
монт на улици. Още толкова ще получи и община Ракитово. 
Над 400 000 от тях са  за ремонт на улица и подмяна на водо-
провод  в Костандово, 68 000 са за ремонт на улица в град 
Ракитово.

Община Септември получава от централния бюджет 2 
милиона лева за ремонт на улица в общинския център.

Областна администрация

Социалните услуги през 2019

Областна администрация 
Пазарджик вече предлага нова 
административна услуга – завер-
ка апостил. Удостоверяването с 
„APOSTILLE“ на документи досега 
се извършваше само в МВнР. Про-
мяната е в резултат на една от мер-
ките, инициирани от МС през 2017 
г. за подобряване на администра-
тивното обслужване и намаляване 
на административната тежест за 
гражданите и бизнеса.

В Областна администрация 
Пазарджик днес беше прието и 
първото заявление за заверка 
апостил от юридическо лице.

Новата услуга е въведена от 1 
януари 2019 г. Тя се предоставя 
само за документи по гражданско 
състояние, издадени от кметове-
те и общините: акт за раждане, 
удостоверение за семейно по-

ложение, удостоверение за на-
следници и др. За услугата се 
заплаща такса, определена в чл. 8 
от Тарифа № 3 за таксите, които се 
събират за консулско обслужване 
в системата на Министерството на 
външните работи и Закона за дър-
жавните такси. Досега апостил 
се поставяше в МВнР. С въвеж-
дането на тази услуга се постига 
подобряване на административ-
ното обслужване и намаляване 
на административната тежест при 
извършване на заверки на доку-
менти с апостил за гражданите. 
Важно е да се знае, че издаваните 
от общините документи трябва да 
бъдат със специален печат, без 
който не може да бъде направена 
заверката. За тази цел те трябва 
да информират общинските слу-
жители, че документът им е необ-

ходим за представяне в чужбина. 
Услугата се извършва не само 

за жители на област Пазарджик, 
заверка апостил може да поиска 
всеки гражданин на България.

За облекчение на гражданите, 
заявлението и оригиналните до-
кументи могат да бъде изпратени 
и по пощата, с надлежно попълне-
ни данни и с приложено платежно 
за платена такса по сметка на 
Областна администрация Пазар-
джик. Важно е гражданите да 
попълнят коректно данните в за-
явлението, включително телефон 
и адрес за обратна връзка. Пълна 
информация за предоставянето 
на новата услуга и образец на 
заявление за услугата са публи-
кувани на сайта на Областна ад-
министрация Пазарджик.

Преди 174 години в Брацигово се роди един непокорен дух, 
който повече от век и половина вълнува сърцата и умовете 
ни със своята възвишена любов и изгаряща омраза, сила и 
дързост, родолюбие и безрезервна отдаденост на каузата на 
свободна България.

Васил Петлешков има своето неотменимо място в българ-
ската култура и историческата памет. Неговото дело и слово 
са вградени в сърцевината не само на мемориалния парк „Ап-
рилци“, но и в духовността на нашето съвремие. Той вярваше 
пламенно, че свободата се изгражда в душите, не по площади и 
трибуни, и показа на дело, че за свободата на майка България 
е оправдана всяка саможертва.

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

Васил Петлешков пре-
върна в трибуна величавия 
си подвиг и човешката си 
саможертва и ги остави 
като завет на поколения 
българи, за които съдбата 
на България определя и 
осмисля делата им. Колцина 
биха поставили в основата 
на житейското си кредо  
днес изумителната възви-
шена цел „Сам съм! Други 
няма! Аз водих,  аз заповя-
дах – други не търсете.“?

М н о г о 
творци е родил 
нашият народ, 
но един от 
най-самобитни-
те сред тях е 
Васил Петлеш-
ков, превърнал 
прекрасната 
си личност в 
непробиваема 

сплав от неподправено родолюбие и възвишен стремеж към 
общочовешките идеали.

Времето е скъперник и отбелязва с печата на безсмър-
тието само истински прекрасните подвизи на онези, които 
успеят да положат в пантеона на Отечеството чудото на 
възвишения си и самоотвержен живот. 

Васил Петлешков е онзи жертвен огън в националната ни 
историческа памет, от който вовеки ще искрят завети към 
поколенията с блестящото послание: „Няма власт над оная 
глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на 
свободата и за благото на цялото човечество.“

През изминалата 2018
година в община Брацигово са проплакали общо 72 
бебета. Броят на новородените в една календарна 
година стремглаво спада. През 2017 г. те са били 78, а 
през 2016 г. – 71.

Малчуганите вземат превес пред малките дами. От об-
щия брой новопроплакали 38 са момчета и 34 момичета. 
Разпределението им по населени места в общината е 
както следва: Брацигово – 34, Исперихово – 28, Бяга – 8, 
Козарско – 1, и Розово – 1. В общата бройка влизат и ро-
дените в чужбина. 

Последното бебе за 2018 г. е момиченце – с популярно-
то напоследък име Виктория. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УС на Общинската организация на

СОСЗР „Ген. Никола Генчев“ – Брацигово
поздравява всички воини от запаса и резерва

от община Брацигово по случай Новата 2019 година,
и всички, навършили юбилейни годишнини:

▪ старшина Пейо Василев Найденов – 75 години;
▪ сержант Васил Димитров Манчев – 75 години;

▪ капитан Георги Василев Кабов – 70 години;
▪ подполковник Веселин Василев Траянов – 65 години;

▪ капитан Борис Димитров Тошков – 60 години;
▪ старшина Йордан Петров Павлов – 60 години;
▪ капитан Дамян Николов Поляков – 50 години.

