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По време на изнесената 
приемна на областния упра-
вител в Брацигово кметът на 
село Бяга Боряна Кънева и 
група местни жители връ-
чиха искане на областния 
управител Стефан Мирев 
за изграждане на три из-
куствени неравности на 
републиканския път III-375, 
преминаващ през село Бяга, 
община Брацигово.

На обособените пеше-
ходни пътеки преминава-
нето е почти невъзможно 
и зачестяват случаите на 
предпоставки за ПТП.

В близост до посочения 
път се намират училището и 
детската градина.

Искането е подкрепено 
с подписка на жителите на 
с. Бяга.

Две стационарни камери 
и светеща сигнализация ще 
бъдат поставени на въпро-
сните пешеходни пътеки, 
докато тече процедурата по 
изготвянето на проект и из-
граждането на неравностите 
съгласно нормативните 
изисквания. Това каза по 
време на срещата кметът на 
община Брацигово Петко 
Петков.

Стефан Мирев ще на-
стоява пред АПИ да бъде 

почистен и укре-
пен участъкът от 
републиканския 
път III–377 Браци-
гово-Равногор. 
Въпросът бе по-
ставен от кмета на 
с. Равногор Нейчо 
Коланев.

Пътят е пла-
нински, с много-
бройни завои на 
1350 м надморска височина. 
На този етап Община Браци-
гово ще финансира ремонти-
рането на малък участък от 
този път, по който има пропа-
дане и се намира в границите 
на град Брацигово.

Жителите на град Бра-
цигово и село Исперихово 
изразиха недоволството си 
пред областния управител 
срещу шумните ромски сват-
би през целия летен сезон и 
неспазването на общинската 
наредба. Въпросът ще бъде 
отнесен до ръководството на 
ОДМВР - Пазарджик.

По настояване на живо-
тновъдите от Исперихово ще 

бъде проведена и специална 
информационна среща от 
Областна дирекция „Земеде-
лие“, във връзка с предсто-
ящите търгове за отдаване 
под наем на мери и пасища. 
В Исперихово има над 1300 
овце и земите за паша са 
крайно недостатъчни.

В изнесената приемна на 
областния управител в об-
щина Брацигово участваха 
директорът на ОД „Земе-
делие“ Стоян Траянов, инж. 
Димитрия Кафеджиева от 
Областно пътно управление 
- Пазарджик, и експерти от   
Областна администрация 
- Пазарджик.

Немалко са доказателствата за архитектурните знания и 
умения на брациговци. Умелите арнаути са преди всичко го-
леми и благородни хора, които доказват това неведнъж. За 
100 години над 600 майстори градят църкви, училища, град-
ски кули, къщи, дюкяни и мостове в днешна Северна и Южна 
България, а също и в други части на тогавашната Османска 
империя. Техните сгради имат характерен стил и оставят 
трайно впечатление с архитектурата си. Както всички големи 
творци, брациговските майстори оставят едно много силно 
послание чрез произведенията си — стремеж към свобода 
и щастие. Сградите носят белега на тяхното самочувствие 
— те са големи, здраво построени, с много светлина. И днес 
в пределите на България ще видите постройки на брацигов-
ските майстори строители. Макар отдавна мъртви, дюлгери-
те говорят чрез произведенията си на поколенията българи 
след тях. Техните сгради са красиви. Те ни учат, че стремежът 
за щастие и свобода е неугасим в човешкото сърце. Учат ни, 
че всеки човек и всеки народ е длъжен със собствените си 
ръце и ум да построи своето хубаво бъдеще и че никога и 
нищо не е страшно, защото докато има сърце и ум, има и на-
дежда. Учат ни още, че най-важната и голяма промяна може 
да започне тук и днес, с действията на един-единствен чо-
век, и че пътят към самия себе си е път, без който няма път за 
никъде. Те ни учат, че запалената факла в нощта край Места 
може да донесе светлина на цял един народ.

На 18.10.2018 г. в 17.30 часа празничен ритуал събра бра-
циговци и гости на площад „Вълев бунар“ в града. Поводът 
бе откриването на новия паметник на брациговските май-
стори строители. Основната фигура се издига на централно 

място и е висока 
3,30 м. Завърше-
кът представ-
лява метална 
сфера, в която са 
позиционирани 
символите на 
строителството 
- пергел и метър. 
Проектът е идея 
на Ангел Батак-
лиев, изработен 
от архитект 
Росен Богданов, 
а осъществяването е дело на фирмите „Скала-2000“ ООД с 
управител Александър Комитов, „Братя Пашкулеви“ ООД 
с управител Ангел Пашкулев, местните майстори Христо 
Тошков и Младен Кръстев, а сферата със символите - дело 
на инж. Христо Грозданов.

 Чрез възстановка се пресъздаде посрещането на май-
сторите строители от гурбет. Да присъстват на тържествената 
церемония бяха дошли много граждани и гости на града. 
Проследяване на историята и развитието на брациговската 
архитектурно-строителна школа отбеляза в словото си ди-
ректорът на Градски исторически музей Екатерина Дамянова. 
Венци и цветя в знак на почит и преклонение пред паметта на 
брациговските майстори строители, бяха поднесени от кмета 
на община Брацигово - Петко Петков, и председателя на Об-
щински съвет Надежда Казакова. Средствата за изграждане 
на паметника са из-
цяло осигурени от 
брациговското кул-
турно-просветно дру-
жество „Васил Пет-
лешков“ - Пловдив,
с председател Дана-
ил Търпоманов. Па-
метникът бе изграден 
с разрешението и 
съдействието на Об-
щина Брацигово.

12 октомври бе празни-
чен ден за всички българ-
ски общини. Тази традиция 
има вече 20-годишна исто-
рия и различни прояви в 
265-те български селищни 
системи. Едно е свърз-
ващото – признанието за 
тези, които олицетворяват 
най-близкото до хората де-
мократично управление.

