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НАКРАТКО         Н А К Р А Т К ОН А К Р А Т К О          НАКРАТКО      

Общинският съвет на 
Брацигово проведе първо-
то си заседание след лят-
ната ваканция. Работата на 
съветниците на 30 септем-
ври 2014 г. започна с   одо-
бряванe на нова структура 
и обща численост на струк-
турите и дейностите към Об-
щина Брацигово – местни и 
държавни дейности.

Местният парламент 
каза „Да” за разкриването 
в  Звено за услуги в до-
машна среда към местна 
дейност „Домашен социа-
лен патронаж“ във функция 
„Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ на 
4 щатни бройки с предмет 
на дейност „Домашен по-
мощник”, както и за увели-
чаване числеността на пер-
сонала към местна дейност 
„Спортни бази за спорт за 

всички“, функция „Почивно 
дело, култура, религиозна 
дейност“ с 1 щ. бр. с пред-
мет на дейност „Управител 
на Спортен комплекс Бра-
цигово”. Така  числеността 
в това звено от 1 щатна 
бройка става на 2.  

Промяната се налага 
поради реализиране устой-
чивостта на проект „Дома-
шен помощник” към Звено 
за услуги в домашна среда 
към дейност „Домашен 
социален патронаж”  – Бра-
цигово. Наетите работници 
ще се грижат за възрастни 
и болни хора. В рамките на 
два астрономически часа  
те ще трябва да почистват, 
пазаруват или обслужват 
потребителите, заявили же-
лание да ползват услугата.

Ако по новата структура, 
в 14-дневен срок няма забе-

лежки, тя ще влезе в сила, 
считано от 1 октомври 2014 
година.

Общинските съветници 
разгледаха и предложени-
ето на новосформираното 
сдружение с нестопанска 
цел „Риболовен клуб 
– Брацигово 2014” за без-
възмездно управление 
на рибните ресурси във 
водоемите - общинска соб-
ственост, на територията 
на община Брацигово. Съ-
образявайки се със Закона 
за рибарството и аквакул-
турите, новосформираното 
дружество ще се грижи за 
зарибяването на водоемите 
и законосъобразното прак-
тикуване на риболова като 
спорт и развлечение.

И още: приети бяха ин-
формация за изпълнение на 
стратегията за социалните 

услуги в община Брациго-
во, информация за състоя-
нието на околната среда и 
екологичната обстановка в 
общината, както и перспек-
тиви за подобряването им, 
информация за работата на 
Общинска администрация 
относно получените жалби, 
сигнали и предложения на 
граждани, а така също и от-
чет за спортните дейности, 
реализирани в селищната 
система за периода 2013/
2014 година.

Прегласувано бе и Ре-
шение №585 от 31.07.2014 г. 
за маломерните паралелки 
в общината, поради на-
стъпили промени в частта, 
касаеща ОУ „Христо Ботев” 
– с. Исперихово, както и 
размерът на тяхното дофи-
нансиране.

„Априлци”

ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА 
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Щ И Н А  Б РА Ц И ГО В ОО Б Щ И Н А  Б РА Ц И ГО В О

О Б Я В АО Б Я В А
за набиране на потребители на социалната 

услуга към Звено за услуги в домашна среда 
 „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ - БРАЦИГОВО”ПАТРОНАЖ - БРАЦИГОВО” 

Община Брацигово уведомява, че набира потребители 
на социалната услуга „Домашен помощник”.

Кандидатите трябва да бъдат:
• лица с трайни увреждания с ограничения или невъз-

можност за самообслужване;
• възрастни хора с ограничения или невъзможност за 

самообслужване.
  Същността на дейността е както следва:
• „Домашен помощник” има за цел да предостави ко-

мунално-битови дейности като пазаруване, поддържане 
на хигиена в жилищните помещения и др.

Потребителите ще заплащат потребителска  такса, съ-
гласно Наредбата за местни данъци и такси на Община 
Брацигово.

Кандидатите, които желаят да ползват услугата, пода-
ват следните документи:

• Заявление по образец;
• Медицинско удостоверение от личен лекар;
• Решение ТЕЛК/НЕЛК/ЛЛК;
• Копие от лична карта;
• Декларация за съгласие.
Подборът на потребителите на социалната услуга ще 

се извърши от служители на Община Брацигово на база 
изготвени социални оценки за потребностите от почасови 
услуги.

Комисия, назначена със заповед на кмета на община-
та, ще разгледа всички оценки и ще изготви окончател-
ните списъци на одобрените за включване потребители, 
както и списък на резервите.