Желаем им здраве, бодрост, дълголетие и повече
активност в организацията ни!
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Правителството прати коледни подаръци на 8 общини
от област Пазарджик

Електропроводимост
157 µScm-1 pH 7,21

СредниСредни
стойностистойности

ДопустимиДопустими
стойностистойности

Кадмий, µg/lКадмий, µg/l CdCd 0,10,1 55

Олово, µg/lОлово, µg/l PbPb 11 1010

Желязо, µg/lЖелязо, µg/l FeFe 3,33,3 200200

Манган, µg/lМанган, µg/l MnMn 1,41,4 5050

Никел, µg/lНикел, µg/l NiNi 22 2020

Мед, mg/lМед, mg/l CuCu 0,010,01 22

Амониеви йони, mg/lАмониеви йони, mg/l NHNH44
++ 0,050,05 0,50,5

Нитрити, mg/lНитрити, mg/l NONO22 0,020,02 0,50,5

Нитрати, mg/lНитрати, mg/l NONO33 1,781,78 5050

Хлор, mg/lХлор, mg/l ClCl 5,445,44 250250

Остатъчен хлор,  mg/lОстатъчен хлор,  mg/l Cl2Cl2 0,0760,076 0,3-0,90,3-0,9
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО, освен че е 
известна с пленителната си красота, със 
зелените и хладни гори през лятото и 
ароматните рози през пролетта, с чистия 
въздух и сладката мелодия на птичките, 
се слави и с кристалната си изворна 
вода,  която може да се класира като най-
качествената и чиста питейна вода. Тя 
извира от сърцето на Западните Родопи 
в землищата на селата Розово, Равногор, 
Жребичко и гр. Брацигово. 

„Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, 
поддържа и експлоатира водопро-
водната мрежа на община Брацигово, 
която включва гр. Брацигово с. Розово,
с. Равногор, летовище „Васил Петлеш-
ков“, с. Бяга, с. Козарско, с. Исперихово и
с. Жребичко, както и довеждащите водо-
проводи  от каптираните извори и тръб-
ните кладенци с територия 221 кв. км.
Водата, която пием се характеризира с 
изключителна природна чистота, стаби-
лен физико-химичен състав и ниско съ-
държание на соли. 

ЗА БЕБЕТАТА
на Брацигово



Ние -  хората

Георги

Александър

Мартин

Мария

Виктория

Никол

През януари има най-
много именници – близо 900 
хиляди българи празнуват на 
Васильовден, Йордановден 
(Богоявление), Ивановден, Ан-
тоновден и 
Атанасов-

ден. В първия месец от годината 
имен ден имат и Теодосий (11.01), 
Татяна (12.01), Евтим (20.01), Мак-
сим (21.01) и Григорий (25.01).

Кои са най-често избираните от 
българите имена за новородени? 
През 2018 г. за момчетата това са 
Александър и Георги, а за моми-
четата – Виктория и Мария. Това 
показват предварителни данни на 
Националния статистически инсти-
тут (НСИ).

Сред 10-те най-разпространени 
имена на новородените момчета,  
наред с Георги, Димитър, Иван и 
Никола, преобладават необичайни 
за българската традиция имена 
като Мартин, Даниел и Виктор. В 
последните години се увеличава и 
броят на новородените с имена на 
български ханове и царе – Борис, 
Калоян, Симеон, Аспарух и други.

Челната тройка сред десетте 
най-често срещани имена при 
момичетата – Виктория, Мария и 
Никол, се запазва вече трета годи-
на, като веднага след тях са Рая и 
Александра.

При новородените през 2018 г. 
се запазва тенденцията за по-го-
лямо разнообразие при имената 

на момичетата (2 939 имена), отколкото на момчетата 
(2 452 имена), макар че разнообразието е по-малко от 
предходната година.

От началото на XXI век все по-често се избират 
имена, които са популярни в целия свят – Александър,  

Мартин, Виктор, Николай, 
Виктория, Мария, Никол, 
София. До 2015 г. Георги е 
начело в класацията на най-
предпочитаните имена за 

новоро-
д е н и т е 
момчета в България. През 2016 
г. то отстъпва първото място на 
Александър, което е най-често сре-
щаното име и през 2018 г. Виктория 
продължава да води първенството, 
въпреки че броят на живородените 
момичета с това име (741) намалява 
вече втора година.

Разнообразието на имената при 
жените остава по-голямо от това 
при мъжете. Личните имена на 
мъжете са малко над 31 хил., а на 
жените – почти 40 хиляди. Макар 
броят им да намалява в сравнение 
с предходната година, най-раз-
пространени сред мъжете про-
дължават да са имената Георги –
163 хил., Иван – 154 хил., и Димитър –
120 хиляди. Следват Николай – 93 
хил., Петър – 72 хил., Христо – 59 
хил., както и Александър, Стефан и 
Йордан – по над 50 хиляди.

Най-често срещаното име сред 
жените продължава да е Мария –
115 хиляди. Следват Иванка – 59 
хил., Елена – близо 53 хил., и Йор-
данка – почти 38 хиляди. Сред 
двадесетте най-популярни имена 
при жените следват Пенка, Даниела, 
Росица, Десислава, Петя, Гергана и 
други.

БогоявлениеБогоявление
Сам Бог се явил в момент за обществено служение – от-

тук и названието на празника.
В момента на кръщението небето „се отваря“ и Светият 

дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от висините се 
разнася глас: „Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето 
благоволение.“

Именният ден на Йордановци, Йорданки и други мъже 
и жени със сходни имена не е в почит на светец – той при-
помня за една 252-километрова река в Близкия Изток. Зад 
това обаче се крие дълбок и вълнуващ смисъл.

Празникът Богоявление е свързан с тайнството на водо-
освещението, което според Църквата ще очисти човешките 
грехове.

Неслучайно в народния календар Богоявление се праз-
нува и като ВОДИЦИ, ВОДИЧКИ, ВОДОКРЪЩИ. А сред 
именниците е и Бистра.