Респект и уважение 
към професионализма и 
отговорността, към всяко 
честно и целенасочено 
служене на общия инте-
рес! Днес всеки знае про-
блемите, защото е лесно да 
се критикува й да се търсят 
недостатъци. Трудно е да 
се дадат решенията. 

Нека всички общинари  
бъдат здрави, енергични и 
борбени, защото са избра-
ни всеки ден да решават 
проблемите на хората по 
места! Нека бъдат вдъхно-
вени, защото мисията им 
е да направят градовете и 
селата ни по-уютни и спо-
койни, да дадат смисъл и 
мотив на младите хора да 

останат в тях, да създа-
дат достойни условия за 
бедните, болните, безза-
щитните!

Нека бъдат всеотдайни, 
защото най-трудна, но и 
най-благородна е работата 
„на ползу роду“!

Отбелязвайки този 
празник и обогатявайки 
традицията с нови прояви, 
нека не бъдат забравени 
и бившите общинари, за-
щото приемствеността е 
гаранция за прогрес. Нека 
не забравят и гражданите 
- коректив и смисъл на 
работата им!

Пожелаваме им много 
здраве, лично щастие и 
прозорливост, за да гле-
дат напред като истински 
„строители на съвременна 
България“.

Произходът на думата 
„община“ идва от „общ“ и 
„общност“. Нека си поже-
лаем общи мечти и стреме-
жи, общи усилия, успехи и 
удовлетвореност в общата 
ни работа!

Брациговските общин-
ски служители предприеха 
инициатива по засаждане 
на цветя по случай 12-и 
октомври - Деня на българ-
ската община.

Над 250 хризантеми 
бяха посадени на терито-
рията на град Брацигово, 
а в инициативата се вклю-
чиха всички служители от 
Общинска администрация 

и Общински съвет.
Цветни хризантеми 

бяха посадени в градинка-
та на кръговото движение 
при Вълев бунар, в парк 
„Априлци“, в градинките в 
централната част на града 
и в кашпите, разположени 
пред входа на Общината.

Безспорно е, че градът 
придоби обновен вид, но 
за съжаление, системно се 
установяват липси на цве-
тя и храсти от парковете и 
градинките. От Общината 
напомнят за стриктно 
спазване на Наредбата за 
изграждане и опазване 
на зелената система на 
територията на община 
Брацигово. Нарушителите 
ще се наказват с глоби 
от 50 до 500 лв. Предуп-
реждаваме гражданите и 
гостите на град Брациго-
во, че за установяване на 
нарушенията се използват 
видеонаблюдение и заси-
лена полицейска охрана, 
особено по време на праз-
ничните и почивните дни. 
На нарушителите ще се съ-

ставят актове и ще бъдат 
налагани санкции в мак-
сималния предвиден раз-
мер. Гражданите, станали 
свидетели на подобни на-
рушения, могат да подават 
сигнали на тел. 035522065, 
дежурен по ОбСС в общи-
на Брацигово.

Призоваваме ви към 
опазване на чистотата и при-
ветливия вид на града ни!

ИСКАНЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ

НА БЯГА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

НА ПЪТЯ ПРЕЗ СЕЛОТО

БЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ СТЕФАН МИРЕВ

Изнесена приемна:

В памет на майсторите строители,
създали една от най-известните архитектурни 

школи у нас през Възраждането – брациговската



Ние -  хората

Учените откриха, че се съсредоточаваме върху 
лошите новини заради еволюиралата ни система 
за защита от опасности. И тъй като те са навсякъде 
около нас, а мозъкът ни е бомбардиран от много 
повече информация, отколкото може да обрабо-
ти, всички подозрителни сигнали се пренасочват 
към определена част от темпоралния лоб. А той 
е устроен да идентифицира заплахите и да акти-
вира инстинкта ни за самосъхранение. Въпреки 
еволюционните обяснения, всички отчитаме как 
сме потънали в негативизъм, недоверие и агресия. 
Колкото и да обвиняваме медиите за шокиращите 
заглавия, ние сме тези, които можем да извадим 
напред Добрата новина. Тя ще ни помага да по-
вярваме в хората, да възродим вярата си в чо-
вечността и да подкрепим добрата кауза. Това ще 
направим с рубриката „Добрата новина“. В нея се 
надяваме да присъства поне една обнадеждаваща 
новина всеки брой. Целта ни е тя да предизвика 
усмивка и добро настроение в началото на всеки 
забързан делник.

Няма нищо по-хубаво от добрата новина. По-
зитивното мислене е това, което създава, вълнува 
и изпълва живота ни със смисъл, задава ни цел. С 
новините от общината ще се стремим да изведем 
на преден план Добрата новина, да дадем глас-
ност не само на добре свършената работа, но и на 
човечността.

Ето и първата добра новина:
Клубът на хората с увреждания в Брацигово 

за поредна година изказва благодарност на Васил 
Хаджидимитров – президент на „Орешака“ ООД, 
който винаги протяга ръка в нужда. И тази година 
г-н Хаджидимитров предостави безплатно 15 пале-
та с подпалки на лежащо болни хора.

В тези динамични времена и малкото е помощ, 
и то голяма. А ние вярваме, че ръка, която дава - 
не обеднява. Със своята съпричастност и доброта 
Васил Хаджидимитров наистина стопля в пряк и 
преносен смисъл сърцата на нуждаещите се.

Благодарим ти, добри човече!…
Васил ФИЛЕВ

За кучетата и хората може да се говори 
много, а приятелството помежду им сигурно е 
от времето, когато човек се е научил да лову-
ва и да оцелява преди много векове.

Много чужди туристи остават изумени, 
когато по улиците у нас видят десетки без-
домни кучета. Много от тях изобщо не могат 
да разберат защо те са на улицата. Ако някой 
им обясни, че у нас често също изоставяме 
децата си и родителите си, на тях едва ли ще 
им стане по-ясно, а на нас по-леко.