Документи се приемат всеки делничен ден 
от 8,00 до 17,00 часа във фронт-офиса на Об-
щинска администрация - Брацигово, на адрес: 
гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6а.

Телефони за връзка:  
03552/20-54 или 03552/20-65, вътр. 120 

Община Брацигово бе 
одобрена за пета поредна 
година от Фонд „Социал-
на закрила” за доставчик 
на социалната 
услуга „Общест-
вена трапезария”.  
Дейностите ще 
продължат да се 
реализират на 
територията на 
града и селата 
Бяга, Козарско, 
Исперихово, Ро-
зово и Равногор  
през периода от 
1 октомври до 31 
декември 2014 г. 
Одобрените по 
проекта ще полу-
чават топъл обяд, включ-
ващ супа, основно ястие и 
хляб. Квотата, отпусната за 
община Брацигово и този 
сезон е 50 човека, разпре-
делена както следва: за 
град Брацигово – 19 човека, 
за Бяга – 6, за Козарско – 9, 
за Исперихово – 8, за Розо-
во – 3, и за Равногор – 5.

Право на подпомагане 
имат лица и семейства  с 
доказана липса на доходи 
и близки, които да се грижат 
за тях, самотно живеещи 
лица и семейства, полу-
чаващи минимални пенсии 
/пенсии за осигурителен 

стаж и възраст; пенсии за 
инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, не свърза-
ни с трудова дейност/, както 

и скитащи и бездомни деца 
и лица.

Подборът на ползващите 
услугата е  извършен от спе-
циално назначена за целта 
комисия, в която ще бъде 
включен и представител на 
Дирекция „Социално подпо-
магане” – Пещера, изнесено 
работно място – Брацигово. 
Услугата ще се предоставя, 
както и досега, от Домашен 
социален патронаж.

Дейностите ще се финан-
сират от Фонд „Социална 
закрила” към Министерство-
то на труда и социалната по-
литика.

Татяна СИМОНОВА

ОБЩЕСТВЕНА 
ТРАПЕЗАРИЯ

На своето редовно за-
седание от 30 септември 
2014 г. Общински съвет 
– Брацигово, взе решение 
за отпускане на помощ за 
пострадалото население в 
Мизия. 3000 лева ще бъдат 
преведени по сметките на 
пострадалата община. „Мал-
ко сме позакъснели – каза 
председателят на Общин-
ския съвет Илия Калинов, 
– но сме длъжни да осъ-

ществим този жест. Сумата 
е повече от скромна, но е 
дадена от сърце. Само на 
един човек да помогнем, ще 
сме спазили максимата, че 
не сме живели напразно.”

От общинското ръковод-
ство заявиха, че желанието 
да помогнем е стократно  
повече от отпуснатата сума, 
но за съжаление, сме малка 
община с ограничен финан-
сов ресурс.          

ПОДАДЕНА РЪКА
БРАЦИГОВО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БЕДСТВАЩОТО 

НАСЕЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА МИЗИЯ

Рецептата за дълъг 
живот е позната на повече 
от 300 души в България - 
толкова са хората на 100 и 
повече години. Към групата 
на столетниците в неделя се 
присъедини още един човек 
– Елена Банева от Бяга. 
Цели 77 години селото чака 
своя столетник. За последно 
жител на 100 г. там е имало 
през далечната 1937-а. 

Във връзка с достолеп-
ната годишнина на баба 

Ленка, роднини, близки и 
познати организираха в 
нейна чест мило тържество 
в центъра на селото. Въ-
преки че е вече на 100, тя 
е в отлична кондиция и 
освен живи и здрави син и 
дъщеря, в момента има 3-ма 
внуци, 7 правнуци и 8 пра-
правнуци. Разликата между 
нея и двама от праправну-
ците й - Митко и Полина, е 
точно 98 години.    

Още - на страница 2

Да прескочиш прага на един векДа прескочиш прага на един векДа прескочиш прага на един векДа прескочиш прага на един век

Културно-просветното 
дружество в най-голямото 
село в Брациговска община 
вече има пътечка в интернет 
пространството. От месец 
септември тази година чи-
талището има собствен сайт, 
от който може да научите 

различни интересни неща 
за историята и дейността 
на това хранилище на духо-
вността. Поводът  за новата 
придобивка е спечеленият 
проект към МРРБ за рекон-
струкция на сградата на 
стойност над 300 000 лева.