Свързан с представата за кръстената вода и нейната 
очистителна сила, Йордановден се смята за последен от
т. нар. Мръсни дни – период след Коледа, в който бесну-
ват невидими, необясними, но опасни зли сили.

Широко разпространено е било поверието, че в полу-
нощ срещу Йордановден небето се отваря, всичко светва, 
а животните проговарят с човешки гласове. Щом някой 
види отварянето на небето (стига да е праведен), ще се 
изпълни всяко негово желание. И както казва нашият 
тазгодишен спасител на кръста, 35-годишният Пейчо 
Малинов, „За да извадиш кръста от водата на Йорданов-
ден, трябва да се намокриш, а понякога и да бръкнеш 
надълбоко! Имайте смелостта да нагазвате в дълбоките 
води на живота и да преследвате щастието!

На късмет да е…!“
„Априлци“

НИТРИТИ
Нитритите са междинен продукт в бак-

териологичния процес на окисление на 
амоняка до нитрати или обратно – редуци-
рането на нитратите до азот и амоняк. По-
добни окислително-редукционни реакции 
са характерни при системите за аерация, 
водоснабдяване и при природните води. 
Най-високо съдържание на нитрити във 
водата се наблюдава през летния период 
и е свързано с жизнената дейност на някои 
микроорганизми и водорасли. Завишено 
съдържание на нитрити е показател за 
активиране на процеси на разлагане на ве-
ществата в условия на бавно окисление на 
нитритните йони  в нитратни. Това е показа-
тел за замърсяване на водата във водоема. 
Пределно допустимата концентрация във 
води за питейни нужди е 0,50 mg/l. Съдър-
жанието на нитритите във водата в община 
Брацигово е едва 0,02 mg/l, което доказва 
нейната отлична чистота.

ХЛОРИДИ
Почти всички природни води съдържат 

хлоридни йони. Присъствието на хлориди 
във водата се дължи на най-разпростра-
нената сол на Земята – натриевия хлорид. 
Пределно допустимата концентрация на 
хлориди във води за питейно-битови нуж-
ди е 250 mg/l. Завишеното съдържание на 
хлориди се обяснява със замърсяване на 

питейната  вода от отпадъчни води. Водата 
на община Брацигово е със съдържание на 
хлориди едва 5,44 mg/l, което е още едно до-
казателство за изключителната й чистота. 

ОСТАТЪЧЕН ХЛОР
Хлорът се явява силен окислител и доб-

ро антибактериално вещество. Ето защо той 
се използва за обеззаразяване на водата. 
Анализът на остатъчното количество хлор 
във водата се налага при води, преминали 
процес на обеззаразяване с хлорсъдържа-
щи съединения. Остатъчен хлор присъства 
в питейната вода от водопроводната мрежа. 
Той е силно летлив и неголеми концентра-
ции от него бързо се изпаряват от водата. 

АМОНИЕВИ ЙОНИ (NH3 и NH4
+)

Амониевите йони се натрупват в природ-
ните води  при разтварянето на газа амоняк 
(NH3) във водата. Амонякът се явява замър-
сител както в природните, така и в промиш-
лените води. Образува се при биохимичния 
разпад на азотосъдържащите органични 
съединения или в резултат на промишлено 
производство. Разтвореният амоняк постъп-
ва във водата посредством повърхностни и 
подземни утечки, атмосферни валежи, а 
също така и от отпадъчните води. Наличието 
на амониеви йони в концентрации, надви-
шаващи фоновите значения, е показател 
за скорошно замърсяване и близост на 
замърсителя (пропукана канализационна 
тръба, складирана оборска тор или азотни 
торове и др.).

П р е д е л н о 
д о п у с т и м о т о 
съдържание на 
амониеви йони 
във води за пи-

тейно-битови нужди е 0,50 mg/l, а в община 
Брацигово  вода е 0,05 mg/l.

ЖЕЛЯЗО
Желязото постъпва във водата при раз-
тваряне на руди, съдържащи желязо. 
Желязото се отмива от тях при протичане 
на подземните води. Наситени с желязо са 
подземните води в слоевете от юрска гли-
на. Там се съдържа много FeS и желязото 
от него относително лесно преминава във 
водата. Значително количество желязо 
постъпва във водата, ако има просмукване 
на отпадъчни води от металургични, мета-
лообработващи, текстилни  предприятия 
или селскостопанска дейност. 

Съдържащата желязо вода отна-
чало е прозрачна и чиста на вид. Но 
дори при непродължителен контакт 
с кислорода от въздуха, желязото се 
окислява, придавайки  на водата жъл-
токафяво оцветяване. При съдържа-
ние във водата на желязо над 1 mg/l
водата е мътна, оцветена е в жълтокафяв 
цвят и се чувства характерен  метален 
привкус. В неголеми концентрации желя-
зото е необходимо за човешкия органи-
зъм – то влиза в състава на хемоглобина и 
придава на кръвта червен цвят. Високите 
концентрации на желязо във водата са 
вредни за човешкия организъм.

Пределно допустимата концентрация 
на желязо във води за питейно-битови 
нужди у нас е 200 µg/l, във водата на общи-
на Брацигово съдържанието му е 3,3 µg/l. 

pH

pH е мярка за активността на водород-
ните йони в разтвор и съответно неговата 
киселинност или алкалност. Скалата варира 
между 0 и 14. Водни разтвори с pH по-малко 
от 7 се считат за киселинни, а разтвори с pH 
по-голямо от 7 са алкални (основни). Не е 
препоръчителен приемът на вода с pH под 
6,5. Най-добра е водата с pH 7,2-7,4 (неутрал-
на), защото е близка до вътрешната среда на 
клетките и осигурява междуклетъчен обмен 
и вътрешна детоксикация. В община Браци-
гово рH на водата е 7,21.