2000 кучета повече са заловени от об-
щинските служби през миналата година, 
а регистрираните от 14 000 са скочили на
65 000. Това показват отчетите на общинските 
програми за овладяване на популацията на 
бездомните кучета. За решаването на про-
блема са пръснати милиони левове, но дори 
общините признават, че резултатите са неза-
доволителни.

Може би единствената положителна 
новина от сухата статистика около без-
домните кучета е значителното повишаване 
броя на осиновените четириноги приятели 
на човека. Положителната тенденция обаче 
едва ли скоро ще обърне процеса в обратна 
посока и ще го реши. Така още един проблем, 
роден от човешката безотговорност, се пре-
върна в бизнес и без реални шансове да бъде 
решен в реален срок.

Проблемът с бездомните кучета е изклю-
чително актуален и за община Брацигово, 
която от години полага неимоверни усилия 
да се справи с него. Казвам неимоверни, за-
щото всяко ново избрано ръководство идва 
с нагласата и работи за овладяването му, но 
уви. Всяка година от общинския бюджет се 
отделят средства за справяне с популацията.  
От проведените кампании „Кастрирай, обез-
паразити и върни“ се сдобихме с нови четири-
ноги и вместо да овладеем популацията, ние я 
увеличихме.

Периодично в малкото ни провинциално 
общество се разпространяват слухове, които 
(защо ли?) винаги са в ущърб на Общината. 
От една страна, Общинска администрация 
е обвинявана, че не може и/или не иска да 
се справи с проблема, а от друга страна, че 
общинарите, забележете, тровят шляещите 
се кучета - операция крайно нехуманна за 
съвременното общество, а покрай тях умира 
и по някой и друг домашен любимец, пуснат 
просто да се поразходи.

Заради всички тези вербални упражнения 
на зоолюбителите в града ни и общината, кме-
тът насрочи среща по тези проблеми. Покане-
ни бяха всички граждани, които имат отноше-
ние по въпроса, да споделят своите виждания 
и идеи за справяне със ситуацията.

На 5.10.2018 г. в 11.00 ч. в кабинета на 
кмета на ул. „Атанас Кабов“ 6А се събраха 
експерти от различни институции, общински 
съветници и символичен брой граждани, 
представителна извадка на зоолюбителите в 
Брацигово. Може би самият час на срещата е 
възпрепятствал по-голямата част от заинтере-
сованите да присъстват. Предполага се, че са 
трудово заети. 

На форума г-н Петков изложи своята 

позиция и позицията на общинското ръко-
водство. Той запозна присъстващите с всички 
проучвания и опити на Общината да овладее 
популацията на кучетата. Изложи проучва-
нията, които той и общинските служители 
са направили съвместно с останалите заин-
тересовани по казуса институции. Оказа се, 
че се въртим в един омагьосан кръг, от който 
е много трудно хем вълкът да излезе сит, хем 
агнето да остане цяло.

Направените запитвания до различни 
приюти за животни удрят на камък, защото се 
оказва, че всички места са заети и тенденция 
да се открият нови в близко бъдеще няма.

Любителите на животни поставиха иска-
нията си за хуманно отношение към живо-
тните, но и те не успяха да дадат разумно 
предложение за решение на проблема.

Да видиш умряло куче из града не е 
лицеприятна гледка, наистина. Но да даваш 
крайни заключения за това как то е намерило 
смъртта си е най-малко неприемливо, още 
повече пък да се позоваваш на идиома „Една 
жена каза.“...

Присъстващият ветеринарен лекар, д-р 
Апостолов, изложи нормативната база, по 
която се работи в момента срещу овладя-
ване на популацията на бездомните кучета. 
Конкретно за създалата се ситуация около 
умрелите бездомни кучета в района на Ра-
шайковата чешма на ул. „Георги Михайлов“ 
ветеринарят обясни, че е съдействал на 
полицейските служители да отреагират на 
подадения на тел.112 сигнал. С личния си 
автомобил лекарят е извозил умрелите живо-
тни до лечебницата в гр. Пещера, където им е 
извършена аутопсия. Констатирано е наличие 
на вътрепаразитно заболяване, 
което не е характерно за чети-
риногите от нашия район. И из-
водите в случая са два: кучетата 
са привнесени и създават пред-
поставка за разпространение 
на нетипичната зараза и сред 
местните популации, което още 
повече увеличава опасността от 
произволното им битуване. 

Началникът на полицейски 
участък в Брацигово г-жа Мария 
Пенчева увери присъстващите 
и гражданството, че полицей-
ските служители ще отреагират 
винаги на коректно подадени и 
неанонимни сигнали.

Оказа се, че всички на срещата обичаме 
животните, всички поназнайваме как да се 
грижим за тях, но не знаем как да отговорим 
на 14 броя жалби, подадени в Общината 
от хора, нахапани от иначе така любимите 
четириноги. Не можем да отговорим и на 
майките защо кучетата спокойно битуват по 
детските площадки и в дворовете на детските 
градини, където децата им трябва да играят 
необезпокоявани и незастрашавани от за-
рази, болести и нечистотии. Не можем не 
защото не знаем как да го сторим, а защото 
това е процес, който не се решава с полицей-
ска забрана и граждански апел, а със силно 
хуманно отношение и към животните, и към 
човека. Полицаите са нужни не от любов към 
полицейщината, а защото крайните привър-
женици на идеята за защита на четериногите 
обикновено са агресивни към хората и най-
вероятно ще налитат да бият общинските 
инспектори, които си позволят да глобят 
някого, обичащ кучета и котки. Факт е, че има 
общински нормативен документ и той трябва 
да се спазва. Който не го прави, да бъде при-
нуден. И това е цивилизован подход, а на реп-
ресия срещу собствениците или любителите 
на четириноги. Оттам нататък ще последват 
урегулирани отношения между крайните при-