Премиерата на филма по 
повод навършване на 170 
години от създаване на Дюл-
герския  еснаф в Брацигово 
и подписването на Регулата 
/Устава/ на сдружението  от 

майстори, представители 
на Възрожденската браци-
говска архитектурна  школа   
ще  бъде излъчена на 11.10. 
2014 г. /събота/ от 17.30 часа 
по БНТ 2. Общинска администрация 

– Брацигово, отдел „Местни 
данъци и такси”, напомня на 
жителите на общината, че 31 
октомври е последният срок 
за заплащане на данък-сгра-
ди, такса-смет, както и данък 
за личните МПС-та.

Разходването на събра-
ните данъци се използва за 
финансиране на местните 
дейности – издръжка на 
детски градини, детски ясли, 
домашен социален патро-
наж, осветление на улици 

и площади, озеленяване, 
поддържане и ремонт, из-
граждане на пътища и др., 
както и за капиталови раз-
ходи. Събраните приходи 
от такса „Битови отпадъци” 
се използват изцяло за 
поддържане чистотата на 
населените места в община 
Брацигово. 

Бъдете добросъвестни 
граждани и чрез погасяване 
на дължимите си задълже-
ния допринесете за добрува-
нето на града и общината!

““МАЙСТОРИТЕ, КОИТО МАЙСТОРИТЕ, КОИТО 

ВЪРНАХА ВРЕМЕТО НАПРЕДВЪРНАХА ВРЕМЕТО НАПРЕД””

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА НЧ ”СВ. СВ. ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА НЧ ”СВ. СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - С. ИСПЕРИХОВОКИРИЛ И МЕТОДИЙ” - С. ИСПЕРИХОВО

В А Ж Н О !
„Априлци”



Ние - хората

Имало едно време едни 
хора, които не искали да по-
вярват в победата на лумпе-
низацията в страната, която 
иначе се гордее с тринай-
сетвековната си култура и с 
писмеността си.

Имало хора, които не 
задавали въпроси „ама те 
библиотеките още ли рабо-
тят“ и „хората още ли купу-
ват книги“, обаче много се 

дразнели, когато редовно 
чували някой да пита това.

И тези хора измислили 
кампания в подкрепа на че-
тенето.

Идеята е проста и изклю-
чително евтина за изпълне-
ние, затова пък  ефектна и 
потенциално ефективна: да 
се постави рекорд за масо-
во четене. Ей така, без осо-
бен повод. Просто от любов 

към четенето.
На 28 септември четящи 

хора се събраха заедно с 
любимата си книга в ръка, 
а децата, за да илюстрират 
любимите си приказки, да 
четат заедно или поединич-
но, в компанията на извест-
на личност или на самите 
себе си.

В Брацигово идеята бе 
осъществена от библиоте-
ката при Народно читалище 
„Васил Петлешков - 1874“ 
в партньорство с ученици-
те на Началното училище в 
града. Слънцето се усмихна 
след поредицата дъждов-
ни дни и в неделя позволи 
на малчуганите да донесат 
любимите си книги и ги 
споделят с другарчетата си. 
Те имаха възможност да се 
запознаят с новоиздадени 
книги, любезно предоста-
вени им от местните библи-
отекарки, както и да чуят 
любими детски приказки, 
четени от известни лично-

сти на запис.
Очаквахме повече ак-

тивност от по-големите уче-
ници. Бяхме подготвили за 
тях екземпляри от първия 
български роман „Под иго-
то“, който т.г. става на 120 
години, но те вежливо от-
клониха това иначе толкова 
скучно занимание – четене-
то, с по-приятното висене 
по местните кафенета или 
просто с нета вкъщи.

Всъщност идеята на 
„Чети с мен“ не е никак 
нова. Тя просто е хубава. 
Предизвиква те да седнеш 
с книга в ръка и да кажеш: 
Ето, аз чета, чети с мен, че-
тящият човек е красив. Не 
случайно мотото на кампа-
нията е „Чети с мен, доведи 
приятел”. Нужно е само да 
имаш четящ приятел, кой-
то да те поведе в света на 
книгите. Деца, търсете таки-
ва приятели, намерете и на 
учителите си. 

Невена СТЕФАНОВА 

„ЧЕТИ С МЕН“ 

ЮБИЛЕЙ

Докато чакаме да бъдат 
открити еликсирът на живо-
та или хапчето за безсмър-
тие, ние, хората, трябва да 
се радваме на живота, кой-
то водим. Да се стараем да 
щадим здравето си и кой 
знае... може би да доживе-
ем и до 100 години - така, 
както баба Ленче от село 
Бяга успя. Звучи много, 
но всъщност в България 
не са рядкост хората, кои-
то прекрачват възрастта от 
един век. Оказва се, че по 
последни данни те са 421 
души и че няма закономер-
ност при разпределението 
на дълголетниците в Бъл-
гария. Достолепна възраст 
могат да достигнат както 
хора от малките селца, така 
и от големите градове. 