СПЕЦИФИЧНА
ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ
Това е цифров израз на способността на 

воден разтвор да провежда  електрически 
ток. Електропроводимостта на естествените 
природни води зависи главно от степента на 
минерализация (концентрацията на разтво-
рените в нея минерални соли) и температура-
та. Поради тази зависимост от електропрово-
димостта на водата може в определена сте-
пен  да се съди за нейната минерализация. 
Електропроводимостта на водите за питей-
но-битови нужди трябва да не надвишава 
2000 µS/сm. Електропроводимостта на вода-
та в община Брацигово е 157 µScm-1

От гореизложеното е видно, че во-
дата, която консумираме е с отлични 
качествени показатели и отговаря 
на нормативните изисквания на 
Наредба №9 / 16.03.2001 г. за качест-
вото на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.

 
Продължава от стр. 1

На 13.12.2018 г. в хотел-ресторант „Вик-
тория“ – Брацигово, се проведе тържество 
по случай Рождество Христово и Нова го-
дина на членовете на Клуб на пенсионерите 
„Дълголетие“ и Клуб „Надежда“ на ООХУ.

Гости на тържеството бяха зам.-кметът 
на община Брацигово г-н Йордан Павлов и 
председателят на Общинския съвет – Бра-
цигово – г-жа Надежда Казакова, които 
почерпиха празнуващите с бяло и червено 
вино, любезно предоставено от кмета на Об-
щината г-н Петко Петков.

За доброто настроение на всички се гри-
жеха озвучителят г-н Лефтеров и певицата 
Стефка Петкова – известна със своите изяви 

в Германия, Англия, Израел, Дубай и други страни. За 
веселието на възрастните хора допринесе и гайдарят 
Митко Калинов, който стопли душите на мнозинството 
с известни и местни родопски мелодии.

Специални благодарности изказваме и на секре-
таря на читалището Галина Траянова, която зарадва 
бабите и дядовците с изпълненията на танцов съ-
став „Брациговче“ под ръководството на г-жа Ани 
Ценова. Дечицата – с красивите си носии, влязоха 
като рояк пчелички и отвориха сърцата на хората от 
третата възраст.

С много пожелания за добруване, песни и танци 
поканихме Новата 2019 година да бъде с нас и да носи 
само берекет и късмет.

Йорданка АРАБАДЖИЕВА
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О Б Я В А
Със Заповед

№ ОХ-909/ 09.11.2018 г.
са обявявени 78  войнишки длъжности,

които следва да се заемат след провеждане на конкурс за 
приемане на военна служба на лица, завършили граждански 
средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни 
формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

1.1. за в. ф. 26030 - Безмер - 11 длъжности - Приложение № 1;
1.2. за в. ф. 32040 - Крумово - 13 длъжности - Приложение № 2;
1.3. за в. ф. 24900 - София -1 длъжност - Приложение № 3
1.4. за в. ф. 44510 - София - 1 длъжност - Приложение № 4
1.5. за в. ф. 42520 - Щръклево - 1 длъжност - Приложение № 5;
1.6. за в. ф. 28540 - Труд - 1 длъжност - Приложение № 6;
1.7. за в. ф. 34820 - Батак - 1 длъжност - Приложение № 7;
1.8. за в. ф. 44380 - Братово - 2 длъжности - Приложение № 8;
1.9. за в. ф. 36510 - Полски градец - 2 длъжности - Приложение № 9;
1.10. за в. ф. 54320 - Божурище - 13 длъжности - Приложение № 10;
1.11. за в. ф. 28000 - Граф Игнатиево - 7 длъжности -
Приложение № 11;
1.12. за в. ф. 52090 - Долна Митрополия - 3 длъжности -
Приложение № 12;
1.13. за в. ф. 34420 - Костинброд - 2 длъжности съгласно- 
Приложение № 13;
1.14. за в. ф. 32610 - Банкя - 7 длъжности съгласно -
Приложение № 14;
1.15. за в. ф. 36150 - Стара Загора - 1 длъжност съгласно - 
Приложение № 15;
1.16. за в. ф. 26720 - Черноморец - 2 длъжности съгласно -
Приложение № 16;
1.17. за в. ф. 52860 - Кичево - 2 длъжности съгласно - 
Приложение № 17;
1.18. за в. ф. 36780 - Шабла - 1 длъжност съгласно - 
Приложение № 18;
1.19. за в. ф. 34630-Божурище - 7 длъжности съгласно -
Приложение № 19.

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик:

• за Приложение № 1 до 01.03;
• за Приложение № 2, 3, 4, 11 до 18.01;
• за Приложение № 5, 6, 7, 8, 9, 10,1 2 до 11.01;
• за Приложение № 13, 14, 18, 19 до 15.01;
• за Приложение № 13, 14, 15 до 22.01.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно 

окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово –
Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552/
2065, старши специалист Димитър Димитров, ет. 2, стая № 12, тел. 
03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори 
януари“ № 10,  тел. 034/445 463. 

Социалните услуги през 2019 година
Ф О К У СН А  Ф О К У СН А  Ф О К У СН А Ф О К У СН А Ф О К У С

О Б Щ И Н А  Б РА Ц И Г О В О

Уважаеми жители на община Брацигово,
информираме ви, че по повод 17-ата Кампания за борба с рака на гърдата,
инициирана от „Сдружение за онкоболни и приятели“ - гр. Пазарджик,

под патронажа на кмета на община Пазарджик,
ще бъдат проведени със специализиран ехограф профилактични прегледи на млечна и щитовидна жлеза за ранна диа-
гностика на онкологични заболявания. Апаратът е дарен на СОП от дарителска кампания, подкрепена от вицепремиера 
и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева и ще бъде в сградата на Младежки дом гр. Брацигово, ет. 2,

на 31.01.2019 г. от 09.30 часа.
Желаещите да посетят мобилния ехограф за преглед на млечна и щитовидна жлеза

могат  да се запишат  предварително на тел. 035522071 или на място в Общинска администрация Брацигово.