върженици на идеята за защита на четерино-
гите и останалите и снижаване на проблема 
извън червената зона на потенциометъра. 
Трябва всички да си обединим усилията по 
проблемите с овладяването на популацията 
на бездомните кучета, за да изградим за 
себе си и за децата си една по-спокойна и 
хармонична общност. Кметът г-н Петков даде 
ясна заявка, че е съгласен да подпомогне 
всячески създаването на доброволческо 
сдружение, което да помага при проблеми с 
четириногите. Необходимо е само обичащите 
кучета и котки да заявят сериозно и отговор-
но отношение, а не привидна съпричастност. 
Защото, когато разговорът опря до поемане 
на конкретни отговорности по проблема, се 
усети едно уклончиво оттегляне от позициите 
на зоолюбителите. А само за информация на 
читателите на сайта, излагаме част от светов-
ната и европейската практика по проблема:

„Удивително и направо необяснимо е 
защо България вече четвърт век не може 
да се пребори с бездомните кучета, така, 
както е по света. Улицата не може да бъде 
дом на кучета, където те са подложени на 
глад, студ, болести и прегазвани от коли. 
Американското общество за предотвра-
тяване на жестокостта към животните 
/ASPCA/, най-голямата организация от 
този род в света, заявява, че „нежеланите 
кучета заслужават безболезнена смърт, 
отколкото да изпитват такива страдания 
като недохранване, болести или травма“. 

Сродната британска организация RS-
PCA, най-старата в света, основана през 
1824 г., е категорична, че ако едно живо-
тно не може да бъде осиновено в период от 
7 до 14 дни, трябва да бъде подложено на 
евтаназия. 

Международният фонд за съхранение 
на животните /IFAW/ директно казва, че 
когато качеството на живота на кучето 
е компрометирано, то в неговите най-до-
бри интереси е то да се приспи. Същите 
правила се прилагат в САЩ и почти всички 
европейски страни.

В съседна Румъния е приет специален 
закон за безстопанствените кучета. Спо-
ред него, ако в срок от 14 работни дни та-
кова куче не бъде потърсено или осиновено, 
то подлежи на евтаназия. 

В същото време у нас се хвърлят огром-
ни средства за ловене, кастриране, обезпа-
разитяване, ваксиниране и връщане обрат-
но на улицата на бездомни кучета, както и 
за строене на приюти. Вероятно местните 
власти не смеят да дадат отпор на редица 
неясно от кого субсидирани псевдозащитни 
организации, които са наложили порочния 
метод „кастрирай и върни“, като безсрамно 
твърдят, че той е съобразен с препоръките 
на Световната здравна организация. 

Истината е, че СЗО се интересува от 
бездомните кучета само доколкото те са 
потенциални преносители на десетки за-
разни болести, между които кучешкият 
бяс, и в тази връзка се обявява за премах-
ването на кучетата от улиците. Никъде, 
в никакъв документ, тази организация не 
прокламира принципа „кастрирай и върни“ и 
не отрича евтаназията.

Затова и изборът между кучетата 
и хората трябва да е един - в полза на 
хората…“

Иванка СТЕФАНОВА

В навечерието на 1
октомври библиотеката 
при НЧ „Съгласие-1902 г.“
- с. Козарско, представи 
първата стихосбирка на 
г-жа Иванка Димитрова. 
Заглавието е „От обич“. 
Стихосбирката съдържа 
43 стихотворения, които 
тематично са подредени 

в 4 части. Без да е учила тънкостите на по-
езията, г-жа Димитрова по интуиция е от-
крила характерните особености на този вид 
лирика. На първо място във всички стихо-

творения тя използва така наречената Аз-
форма, която дава възможност на поетите 
да изразят чрез поезията си не само сво-
ите лични преживявания, своите чувства 
и разсъждения, но и да станат изразители 
на преживяванията, чувствата и мислите 
на обществото. За разлика от утвърдените 
поети, където художественият език е богато 
пресъздаден със силата на художествените 
средства - метафори, сравнения, епитети, 
езикът на творбите на г-жа Димитрова е 
език на ежедневието, но думите са така 
подредени, че грабват читателя и го водят 
към размисъл и съпреживяване. Сред за-
интригуваната публика г-жа Димитрова 
разказа за себе си и как се раждат нейните 

стихове - всичко ста-
ва спонтанно, пър-
вият стих зазвучава 
и един след друг се 
редят другите. 

Срещата завър-
ши с пожелания към 
г-жа Димитрова да 
сътвори още книги, 
които с емоциите си 
и светлината на сти-
ховете си да докос-

ват и вълнуват човешката душа. И да има 
много верни читатели, които с удоволствие 
да я четат и препрочитат!

Мима ГЬОШЕВА

На 19 септември нашата
добра самодейка Елена Ан-
гелова Стамболиева навър-
ши 70 г. Тя е не само истин-
ска самодейка и певица, но 
и активистка и изпълнителка 
на добрата мисия за ушива-
не знамето на младежите от 
наборите - традиция, която 
съществува само в Равногор 
- вечери на младостта, на 18- 
годишните. Трудът на Елена е 

много ценен от младежите, родителите, читали-
щето и гостите. В дома й младежите получават 
знамето и с хоро у тях започват празниците.

Настоятелството на читалището й благодари 
и й желае много здраве и още дълги години да е 
в самодейните редици!

Мария СПАСОВА

Тема с продължение:

ОТЗВУК ОТ СРЕЩАТА

͠͠͠  • САМОДЕЙЦИ 
 ЮБИЛЯРИ • ͠͠͠ 

ДОБДОБРАТА  НОВИНАРАТА  НОВИНА
в ежедневието на общините

ОБЩИНА ЛОМ БЛАГОДАРИ

Кметът на община Лом Пенка Пенкова изпра-
ти благодарствено писмо на кмета на Брацигово 
Петко Петков заради оказаната помощ по време 
на безводието, което продължи там близо седмица. 
Още в първия ден на бедствената ситуация Общи-
на Брацигово изпрати минерална вода на община 
Лом. Ден по-късно там бе обявено бедствено по-
ложение. Причината е вече отстранена авария на 
водопровод. Безводието в района засегна почти 
целия град Лом и 5 села около него. Аварията бе 
на довеждащия водопровод, който е на повече от 
половин век и е тотално компрометиран.