„Стареенето като процес 
е генетично заложено. То 
започва още от раждането. 
Остаряването на биологич-
ния организъм се влияе от 
цял комплекс от фактори, 
т. нар. фактори на риска, 
към които спадат родовите, 
социалните, екологичните, 
икономическите и много 
други.”

Но за Елена Банева от 
Бяга това е без значение, 
защото оставя цял век зад 
себе си. Столетницата е сил-
на духом и що-годе в добро 
здраве. Докога... това само 
Бог знае. Тя спазва строго и 
Коледните, и Великденски-
те пости. В сряда и петък не 
яде блажно, а всяка неделя 

слуша църковната литургия, 
като преди това задължи-
телно се къпе и слага чис-
ти дрехи. Най-възрастната 
жителка на село Бяга се 
радва на почит и уважение 
от близки и далечни люде, 
защото е добра по душа и 
сърце.

В знак на признателност 
бяжани й подариха вълну-
ващо тържество. В уютното 
заведение, където се заба-
вляват младите, Кметството 
спретна юбилейната среща 
на баба Ленче. Тук дойдо-
ха всички нейни близки и 
познати, всъщност цялото 
село. И то няма как да е ина-
че. Под звуците на песента 
на Емил Димитров „Писмо 
до мама” синът въведе сто-
годишната си майка. След 
нея вървяха дълга върволи-
ца от семейството й – дъще-
ря, снаха, внуци, правнуци, 
та и праправнуци.

Елена Банева бе поче-
тена и от общинското ръко-
водство. Иванка  Стефанова 
и Таня Йоргова връчиха на 
рожденичката Поздравите-
лен адрес от името на кме-
та на община Брацигово и 
пълна кошница с дарове от 
природата.

Старата жена получава-
ше през цялото време буке-
ти от пъстри есенни цветя 
с пожелание за здраве и 
сили.

Литургия за дълголетие 
в чест на юбилярката отслу-
жи отец Васил. След него 

пяха жените от самодейна-
та група на селото и танцу-
ваха съставите на Детската 
фолклорна формация при 
ОУ „Христо Ботев” – Бяга, 
и женската формация „Оле-
лия”.

През цялото време дре-
бничката женица, подпряна 
ту на бастуна си, ту на сина 

и дъщеря си, се усмихваше 
от умиление и благославя-
ше: „Да даде Бог и вие като 
мен да сте!” 

А ние, присъстващите, 
тайничко й завиждахме 
и тихичко си наричахме: 
„Чул те Господ, бабо Ленче, 
дано!” 

Иванка СТЕФАНОВА

Подаръкът на Община Брацигово 
спечели награда в Москва

Книжката, която Община 
Брацигово подари на тазго-
дишните първокласници 
спечели конкурс в столица-
та на най-голямата страна в 
света.

Истински бум още с поя-
вяването си на пазара пре-
дизвика новата детска книж-
ка на издателство „Булвест 
2000“ „Моята родина Бълга-
рия”. Богато илюстрирана, 
тя съдържа множество по-
знати и мал-
ко известни 
т е к с т о в е 
( р а з к а з и , 
стихотворе-
ния, гатанки, 
пословици и 
поговорки ) 
на известни 
и не толко-
ва известни 
автори, но 
всички те 
обединени 

от общата тема – България.
Книжката спечели на-

града за детска книга на 
славянски език по история 
и култура на Славянския 
книжен празник по време 
на тазгодишния панаир на 
книгата в Москва. Тя е адре-
сирана към децата от начал-
ните класове на българското 
училище с цел издигане на 
патриотичното им чувство и 
самосъзнание.

ÄÀ ÏÐÅÑÊÎ×ÈØ ÏÐÀÃÀ ÍÀ ÅÄÈÍ ÂÅÊ
ЖИВОТЪТ Е ПОДАРЪК. ВСЕКИ ДЕН Е ЧУДО.

Елена Атанасова Банева

Родена е на 28.09.1914 г. в Карлуково (Драмско).
Пристига в България като бежанец през 1944-а с 

цялото си семейство. Има 8 братя и сестри, а самата 
тя по това време е семейна с две деца – на 2 и на 4 го-
динки. Всичко, което имат, идвайки тук, е една черга, 
преметната върху раменете на двете й деца. Първона-
чално живеят в гората, по-късно се заселват под наем 
в чорбаджийска къща в селото и години по-късно по-
строяват свой дом с много труд, лишения и мъка.