Цена на прегледа 10.00 лева

Промени в осигуровките, изисква-
нията за стаж и възраст при пенсиони-
ране, помощите за хора с увреждания, 
нови цени на водата и природния газ –
това са част от последиците от про-
мените в нормативната уредба, които 
влизат в сила в първия ден на новата 
2019-а. Годината ще има 249 работни 
дни, които стандартно са 1992 работни 
часа. Почивни ще бъдат 116 дни.

Кои са най-важните промени, които 
ни очакват?

Заплати, пенсии
и социални плащания
Минималната работна заплата се 

повишава от 510 на 560 лв. Увеличава 
се и минималният осигурителен доход 
по икономически дейности и про-
фесии. Учителските заплати се вдигат 
средно с 20%, в администрацията –
средно с 10%. Максималният осигури-
телен доход се вдига от 2600 на 3000 
лв. Минималният месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигуря-
ващи се за 2019 г. ще бъде 560 лв. при 
510 лв. през 2018 г.

Изискванията за възраст и оси-
гурителен стаж при пенсиониране се 
увеличават. През 2019 г. жените се 
пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и 
осигурителен стаж от 35 г. 8 м. Увели-
чението е с по два месеца. Мъжете се 
пенсионират, ако са навършили 64 г. 2 
м. (увеличението е с 1 месец), а осигу-
рителният им стаж е 38 г. 8 м (с 2 месе-
ца повече, отколкото през 2018 г.).

Стойността на всяка година оси-
гурителен стаж във формулата за из-
числяване на пенсиите се увеличава 
от 1.169 на 1.2. Новият коефициент ще 

се прилага при изчисляването на раз-
мерите на новоотпуснатите пенсии.

От 1 януари 2019 г. всички хора с 
трайни увреждания, които са над 18 
години, ще имат право на нов вид ме-
сечна финансова подкрепа. Помощта е 
регламентирана в новия Закон за хо-
рата с увреждания, обнародван в бр. 
105 на Държавен вестник от 18.12.2018 
г., и ще замени досега изплащаните на 
лицата добавки за социална интегра-
ция, както и социалната пенсия за ин-
валидност, когато същата се изплаща 
към друг вид пенсия.

Размерът на финансовата подкрепа 
ще зависи от степента на увреждане и 
ще се определя и актуализира спрямо 
линията на бедност в България, опре-
делена с Постановление на Министер-
ския съвет за съответната година. За 
2019 г. линията на бедност в България 
е 348 лв.

Данъци и такси за колите
Влиза в сила електронната винет-

ка. Неизтеклите хартиени стикери про-
дължават да важат, но се препоръчва 
да се преобразуват в електронни, за да 
не се подлагат шофьорите на по-дълги 
контролни процедури. 

Данъкът за моторните превозни 
средства за 2019 г. се изчислява по 
нова формула, която включва годината 
на производство, мощността и еколо-
гичния стандарт на колата. Това следва 
от приети от парламента изменения на 
Закона за местните данъци и такси, ко-
ито влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Образците на данъчни декла-
рации за облагане на доходите на 
физическите лица и за облагане с 

корпоративни данъци са публикувани 
на сайта на НАП, след обнародването 
им в „Държавен вестник“. Данъчната 
кампания 2019 г. започна на 10 януари. 
Декларациите за доходите на физи-
ческите лица могат да бъдат подадени 
най-рано на тази дата – както по елек-
тронен път, така и на място в офисите 
на НАП. Срокът за ползване на 5% от-
стъпка за ранно деклариране и плаща-
не през 2019 година е 31 януари.

Еврозоната
Румъния поема председателство-

то на Съвета на ЕС от Австрия. За 
свое лого Букурещ избра главата на 
дакийски вълк, нарисувана от 15-го-
дишен ученик. Румъния е поставила 
в центъра на своето председателство 
европейския гражданин и смята да се 
съсредоточи върху политиките, които 
имат директен и положителен ефект 
върху живота на хората, живеещи на 
територията на ЕС.

Влизат в сила три нови правила на 
Европейската комисия, позволяващи 
да се намали укриването на данъци 
чрез трансфер на печалбата извън 
границите на ЕС. По силата на тези 
разпоредби „всички страни членки 
занапред ще облагат печалбите, пре-
хвърляни към страни с ниски данъци, 
където съответната компания не из-
вършва действителна икономическа 
дейност“. Това правило ще позволи да 
се избегне прехвърлянето на всички 
печалби към филиал, базиран в страна 
с много по-ниски данъчни ставки и по 
този начин да се плащат много малко 
данъци в страните с по-висок корпора-
тивен данък.

Ще работим 249 дни през тази година,
имаме промени в заплати, пенсии, осигуровки

Това предвиждат нормативните 
промени, разписани в Наредба № Н-19
от 2 декември 2008 г. на министъра 
на транспорта и министъра на труда и 
социалната политика, за условията и 
реда за освобождаване от заплаща-
не на винетни такси при ползване на 
платената пътна мрежа на лица с 50 и 
над 50 на сто намалена работоспособ-
ност или вид и степен на увреждане и 
лица или семейства, отглеждащи деца 
с трайни увреждания до 18-годишна 
възраст и до завършване на средно 
образование, но не по-късно от 20-го-
дишна възраст.