Ето и текста на писмото:

Уважаеми г-н Петков,
Приемете моята сърдечна благодарност 

за неоценимата помощ, която оказахте на 
жителите на град Лом и селата Добри дол, 
Сливата, Орсоя и Замфир по време на бед-
ственото положение заради безводието, 
което ни сполетя. Благодарение на осигу-
рените безвъзмездно от Община Брацигово 
количества питейна вода, успяхме в тези 
тежки за нас дни да помогнем на хиляди бед-
стващи хора от град Лом и засегнатите от 
безводието села!

С уважение и признателност:
Пенка ПЕНКОВА

кмет на община Лом

ÇÀ  ÊÓ×ÅÒÀÒÀ

È ÕÎÐÀÒÀ
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П О К А Н А
ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

КАНИМ ВИ ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ

КЪМ НАШИТЕ ПОЧИНАЛИ БЛИЗКИ,

КАТО ПОЧИСТИМ ГРОБИЩНИЯ ПАРК!

Наближава Архангеловата задушница, нари-
чана още Архангелска задушница, Рангелова за-
душница, Рангелово одуше, която е най-голямата 
из възпоменанията за починалите.

 Отбелязва се в първата събота на месец ноем-
ври преди Архангеловден - защото събота е отре-
дена за ден на покойниците. Тази година датата е
3 ноември. 

На Задушница посещаваме гробовете на наши-
те близки. Почистваме ги, прекадяваме с тамян и 
украсяваме с цветя.

С полагането на покойника, за наследниците 
му се поражда правото на гробоползване. Те са 
длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да 
поддържат парцелите, като почистват гробовете и 
окологробното пространство. 

Уважаеми съграждани,
Отправяме ви покана за доброволческа иници-

атива, организирана от Община Брацигово. Пока-
ната е да се включите в почистване на гробищния 
парк на територията на града, което ще започне от 
15.10.2018 г.

Съгласно действащата до момента нормативна 
уредба, задължение на правоимащите лица е да 
почистват и поддържат гробните места и прилежа-
щите им части.

Моля, при почистване на вътрешни парцели да 
изнасяте растителните и други отпадъци на главна-
та алея в близост до контейнерите, а не да ги оста-
вяте в съседни парцели и в близост до тях.

Предупреждаваме ви да не възлагате поръчки 
за извършване на услуги на лица, които влизат в 
контакт с вас на територията на гробищния парк.

Вероятността да бъдете измамени е огромна!!!

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА
ДОБРОСЪВЕСТНОСТ!!!

Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на
еконормите, трябва да бъдат подменени най-късно до 2024 г.

Това е една от основните препоръки от Световната банка, 
които страната ни трябва да изпълни, за да подобри качест-
вото на въздуха. Към момента отоплителни уреди на твърдо 
гориво използват 54% от българите. Според експертите, 85 на 
сто от фините прахови частици се дължат именно на отопле-
нието на битово гориво.

Очакванията са нивата им да се понижат със 78% след въ-
веждането на предлаганата от Световната банка мярка.

„Подмяната може да бъде много евтина или много скъпа. 
Ако имате изградена газопреносна мрежа, най-евтиният и 
бърз вариант е присъединяването към нея. Ако няма такава 
- това пък може да бъде доста скъпо.“ Местната власт във 
всяка община трябва да прецени кой е най-изгодният за нея 
вариант за спазване на изискванията.

Тъй като в община Брацигово населението се отоплява 
предимно на твърдо гориво (дърва и въглища), няма изгра-
дена газопреносна мрежа и в скоро време това няма как да 
се промени, можем само да работим в посока подобряване 
на чистотата както на въздуха, така и на околната среда, като 
ограничим изхвърлянето на сгурия и негасена остатъчна жар 
в съдовете за отпадъци през отоплителния сезон.

Това е и една от забраните, описани в Наредбата за управ-
ление на отпадъците на територията на община Брацигово. 
Неспазването на тази забрана е наказуемо със санкции от 50 
до 500 лв. за физически лица.

От тази година това ще бъде съблюдавано много строго, 
тъй като жителите, получили нови кофи за смет, са подписали 
и декларации за отговорно стопанисване на съдовете. 

Санкциите важат не само за град Брацигово, но и за жите-
лите на селата в състава на селищната система.

Към края на септември 6-те държавни предприятия имат 
изпълнение на планираните количества за добив за 2018 г. за 
снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни 
продажби в размер на 700 хиляди пространствени кубически 
метра. Това е над 54% от планираните за годината директни 
продажби на населението на дърва за огрев от държавни 
горски територии, увериха днес директорите на държавните 
предприятия по време на среща с министъра на земеделието, 
храните и горите Румен Порожанов. С тази количества вече 
директно са задоволени нуждите на над 101 хиляди домакин-
ства. От предприятията увериха, че поддържат равномерен 
темп на снабдяване по изготвените от кметовете списъци на 
хората, заявили желание за закупуване или добив на дърва 
за огрев. Добитите и предоставени количества от временни 
складове и с разрешения за добив на корен са на миналого-
дишните равнища, като се очаква засилване на интереса през 
октомври и ноември месец. 

Министър Порожанов отправи указание към всички 
директори на държавни горски и ловни стопанства да под-
държат постоянен контакт с местните власти, като дори и на 
местата, където населението се снабдява с дърва за огрев от 
общински или частни гори, да се поддържа готовност за оказ-
ване на съдействие от страна на държавните горски структури 
в случай на недостиг или нерегулярни доставки от горските 
територии общинска, частна или друга собственост. От пред-
приятията съобщиха, че се поддържат и ценови равнища, 
близки до миналогодишните. От Южно централно предприя-
тие припомниха, че все още има възможност за извличане на 
поразена от корояди дървесина за огрев на преференциално 
ниски цени от 1 лев на кубик дървесина. Заместник-министър 
Атанас Добрев припомни, че дърва за огрев се добиват и в 
гори, собственост на общини, юридически, физически лица и 
религиозни организации, като размерът на добитата дървеси-
на от тях е близо една трета от този в държавните територии. 
Засилен и контролът в горските територии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№ по 
ред

Входящ номер Относно:

№1 015-00-24
15.10.2018

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово за периода от 01.01.2018 г.
до 30.09.2018 г.