Както баба Ленка повтори няколко пъти: „Тия мъ-
нички ръчички колко работа и мъка са видели!“ През 
целия си съзнателен живот се е занимавала със земе-
делие и животновъдство.

Нейната рецепта за дълголетие е вяра, доброта и 
трудолюбие.

Община Брацигово от-
беляза Седмицата на мо-
билността с ПИГ към СОУ 
„Народни будители“, съста-
вена от ученици в 5-и и 6-и 
клас. Всички присъстващи 
бяха запознати с мобил-
ността, която е от значе-
ние за нашето качество на 
живот и устойчив градски 
транспорт.

„Градовете и селата са 
машини за живеене и ние 
всички трябва да потърсим 
начин да ги пригодим за 
нас. Тази година Седмица-
та на мобилността набляга 
на това как да направим 
населените места годни за 
живот с пространства за хо-
рата“. 

Мероприятията, които 
протекоха, бяха подходя-
щи за подрастващото поко-
ление. За по-малките това 
бе рисунка на тема „Аз и 
улиците на моето населено 
място“. За по-големите има-
ше състезание за направа 

на макет на училищен ав-
тобус, като междувременно 
се дискутираха правилата 
за безопасно движение в 
населеното място и начинът 
на поведение на ученици-
те, пътуващи с училищните 
автобуси. По-големите бяха 
запознати с правата на път-
ниците в ЕС.

Кампанията цели на-
сърчаване поведението на 
хората към намаляване за-
мърсяването на околната 
среда.

Европейската седмица 
на мобилността 2014 има за 
цел да направи преоценка 
на начина, по който мислим 
за градското пространство 
и да проучи връзката между 
употребата на Земята и ка-
чеството на живот. Тази го-
дина мотото „Нашите улици, 
нашият избор“ насърчава 
хората да създадат града, в 
който те искат да живеят.

Татяна СИМОНОВА

„Нашите улици, нашият избор“ –
СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

За пореден път вокална-
та група от ПИГ на СОУ ,,На-
родни будители“, работеща 
по проект „Подобряване ка-
чеството на образованието 
в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния 
процес“ с ръководител Цве-
телина Глобова, се завърна с 
награда - статуетка и почетен 
диплом.

На 13.09.2014 г. на яз. 
,,Копринка“ се проведе На-

ционалният етап на конкурса 
за руска песен ,,Пусть всегда 
будет солнце“. С изпълнени-
ето си нашите деца взривиха 
публиката. Силните аплодис-
менти и възгласите ,,Браво!“ 
и ,,Още“ дадоха сила и криле 
на цялата ни група.

Прибрахме се доволни и 
щастливи, с желание за нови 
изяви.

Да си пожелаем още мно-
го успехи.

Веска КРЪСТЕВА

Нов успех
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ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ
ОТНОВО ДЕМОНСТРИРАХА НАДМОЩИЕ НА ДУХА

Независимо дали ще гла-
суват или не, повечето от 
жителите на Брацигово не 
знаят кои са кандидатите 
за народни представители 
в 13-и многомандатен из-
бирателен район - Пазар-
джик. 
Хората масово не са на-

ясно и колко партии и ко-
алиции се борят за техния 
вот на 5 октомври. Въпреки 
това, избирателите искат 
бъдещите депутати да спаз-
ват обещанията си, да бъ-
дат по-честни и да осигурят 
повече работни места, по-
високи пенсии и заплати.
Парламентарните избо-

ри в България през 2014 
година са предсрочни 
избори, предизвикани от 
неустойчивост на упра-
вляващото мнозинство в 
42-рото Народно събрание, 
от продължилите повече 
от една година антипра-
вителствени протести, от 
ниско обществено дове-
рие, незадоволителни за 
управляващата коалиция 
резултати на изборите за 
Европейски парламент от 
2014 г. и последвалото ней-
но разпадане. Поради тези 
обстоятелства, на 23 юли 
правителството на Пламен 
Орешарски подаде пред-
варително договорена ос-
тавка. На 27 юни 2014 г. на 
консултации между ГЕРБ, 
БСП, ДПС и представители 
на ББЦ за дата на предс-
рочния парламентарен вот 
е избрана 5 октомври.
Участниците:
Движение 21
Българска социалдемо-

крация
Български национален 

съюз - Нова демокрация
Новото време
Обединена България
Социалдемократическа 

партия
Коалиция Реформатор-

ски блок (ДБГ, БЗНС, НПСД, 
Българска нова демокра-
ция,  Християндемократи-
ческа партия на България) 
Нова България
ГЕРБ
Общество за нова Бълга-