В наредбата не се предвижда про-
мяна в условията за освобождаване 
от заплащане на винетна такса. Право-
имащи са хората с 50 и над 50 на сто 
намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане и лица или семей-
ства, отглеждащи деца с трайни увреж-
дания до 18-годишна възраст и до 
завършване на средно образование, 
но не по-късно от 20-годишна възраст. 
Тези групи хора имат право да получат 
безплатно една годишна винетна так-
са за един собствен или съпружеска 
имуществена общност лек автомобил 
с обем на двигателя до 2000 куб. см и 
мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Дирекциите „Социално подпомага-
не“ в област Пазарджик имат готовност 
да приемат заявления за получаване 
на безплатна електронна винетка от 
2 януари 2019 г. Документите може да 
се подават лично в ДСП по настоящ 
адрес, по електронен път или с универ-
сална пощенска услуга с известие за 

доставяне – обратна разписка.
До 1 април 2019 г. към заявленията 

лицата прилагат:
копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в слу-

чаите, в които същото не е налично в 
ДСП, и оригинал за справка;

копие на пълномощно (когато 
заявлението се подава чрез пълно-
мощник);

копие от свидетелството за регис-
трация на лекия автомобил част I –
лице и гръб, и оригинал за справка.

До 1 април 2019 г. при постъпване 
на заявление-декларация с приложени 
копия от посочените документи чрез 
лицензиран пощенски оператор или по 
електронен път, справка за достовер-
ност на документите ще се извършва 
отново по служебен път.

Предоставените винетни стикери на 
лица с увреждания чрез ДСП през 2018 
г. са валидни за срок от една година, 
считано от датата на валидизирането 
им. Препоръчително е лицата с увреж-
дания да проверят срока на валидност 
на предоставения им винетен стикер 
и да подадат заявление-декларация 
в дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящия си адрес около 10 дни 
преди изтичането му. В случай, че 
винетният стикер е със срок на валид-
ност до месец февруари, март и т. н., не 
е необходимо да се подава заявление 
през месец януари 2019 г.

В Наредбата е предвиден 7-дневен 
срок за обработване и одобрение на 
документите, считано от датата на по-
даването им. Когато са констатирани 
пропуски в изискуемите документи, 

срокът, който се дава на заявителя 
за отстраняването им, е 3-дневен. 
Агенцията за социално подпомагане 
(АСП) ще изготвя и изпраща в Агенция 
„Пътна инфраструктура“ дневна заявка 
с всички одобрени лица за съответния 
ден. В срок до края на работния ден, 
следващ този на изпращане на заяв-
ката, Агенция „Пътна инфраструктура“ 
издава безплатна годишна електронна 
винетка със срок на валидност 1 (една) 
година и до края на работния ден, след-
ващ издаването на винетките, връща в 
АСП информация по електронен път.

Лицата могат да извършват про-
верка за издадената електронна ви-
нетка на място в ДСП, в областните 
пътни управления, в пунктовете за 
продажба, по електронен път – чрез 
електронната страница на „Нацио-
нално тол-управление“ и мобилно 
приложение, както и по телефон на 
Центъра за обслужване на клиенти на 
„Национално тол-управление“.

В случаите на подадени заявления-
декларации, в които се установи, че 
едно лице има предоставен винетен 
стикер с неизтекъл срок на валидност 
за същия автомобил, на лицето няма да 
се отказва издаването на електронна 
винетка.  В деня на одобряване на до-
кументите лицето ще бъде включвано 
в заявка до Агенция „Пътна инфрас-
труктура“, която ще издава електронна 
винетка с валидност една година, до 
края на следващия ден.

През 2018 г.  в област Пазарджик 
са предоставени над 6900 безплатни 
винетки на хора с трайни увреждания.

Приемът на заявления за безплатни електронни
винетки за хората с трайни увреждания започна

За досегашните услуги „Личен асистент“, „Социа-
лен асистент“ и „Домашен помощник“ е предвидена 
специална разпоредба в Постановлението за изпълне-
ние на държавния бюджет за 2019 г. 

Услугите продължават да се предоставят от общи-
ните по досегашния ред до края на м. август 2019 г. при 
следните условия: 

– средствата за предоставяне на социалните услуги 
„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен по-
мощник“ за периода от 1 януари до 31 август 2019 г. се 
предоставят на общините чрез Агенцията за социално 
подпомагане; 

– в рамките на осигуреното финансиране се предос-
тавят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, на които е 
извършена социална оценка по правилата на операция 
„Независим живот“, финансирана по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, както и на нови потребители по 
разработени критерии, утвърдени от кмета на общи-
ната, на които е извършена индивидуална оценка на 
потребностите;

– средствата по ал. 1 са в рамките на предвидените 
разходи по бюджетна програма „Интеграция на хората  
с  увреждания“ към „Политика в областта на хората с 
увреждания“ по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2019 г.;

– средствата се предоставят на общините след под-
писване на двустранно споразумение между Агенцията 
за социално подпомагане и съответната община за по-
сочените в ал. 1 социални услуги и срок;

– средствата за предоставяне на социалните услуги 
„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен 
помощник“ за периода от 1 януари до 31 август 2019 г. 
са на база средномесечния размер на изразходваните 
средства по сключените споразумения през 2018 г. 
между Агенцията за социално подпомагане и съответ-
ната община, при отчитане нарастването на минимална-
та работна заплата от 1 януари 2019 г.;

- общините представят на Агенцията за социално 
подпомагане до 15-о число ежемесечно отчет за пре-
вежданите от държавния бюджет средства за социал-
ните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. 

Агенцията за социално подпомагане очаква инфор-
мация от общините за евентуални промени в данните, 
необходими за подписване на споразуменията за 2019 
г. – промяна на банкова сметка, адрес на общината и др. 
условия. След обнародването на Постановлението, АСП 
ще изпрати на всички общини новите споразумения за 
2019 г. Общините следва да осигурят непрекъсваемост 
на предоставянето на услугата при спазване на изиск-
ванията на трудовото и социално-осигурителното за-
конодателство.
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С П О Р Т

С  ТЯХ  СЕ  ГОРДЕЕМ

Един от най-новите холивудски 
филми, „Аквамен“, се превърна в сцена 
за едно талантливо момиче с корени от 
България. Габриела Петкова е едва на 
11 години, а на премиерата на филма в 
Нова Зеландия тя бе в компанията на 
Уилям Дефо, Джейсън Момоа, Амбър 
Хърд, Патрик Уилсън и др.