№2 015-00-25
15.10.2018

Закупуване на дълготраен материален актив – каналопочистваща машина РОТЕНБЕРГЕР R 600
за нуждите на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово.

№3 015-00-26
15.10.2018

Закупуване на дълготраен материален актив – електромагнитна сонда – разходомер за вход населено 
място за измерване на водното количество и налягане и запис база данни на всеки 15 минути
за нуждите на „Инфрастрой“ ЕООД гр. рацигово.

№4 001-00-122
10.10.2018

Възстановяване на паметна плоча на репресираните равногорци по време на комунистическия режим в 
имот публична общинска собственост, представляващ УПИ IV-Читалище, кв.38 по плана на с.Равногор, 
общ. Брацигово.

№5 001-00-123
16.10.2018

Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие 
и подобряване.

№6 001-00-124
16.10.2018

Информация за изпълнение на договорните отношения по действащите към 01.10.2018 г. договори за 
наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.

№7 001-00-125
16.10.2018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.319 по КК и КР на град Брацигово,
ул. „Черешово топче“ № 45 А.

№8 001-00-126
16.10.2018 Продажба на недвижим имот с номер 453004 в землището на село Исперихово, местност Исака. 

№9 001-00-127
16.10.2018 Продажба на недвижим имот с номер 002170 в землището на село Розово, местност Юнтала.

№10 001-00-129
17.10.2018

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 06207.2.6 и 06207.1.515
по КК и КР на град Брацигово.

№11 001-00-130
17.10.2018 Годишен отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения. 

№12 001-00-131
17.10.2018

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2018 г.
на Община Брацигово.

№13 015-00-27
18.10.2018

Определяне на лице, което ще приема, съхранява и обработва данни от декларациите по чл. 35, ал. 1 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 
лицата по § 2, ал. 1, т. 5, унищожава информационните носители, въвежда и обработва данни в регистъра, 
публикува информация в него, както и резервен член на Постоянната комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет град Брацигово.

№14 015-00-28
18.10.2018

Приемане на Вътрешни правила по чл. 10 от Наредба за организацията и реда за извършване на 
проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.10.2018 г. /понеделник/ от 10.00 часа
Надежда КАЗАКОВА,

председател на Общински съвет - Брацигово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово приканва всички собственици на до-

машни прасета в срок до 28.12.2018 г. да се обърнат към офи-
циален ветеринарен лекар, с цел запознаването им с основ-
ните изисквания по отношение на отглеждането на прасета 
за собствена консумация, и да регистрират своите прасета в 
изготвения регистър в сградата на Община Брацигово. 

Тел: 03552/20-65
Ангелина Калинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на 
заинтересованите лица, че са изработени помощен план 
и контактна зона на земите на ползвателите и на бившите 
собственици,  намиращи се в местностите Таушан баир, 
Чобанов баир и Жлъчка в землище с.Козарско за ПИ с 
№000364, № 000365,№000366, №000369, №000370, №000372, 
№000373, №000376 и №000439..

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ,  в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“,  заинтересованите 
лица могат да направят писмени искания и възражение 
по плана и придружаващата го документация, изложени 
в сградите на кметство с. Козарско и Община Брацигово, 
дирекция СА, до кмета на община Брацигово. 

О Б Я В А
за провеждане на конкурс
за войнишки длъжности

в Съвместното командване на
силите за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Със заповед No ОХ – 787/25.09.2018 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени 50 (петдесет) 
вакантни длъжности, които следва да се заемат след про-
веждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина, във военно формирование (в. ф.) 22980 София от 
състава на Съвместното командване на силите.

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

до 16.11.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА
САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във Воен-
но 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 – Пазар-
джик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034/445 463. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

Директорите на горски стопанства да се срещнат 
с кметовете и да поддържат готовност
да подпомагат общините с дърва за огрев

Министър Порожанов:

„
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С П О Р Т

„А“ ОГ има нов лидер. В мач с много голови ситуации, едино-
борства, картони и пропусната дузпа „Чико-Бунара“ победи 
„Балкан“ (Варвара) и се изкачи на първо място в класира-
нето. Гола за домакините вкара Георги Василев с глава през 
първото полувреме. При отбелязването му той се контузи и 
беше принудително заменен. „Чико-Бунара“ започна много 
силно и в първите 15-20 минути не даде много възможности 
на съперника. „Балкан“ имаше своите силни моменти в по-
следните 20 минути от двубоя, когато пропусна да вземе точ-
ката. Най-напред Заро Гулачки нацели гредата, а в самия край 
на срещата играещият треньор на „Балкан“ Анастас Петров 
не успя да вкара дузпа, спасена от Милен Петракиев. Главни-
ят съдия на мача Васимир Ел Хатиб изгони по един футболист 
от двата отбора – Николай Павлов („Чико“) и Алекс Петров 
(„Балкан“). В Панагюрище дубълът на „Оборище“ и „Родопи 
1921“ (Козарско) не доведе до победа. Мачът завърши 0:0.