рия
Атака
НДСВ
Коалиция България без 

цензура (ББЦ, Гергьовден, 
Земеделски народен съюз, 
ЛИДЕР, Съюз на свободни-
те демократи, Български де-
мократичен съюз „Радика-
ли“, Партия на българските 
жени, Българска индустри-
ално-аграрна партия)
Коалиция АБВ (АБВ, 

Българска партия либера-
ли, Обединен блок на труда, 
ФАГО)

Коалиция Левицата и 
Зелена партия (Българска 
левица - България, Зелена 
партия)
Нова алтернатива Коали-

ция Десните (Български де-
мократичен форум, Синьо 
единство, Единна народна 
партия)
ДПС
Глас народен
Партия на зелените
Нова сила
Коалиция БСП лява Бъл-

гария (БСП,  Български со-
циалдемократи, Движение 
за социален хуманизъм, 
Европейска сигурност и ин-
теграция, Комунистическа 
партия на България, Земе-
делски съюз „Александър 
Стамболийски”, Нова зора, 
Евророма, Социалдемокра-
ти, Партия на българските 
комунисти, Екогласност, 
Обединена социалдемокра-
ция, Съюз на комунистите в 
България)
Зелените
Патриотичен фронт 

(НФСБ, ВМРО-БНД) 
Република БГ
Избирателна система
Гласува се с хартиена 

бюлетина. В 500 секции на 
10 изборни района експе-
риментално се въвежда и 
машинно гласуване. Из-
борите се произвеждат по 
пропорционална система с 
регистрирани в многоман-
датни изборни райони кан-
дидатски листи на партии и 
коалиции или инициативни 
комитети. Избирателят гла-
сува, като постави с пишещ 
със син цвят химикал знак 
„X“ или „V“ в квадратчето 
с номера на избраната от 
него партия, коалиция или 
инициативен комитет. Ако 
желае, може да отбележи 
със знак „X“ или „V“ и едно 
предпочитание (преферен-
ция) за кандидат в избра-
ната от него кандидатска 
листа, като по този начин 
дава свое подреждане на 
кандидатите в нея. Когато 
избирателят не е отбелязал 
предпочитание, зачита се 
предпочитание за кандида-
та, посочен на първо място 
в листата. Предпочитани-
ята за отделните кандида-
ти са валидни, ако броят 
на гласовете, получени за 
кандидата, е не по-малък от 
7% от гласовете, подадени 
за кандидатската листа. В 
Народното събрание вли-
зат партиите и коалициите, 
получили не по-малко от 
4% от действителните гла-
сове от страната и чужбина. 
Мандатите се определят от 
Централната избирателна 
комисия по метода на Хеър-
Ниимайер.

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
ИЗБОРИ`2014НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ефективното използване 
на средствата от Европей-
ския съюз неизменно при-
съства в управленските про-
грами на всяко правителство 
през последните 7 години. 
По силата на възложените ни 
законови отговорности, ние, 
общините, се превърнахме в 
основен двигател и ключов 
участник в този процес. Ус-
пяхме да създадем условия 
за подготовка и реализация 
на почти 4 хиляди проекта на 
обща стойност над 9 млрд. 
лева. За да изградим съвре-
менна ВиК мрежа и привет-
лива градска среда, за да 
обновим стотици училища, 
детски градини и социални 
домове, ние се научихме да 
работим в изключително 
кратки срокове по европей-
ските правила, да преодоля-
ваме утежнените на нацио-
нално ниво административни 
процедури и разнопосочни 
бюрократични изисквания и 
указания. 

Все по-често обаче усили-
ята ни се „възнаграждават“ с 
огромни спрямо общинските 
ни бюджети финансови ко-
рекции. С всеки изминал ден 

те лавинообразно нарастват. 
Отчитаме, че през първия 
програмен период централ-
ната и местната власт се 
учехме в движение, всички 
допускахме грешки. Зато-
ва днес задаваме логичния 
въпрос: „Защо всички не-
гативни последици остават 
за общините, защо нашите 
граждани са „наказани“ за-
ради активността ни при под-
готовката и изпълнението на 
европейски проекти? Когато 
почти всички бенефициен-
ти са прилагали един и същ 
подход, определян сега като 
нередност – кой е виновен?“ 
Затова категорично насто-
яваме за справедливост, 
призоваваме държавата да 
поеме своята отговорност, 
защото ние не можем да пла-
щаме за корекции, наложени 
поради: 

• несинхронизиране на 
националното ни законода-
телство с европейското; 

• приети нормативни ак-
тове, които съдържат проти-
воречащи си разпоредби; 

• изпълнявани изисква-
ния на Управляващите ор-
гани, които впоследствие се 

оценяват като нарушения;
• въвеждане на нови пра-

вила със задна дата;
• противоречиви тълку-

вания на одитни и контролни 
органи;

• изкуствено въведени 
от националните ни органи 
правила и изисквания, които 
успешно сме оспорили пред 
българския съд и компетент-
ните институции. 