Габи всъщност е родена в Нова Зе-
ландия, където от много време живеят 
нейните родители Стоян и Ирина Петко-
ви. Професията и желанието да видят 
нови земи ги отвеждат там, където те 
се заселват трайно и раждат децата си. 
Габриела има по-голям брат, Християн. 
Когато започва кастингът за „Аквамен“ 
и става ясно, че търсят малки момче и 
момиче за лентата, Габриела се явява и 
печели. От малка тя проявява интерес 
към актьорската професия и с удовол-
ствие участва в театрални сценки и по-
становки за деца.

„Аквамен“ е фентъзи филм за едно-
именния персонаж на Ди Си Комикс. 
Режисьор е Джеймс Уaн, а сценарият 
е на Уил Бийл, Джеф Джоунс и Джеймс 
Уaн. Това е 6-ият филм в Разширената 
вселена на Ди Си. Премиерата в САЩ 
бе на 21 декември 2018 г. Още с поява-
та си филмът оглави класациите и веро-
ятно ще се превърне в голям хит.

Малката българка тренира активно 
и акробатика, което се оказало

решаващо за спечелването на ро-
лята й в „Аквамен“. На официалната 
премиера на „Аквамен” в Лос Ан-
джелис звездата на лентата Джейсън 
Момоа взриви феновете с невероятно 
шоу. Той, актьори от филма и негови 
приятели изпълниха традиционния 
боен танц хака, типичен за маорите от 
Нова Зеландия. А след това “Аквамен” 

взриви и боксофиса. Само за няколко 
дни лентата събра над 500 милиона 
долара приходи, като повече от поло-
вината от тях дойдоха от Китай.

Малката звезда с български корени 
Габи партнира на Момоа и съпругата на 
Джони Деп – Амбър Хърд, в ролята на 
италианското момиче от рецепцията.

През 1993 година Ирина и Стоян 
Петкови напускат България в търсене 
на по-добър живот и приключения. 
Така те се оказват в Уелингтън, Нова 
Зеландия – на другия край на света. 
Той е IT-специалист, а тя борави със 
счетоводство. През 2004 г. се ражда 
техният син Християн, а малко след 
това те решават да се преместят на 
държавата континент Австралия. 
Установяват се в Бризбейн, а после –
през 2007-а, на бял свят се появява и 
Габи.

„Още от малка Габи показваше 
огромен интерес към актьорството. 
Тя участваше с ентусиазъм и талант в 

часовете по драма“, разказва майка й 
Ирина пред медиите.

Записва се на уроци по актьорско 
майсторство, тренира акробатика и 
какво ли още не.

„През миналата година, когато 
разбрахме, че „Аквамен“ ще се снима 
на Златния бряг и търсят момиче за 
филма, записахме Габи на кастинг. Ха-
ресаха я и заедно с брат си започнаха 
пробни снимки“, казва Ирина. 

Габи е дубльор на актрисата, коя-
то играе Момичето от фонтана, но на 
снимачната площадка младата актри-
са прави впечатление на режисьора 
Джеймс Уан, защото много точно из-
пълнява неговите инструкции и се 
справя безпроблемно със задачите си. 
Така тя получава ролята на Момичето 
под камбаната на самата снимачна 
площадка.

Майка й разказва, че на сета е било 
много емоционално и весело. Габи се 
среща и работи със Джейсън Момоа, 
Амбър Хърд – преживяване, което ще 
помни завинаги. Тя не успява да отиде 
на премиерата в Лос Анджелис, но 
минава на червения килим в Робина, 
Златния бряг, където е заснет и филмът 
„Аквамен“.

Малко след края на снимките 
малката звезда се явява на кастинг 
и е избрана да играе главната роля в 
амбициозния проект на една нова ком-
пания – Cleveland film company, който 
е с работното заглавие „Петте луни 
на Плутон“. Фентъзито е с амбицията 
да прерасне в мащабен сериал или 
пълнометражен филм. Габи ще влезе в 
ролята на Пайпър, а снимките започват 
през март 2019 г. в Бризбейн.

Въпреки че е австралийка по рож-
дение, Габриела пътува до България 
всяка година, за да посети баби, род-
нини и приятели. Освен в Пловдив и 
София, тя обожава да ходи в родоп-
ското село Равногор, където има много 
роднини.

В България много харесва плани-
ната, морето, хората. Мечтата й е един 
ден да се снима и в български филм. 
Заразата на киното е вече в кръвта й и 
тя иска да се показва в реклами, теле-
визионни сериали, но и най-много да 
се появи отново на големия екран.

В момента Габи учи активно актьор-
ско майсторство. Опитва се да говори 
на английски с американски акцент, 
изучава руски език и танцува хип-хоп 
с кубински треньор.

11-годишното момиче има роля в „Аквамен“11-годишното момиче има роля в „Аквамен“

Петя Иванова КушлеваПетя Иванова Кушлева
Област на изява
Изкуство 
Конкретна сфера
Литература
Ръководител
Мария Скобарова
Възраст
на номинирания
11 години
Клас
V клас
Училище, град/село, област
ОУ „Райна Княгиня“ –
гр. Пловдив

За кои 
го/я номинирам:

детско творчество на тема: „Великденско огънче в шепите 
си нося“ – Лом, април 2018 г. 

2. Второ място (поделено) – раздел „Поезия“ (за стихо-
творението „С книжка в ръка“) – Национален конкурс „Въл-
шебният свят на Ангел Каралийчев“ – София, май 2018 г. 
Конкурсът е в календара на МОН. 