13 октомври 2018, събота, 16:00 часа/IX кръг:

„Вихър“ (Ветрен) - „Величково“ (Величково) 0:3

„Чепинец“ (Велинград) - „Марица“ (Белово) 4:2

„Оборище II“ (Панагюрище) - „Родопи 1921“ (Козарско) 0:0

„Тракиец 2005“ (Главиница) - „Локомотив 2011“ (Септември) 2:0

„Брацигово“ (Брацигово) - „Тракия“ (Пазарджик) 3:0

14 октомври 2018, неделя, 16:00 часа/IX кръг:

„Чико Бунара“ (Бяга) - „Балкан“ (Варвара) 1:0

„Сарая“ (Сарая) - „Ботев“ (Момина клисура) 4:0

Спартак (Калугерово) - Левски (Паталеница) 1:2

Резултати от мачовете в Резултати от мачовете в „„А“ ОГА“ ОГ

За една среща са спрени състезателните права на Сто-
ян Стоименов от „Тракиец“ (Главиница), Калоян Кунчев от 
„Брацигово“, Георги Куртев от „Юнак“ (Ивайло) и Валери 
Иванов от „Милеви скали“ (Семчиново).

По доклад за един мач да не води отбора си от скамей-
ката на резервите е наказан старши-треньорът на ФК „Бра-
цигово“ Георги Мечечиев. Той е глобен и с 62,50 лева.

ФК „Тракиец“ (Главиница) е с последно предупрежде-
ние за лишаване от домакинство и глоба от 125 лева. По 
доклад ФК „Виноградец“ е лишен от домакинство за една 
среща. „Винарите“ трябва да платят и глоба от 188 лева за 
същото провинение.

Спортно-техническата комисия при ОС на БФС – Пазар-
джик присъди два служебни резултата на мачове от отми-
налия кръг в „Б“ ОГ Север. За неявяване на мача в Стрелча 
срещу местния „Барикади“ на ФК „Виноградец“ е наложена 
имуществена санкция от 150 лева. Потвърдена е и служеб-
ната победа на домакините с 3:0.

Различен е случаят с другия неигран мач през уикенда – 
този между „Миньор“ (Елшица) и „Тракиец“ (Исперихово). Тук 
неявяването на испериховци е второ и затова, освен с глобата 
от 200 лева, те са наказани и с отнемане на три точки от актива. 
При трето неявяване „Тракиец“ ще бъде изваден от първен-
ството. „Миньор“ също печели мача със служебното 3:0.

П о р е д н и я т 
турнир по тенис 
на маса в община 
Брацигово – Есен 
2018, се проведе на 
13 и 14 октомври в 
зала „Олимп“.

У ч а с т в а х а 
любители на този 
вид спорт от 6 
населени места. 
Сили мериха 32 
тенисисти от Бра-
цигово, Пещера, 
Пазарджик, Пловдив, Стамболийски, Гоце Делчев, сред 
които и една представителка на нежния пол от град Пещера. 
Турнирът премина в четири кръга, от които бяха излъчени и 
финалистите. Първото място по достойнство бе заето от Йор-
дан Паунов – Брацигово, на второ място се класира Георги 
Смилов от отбора на Гоце Делчев, а третото място зае съ-
отборникът му Емил Стругов. На четвърто място се класира 
нашата надежда Георги Тодовичин.

Двудневният турнир приключи в неделя, когато при-
зове взеха и най-атрак-
тивният и най-младият 
състезател.

Безспорно, за най-
млад бе номиниран шес-
токласникът Дениз Мех-
медов, а за най-атракти-
вен Онур Мехмедов.

ФК „Брацигово“ останаФК „Брацигово“ остана
без треньор за един мачбез треньор за един мач

ФС глоби ФК „ТРАКИЕЦ“ФС глоби ФК „ТРАКИЕЦ“
(Исперихово)(Исперихово)

Есен 2018 – тенис на масаЕсен 2018 – тенис на маса

Вашата имунна система 
е постоянно активна. За да 
подобрите работата Ӝ, еже-
дневните грижи за тялото 
трябва да включват спорт, 
здравословно хранене, кое-
то да осигури на организма 
витамини и минерали, за да 
можем да бъдем енергични, 
активни и по-устойчиви на 
вируси и настинки.

Споделяме 6 здравос-
ловни напитки за силен иму-
нитет, които ще ви помогнат 
и да се възстановите по-бър-
зо, ако все пак настинете.

Екзотичният плод манго 
е богат на витамин Е, който 
е важен антиоксидант. В 
комбинация с ягоди, ще за-
редите тялото си с витамини 
А, С, фолиева киселина и 
желязо.

Морковите, ябълките и 
портокалът са печеливша 
комбинация, която помага 
на тялото ви да се предпази 
и да се пребори с инфекци-
ите. Освен това има чудесен 
вкус и ще ви осигури вита-
мини А, С, В6, калий и фоли-
ева киселина.

Зелена напитка с чуде-
сен вкус, която ще засили 
имунитета ви и ще подпо-
могне по-бързото ви възста-
новяване, тъй като съдържа 
калций, желязо, витамини А, 
С. Добавете към нея и малко 
магданоз. Витамин В6, който 
се съдържа в него, играе 
важна роля в синтеза на 
антитела.

А тъй като е есен и се 
обострят костно-ставните 
заболявания, oсвен сокове, 
за имунитет пийте мляко.

Прясното мляко има ле-
чебни свойства върху кос-
тите на тялото и при човека,  
и при животните. Всички 
знаем, че след раждането 
си сме се хранили с кърмата 
на майка си или с прясно 
мляко, ако някоя от майки-
те е нямала кърма. Докато 
заякнат и пораснат костите 
на бебето, то се храни само 
и единствено с мляко през 
първите си месеци. От тази 
гледна точка е очевидно, че 
костите, макар и поостарели, 
при натъртване или счупва-
не след редовна консумация 
на прясно мляко заздравя-
ват и отново заякват!... 

Съветът ми към всеки 
пострадал е да пие прясно 
мляко сутрин, обед и вечер 
по една чашка, да не яде пре-
солено ястие, защото солта 
не лекува, а вреди, като пре-
дизвиква сериозна нелечима 
инфекция. Да не мие със 
сапун или шампоан болното 
си място, когато се къпе и 
да не консумира алкохол по 
време на лечебния процес. 
Да държи със суха марля 
постоянно болното си място, 
докато се заздрави костта. По 
този начин тя ще се затопля 
и по-скоро ще се възстанови. 
Да не отвива болното място 
дори и през нощта, за да не 
се усети студът, защото бол-
ката се усилва под влияние 
на ниските температури. Да 
не се напряга или спортува, 
да не използва лед в никакъв 
случай. Да не шофира или да 
не вдига тежести. Няма да 
усетите кога сте се излеку-
вали, щом спазвате стриктно 
тези инструкции.