Ние като бенефициенти 
сме задължени да спазваме 
изискванията на управлява-
щи и сертифициращи органи, 
да съгласуваме с тях своите 
решения, проверявани сме 
от контролните институции. 
Парадоксалното е, че след 
като всички те многократ-
но са одобрявали нашите 
действия, налаганите финан-
сови корекции остават само 
за сметка на нас и нашите 
граждани. Подобен модел не 
се прилага в нито една стра-
на членка на Европейския 
съюз!

Най-отговорно заявява-
ме, че тази практика не може 
да продължава! Всяка от 
институциите, отговорна за 
управлението на европей-

ските средства, следва да 
поеме както позитивите, така 
и негативите от собствените 
си действия и бездействия. 
Готови сме да поемем своя-
та отговорност, да плащаме 
за собствените си грешки и 
да се отчитаме за това пред 
съгражданите си. Не сме съ-
гласни обаче да лишаваме 
хората от публични услуги 
поради чужди грешки и не-
домислици в системата за 
управление!

Настояваме за неза-
бавни промени в норма-
тивната уредба (Постано-
вления на Министерски 
съвет №134/5.07.2010 г. и
№ 162/17.06.2014 г.), чрез ко-
ито ясно да се разпределят 
отговорностите, да се създа-
дат еднотипни правила и фи-
нансовата тежест да се пое-
ма съгласно принципа „Ви-
новният плаща!“. Само при 
тези условия ние, български-
те общини, ще останем най-
активният и мотивиран бе-
нефициент на европейските 
фондове до 2020 година!

Очакваме незабавна и 
адекватна реакция от слу-
жебното правителство!

ПОЗИЦИЯ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ

ОТНОСНО: ПРАКТИКАТА ПО НАЛАГАНЕ НА 
ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ИЗПЪЛНЯВАНИ

ОТ ОБЩИНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Осем певчески групи се 
събраха на сцената на XII 
фестивал на хората с увреж-
дания от област Пазарджик, 
който се проведе на 19 сеп-
тември в голямата зала на 
Община Велинград.

Нашата община предаде 
щафетата на СПА столицата 
на Балканите и така хора-
та с увреждане вече имаха 
възможност да се изявят на 
велинградска сцена.

Като патрон на фестива-
ла, кметът Иван Лебанов от-
кри творческата изява с по-
желание за успех към всич-
ки участници и с обещание 
да помага с пеенето, ако се 
наложи. Кирил Анов проче-
те Поздравителен адрес до 
участниците във фестивала 
от председателя на Съюза 

на инвалидите в България 
Кирил Коцев. Кандидатът 
за народен представител от 
коалиция „БСП лява Бъл-
гария” Йордан Младенов 
прочете Поздравителен ад-
рес от евродепутата Илияна 
Йотова, която е спонсор на 
фестивала. Специален поз-
драв към участниците бяха 
изпълненията на велинград-
ските музикални таланти Ани 
Ушева от „Караоке” и Иванка 
Алексиева от „Звънче”.

Всяка от певческите гру-
пи, сред които и брацигов-
ската, по регламент имаше 
20-минутна програма. Изпъл-
ненията оценяваше изцяло 
велинградско жури с учас-
тието на музикалните специ-
алисти Ели Саздова, Юлиана 

Ковачева и Иван Казалиев. 
Уважение и аплодисменти 
заслужиха наистина всички, 
които излязоха на сцената, 
защото най-голямата победа 
е тази на човешкия дух. А 
ние сме 
достойни 
предста-
вители на 
н а ш а т а 
ор г ани -
зация и 
з а т о в а 
се завър-
нахме с 
грамота, 
плакет и 
букет по-
ложител-
ни емо-
ции. 

Ръко-

водството на ООХУ - Браци-
гово, изказва своята благо-
дарност на кмета на община 
Брацигово за осигурения 
транспорт до Велинград.

Йорданка АРАБАДЖИЕВА

ИЗБОРИТЕ НА 5 ОКТОМВРИ ЗАБАВИХА С ДВА ДНИ 
НАЧАЛОТО НА ОТСТРЕЛА НА ДИВИ ПРАСЕТА

По принцип той е разрешен от първата събота на октомври, но заради вота в неделя 
и с цел недопускане на инциденти по време на излетите същият ден няма да е ловен и за 
него няма да се утвърждават графици за ловуване. Той ще бъде компенсиран по Колед-
ните празници, когато ще има един допълнителен ден за ловуване на едър дивеч според 
Ловния закон, съобщиха от Пазарджишкото ловно-рибарско дружество. При използване 
на гладкоцевно оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използва-
нето на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип 
„куршум“. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите при провеждането 
на ловните излети. 