3. Второ място (еднолично) – раздел „Проза“ (за есето 
„Безподобната Божия любов“), областен кръг – Пловдив, 
април 2018 г.

XVI Национален конкурс „Бог е любов“. Конкурсът е 
сред ежегодно организираните от МОН национални състе-
зания. Тази година участие взеха над 600 ученици.

4. Второ място – раздел „Поезия“ (за стихотворението 
„Благодаря Ти, Боже“) – V Общонационален конкурс за 
стихотворение, есе и рисунка „Въведение Богородично“ –
Пловдив, 17.11.2018 г. 

Петя е член на Клуб 2017 на Фондация „Димитър Бербатов“.
Тя е едно от децата таланти на фондацията, което взе 

участие на 14.07.2018 г. в събитието „Срещни се с Бербатов 
и любимите Топчовци“, където представи авторското си 
стихотворение „Футбол“. 

В творчеството на Петя се открива неприсъща за крехката 
й възраст мъдрост. То е събрало в себе си християнски цен-
ности и морал, любов и истина, мечти и вяра. Тя е един от 
авторите на училищния вестник „Междучасие“. За поредна 
година е отличена с почетна грамота от ОУ „Райна Княгиня“ 
за проявена креативност, оригинално мислене и творчески 
изяви през 2018 г. Амбициозната ученичка мечтае да издаде 
всички свои творби в четиво под формата на интерактивно 
помагало с упражнения за будни ученици. Ако проектът 
успее, средствата от продажбата ще бъдат насочени към 
подкрепа на даровити деца. Освен в областта на литерату-
рата, Петя има високи постижения и по математика: бронзов 
медал в пролетния кръг на ММС „Математика без граници“, 
сребърен медал в есенния кръг на ММС „Математика без 
граници“ и първо място на XII математическо състезание 
„Малкият принц“. В свободното си време тренира тенис.

Други интереси
Математика и футбол

В празничния коледен  турнир участие взеха 35 състезатели от 
Пещера,Карлово, Брацигово, Гоце Делчев, Бяга, Калофер, Борово и 
Клисура. Всички участници се представиха  страхотно и получиха бла-
годарности от кмета на Пещера Николай Зайчев, общинския съветник 
д-р Кавръкова и спортния експерт Добринка Смилянова , които присъ-
стваха в залата и наблюдаваха почти всички срещи.

Ето и класирането:
1 място: Георги Найденов – Борово
2 място: Константин Богданов – Карлово
3 място: Емил Стругов – Гоце Делчев
4 място: Георги Йоргов – Брацигово

За най-техничен състезател бе 
избран Онур Ахмедов – Пещера, а 
медал за феърплей получи Райчо 
Михайлов – Бяга. 

Добро бе представянето и на Де-
нис Мехмедов - Пещера, който успя 
да съчетае олимпиадата по матема-
тика и тенистурнира.

За нови успехи!
Таня ЙОРГОВА

Коледен турнирКоледен турнир
на СКТМ Пещера на СКТМ Пещера 

За ритнитопковците и техните почитатели едва ли 
има по-празнични моменти от тези на футболните над-
превари. Точно по тази причина 8 отбора откликнаха 
на поканата на Борис Благоев – Фиго, играещия тре-
ньор на ФК „Брацигово“.

По негова инициатива и поета лична отговорност 
за цялостната организация, двудневният турнир съ-
бра нахъсани за игра предимно млади футболисти 
от Пловдив, Стамболийски, Дебращица, Радилово, 
както и четири тима от Брацигово – мъже, юноши (на-
рекли себе си „Калпавите“), сборен отбор на Дома за 
отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, и 
още един сборен.

Футболното празненство бе подкрепено финан-
сово от Общинска администрация в лицето на кмета 
Петко Петков, на когото Борис Благоев изказа благо-
дарността си.

Разделени в две квалификационни групи, коман-
дите играха всеки срещу всеки и излъчиха полуфина-
листите – ФК „Кофти“ (или още „Непоправимите“) от 
Пловдив, представители на ФК „Тракия“ от Стамбо-
лийски и два от тимовете на домакините – мъжете и 
„калпавите“ юноши. Особено емоциоален бе първият 
полуфинал – ФК „Кофти“ срещу ФК „Тракия“.

Независимо, че изоставаха в резултата през целия 
мач, представителите на Стамболийски продължава-

ха да напират „до дупка“ и успяха да изравнят в по-
следните секунди – 5:5. Последваха дузпи, при които 
равенството се запази до момента, когато вратарите 
трябваше да се изправят един срещу друг. В герой на 
мача се превърна юношата Иван Пухниев – вратарят 
на ФК „Тракия“, като първо отрази „снаряда“ на своя 
съперник, а секунди по-късно порази неговата врата 
и така изпрати своя отбор на финала. В един от пред-
ходните мачове Пухниев обра овациите на публиката 
и като голмайстор – в един момент той внезапно се 
откъсна от собствената си врата, направи самостояте-
лен рейд през цялото игрище и отбеляза попадение 
в противниковата врата. Съвсем заслужено в края 
на турнира за него бе отредена наградата „Най-добър 
вратар“.

Във втория полуфинал юношите на Брацигово от-
стъпиха на по-възрастните си съотборници със 7:11. 
Оспорван бе и финалният мач, но рутината на браци-
говци надделя над младостта на стамболийци и така 
ФК „Брацигово“ спечели двубоя със 7:5.

Удоволствието бе всеобщо – както за играчите, 
така и за най-верните им фенове.

Призът за голмайстор на турнира бе спечелен от 
организатора – Борис Благоев, с 22 отбелязани гола, а 
като най-добър футболист бе отличен пловдивчанинът 
с брациговски корени Георги Милиев.

Фиго събра осем отбора за предколеденФиго събра осем отбора за предколеден
турнир по футбол в Брациговотурнир по футбол в Брацигово
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