Александра ВЕЛЕВА

Слънцето все още грее приветли-
во навън, но дните, в които ще бъде 
мрачно, студено и дъждовно, не са 
никак далеч. Вечерите започват да 
стават все по-дълги и всички бърза-
ме да се приберем вкъщи преди да 
мръкне, за да можем да прекараме 
оставащите часове от деня в уюта и 
спокойствието на дома ни.

Есенните вечери са онова време 
от годината, което е само за нас. Сега 
е моментът да си направим чаша чай 
или горещ шоколад, 
да се завием с пухкаво 
одеалце на дивана, да си 
вземем нещо вкусно за 
хапване и да си пуснем 
хубав сериал, който да 
ни отдели поне за малко 
от всички ежедневни 
грижи.

Ето защо сме ви под-
брали цели 5 заглавия, 
които ще ви гарантират 
приятни есенни вечери в 
компанията на грабващи 
истории и интересни ге-
рои. Ако ви е омръзнало 
да гледате отново и отно-
во само турски сапунки, 
„Приятели“ и „Сексът 
и градът“, представяме на вашето 
внимание 5 нови сериала, които си за-
служава да гледате тази есен.

В класацията ни има по нещо за 
всеки, дори и за господата!

„Stranger things“ - този сериал е 
като любовно обяснение към поколе-
нието, израснало през 80-те. Действи-
ето се развива през 1983 г. в Индиана, 
където младо момче изчезва необяс-
нимо. Докато семейството, приятелите 
и местната полиция търсят отговори, 
те се въвлечени в необикновена 
мистерия – тайни правителствени 
експерименти, ужасяващи свръхес-
тествени сили и… едно много странно 
момиченце…

Сериалът е чудесен за наближава-
щата страховита Хелоуин атмосфера 
и ще се хареса на всички почитатели 
на сериалите, които държат в напре-

жение и разчитат на мистерията. А 
главните актьори, които са предимно 
деца, ще ви накарат да ги обикнете от 
първия епизод! До момента има из-
лезли 2 сезона.

„Теория за големия взрив“ - Ле-
нард и Шелдън са брилянти физици 
и гении в лабораторията. Социалният 
им живот обаче е истинско предизви-

кателство. Тогава се появява краси-
вата съседка Пени, която иска да ги 
научи това-онова за истинския живот 

и това е само началото на шеметното 
и много забавно приключение от вече 
цели 11 сезона! Ако ви се гледа нещо 
леко, забавно и неангажиращо, то 20-
минутните епизоди на този сериал са 
това, от което имате нужда.

„Историята на прислужницата“ 
- Адаптацията по класическия роман 
на Маргарет Атууд, сериалът просле-
дява историята на жена, принудена да 
живее като наложница в дистопично 
общество в близкото бъдеще. В тота-
литарния Гилеад, познат в миналото 
като САЩ, властват изкривени тради-
ционни ценности, а правата на жените 
не съществуват.

Тоталитарно общество с намаля-
ваща раждаемост е изправено пред 
климатична катастрофа и е управ-
лявано от краен фундаменталистки 
режим, който третира жените като 

собственост на държавата. Като 
една от последните жени, които могат 
да раждат, Офред (Елизабет Мос) е 
наложница в дома на Командира - тя 

е част от кастата жени, принудени да 
обслужват сексуалните интереси на 
мъжете, да раждат деца и да помогнат 
за репопулацията на света. В това 
ужасяващо общество Офред трябва 
да се справя с командирите, жестоки-
те им съпруги, останалите от прислуга-
та, както и другите наложници, докато 

основната й цел е да открие дъщерята, 
която някога са й отнели. До момента 
сериалът има 2 сезона.

„Имението Даунтън“ -
сериалът проследява 
живота на аристократич-
ната фамилия Кроули 
и техните служители в 
абатство Даунтън. Да-
тата е април 1912 г., ко-
гато пристигат новини за 
потъването на „Титаник“, 
на който са пътували Пат-
рик и баща му Джеймс, 
наследник на титлата граф 
на Грентъм и на имението 
Даунтън. Смъртта им по-
ставя въпроса кой ще е 
следващият наследник 
на титлата. Той се оказва 
млад мъж, далечен род-
нина, непознат на семей-

ството. Настоящият граф на Грентъм, 
Робърт Кроули, решава да покани 
новия наследник в имението Даунтън 
и така започва всичко... Сериалът ще 
се хареса на всички почитатели на ис-
торическите драми, които обичат да 
се потапят в миналото. Има 6 сезона.

„Короната“ - това е сериал, който 
проследява живота на кралица Ели-
забет Втора от качването Ӝ на трона 
до днес. Оригиналният британски 
шедьовър, който е носител на „Еми“ 
и два „Златни глобуса“, разказва за 
тайните зад блясъка на монархията и 
ни я показва такава, каквато не сме я 
виждали до момента. Ако сте фенове 
на кралското семейство или пък ви се 
гледа сериал с биографични нотки и 
интересни исторически факти, то „Ко-
роната“ е точно за вас. До момента 
има 2 сезона.

Идеи за отдих и развлечение

СЕРИАЛИ, С КОИТО ДА СЕ СГУШИШ НА ДИВАНАСЕРИАЛИ, С КОИТО ДА СЕ СГУШИШ НА ДИВАНА

Съветите на ъветите на Александра:лександра:

НАПИТКИ, С КОИТО ДА ЗАСИЛИТЕ

ИМУНИТЕТА СИ

Ягоди и манго

Ябълка, морков и портокал

Спанак, маруля и зеле

Прясно мляко