ПО ЗАКОН
Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Ловец с наличие на кон-

центрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични или упойващи вещества се 
наказва с глоба от 200 до 2000 лв. Всички ловци трябва да са екипирани с шапка, жилетка 
или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи, те подле-
жат на санкция в размер от 100 до 500 лева.
Преди началото на ловния излет се провежда задължителен инструктаж, проверява се 
наличието на заверени ловен билет и членска карта, както и разрешително за носене на 
ловно оръжие на всеки ловец.

На 5 октомври у нас и в 
още над 100 страни по света 
се отбелязва Денят на учи-
теля.

Традицията води нача-
лото си от недалечната 1994 
-а, когато по повод 40-ата 
годишнина от приемането 
на препоръките за статута 
на учителите от ЮНЕСКО и 
МОТ, ЮНЕСКО предприема 
инициативата да наложи 5 
октомври като Междунаро-
ден ден на учителя.

Ролята на учителя, на 
добрия учител в живота на 
всеки от нас е много важна. 
Могат да минат години, за 
да разберем, че ние сме 
можещи и успяващи хора, 
заради наученото от наши-
те учители преди години. 

От работата им зависи на-
шето бъдеще. Единствено-
то време, когато работата 
ни е да учим е когато сме в 
училище. След това в уни-
верситета и на работа ние 
продължаваме да учим и 
да се развиваме, но нави-
ците ни за това как да се 
образоваме се сформират 
в училище. И има ситуации, 
когато ние сме благодар-
ни на нашите учители по 
български за това, че са ни 
научили да се изразяваме 
правилно, на учителите по 
английски за това, че са ни 
дали средството за кому-
никация, на учителите по 
математика, химия, физика 
и биология, които са ни на-
учили да задаваме въпроси 

и да намираме отговори на 
поставените задачи. Зави-
си от нас самите колко сме 
научили от нашите учители, 
това е било наше право на 
избор и ние сме вземали от 
нашия учител толкова, кол-
кото сме поискали. 

Затова ролята на учите-
ля, на добрия учител в жи-
вота на всеки един от нас 
трудно може да се прецени. 
Но е факт, че развитието 
на обществото зависи от 
труда на преподавателите. 
Човекът пред черната дъска 
дава на своите ученици не 
само знания, но и любов и 
внимание. 

Честит празник, 
учители!
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Спорт

Поредният голям повод 
за празник на село Бяга 
вече е факт - областният 
управител Иван Йорданов 
и кметът на община Браци-
гово Васил Гюлеметов пре-
рязаха лентата на старата 
нова придобивка за община 
Брацигово. Спортната зала 
в Бяга е строена по време-
то на соца през  1986-а, но  
близо двадесет години бе 
реално неизползваема и 
разрушена. Сега 327 младе-
жи от 18 до 33 г. и 148  деца 
от 7 до 18 г. в селото ще имат 
възможността да посещават 
това съоръжение, да играят 
и спортуват на воля. Това 

каза в приветствието си 
кметът на общината Васил 
Гюлеметов. Той благодари 
на всички институции, под-
крепили проекта, и на фир-
мата изпълнител за доброто 
изпълнение на ремонтните 
дейности в срок. Областният 

управител изтъкна доброто 
сътрудничество между мест-
ната и държавната власт при 
реализацията на проектите 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите” и допълни, че 

ИВАН ЙОРДАНОВ И КМЕТЪТ НА БРАЦИГОВО 
ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА В БЯГА

Новоремонтираната зала в село Бяга стана домакин 
на първото по рода си състезание от  национален мащаб 
по бадминтон. Турнирът бе под патронажа на Васил Гюле-
метов и за Купата на кмета на общината. Надпреварата за 
любители и ветерани се проведе на 20 и 21 септември.

Началото на турнира бе дадено от градоначалника  В. 
Гюлеметов. Официални гости на събитието бяха  проф. д-р 
Пюзант Касабян – председател на Българската федерация 
по бадминтон, и Володя Златев – изпълнителен директор 
на БФБ. Участниците премериха сили в три дисциплини 
– двойки мъже, двойки жени и смесени двойки.

Всички състезатели получиха отличителни знаци и на-
гради, а крайното класиране по групи има следния вид:

ДВОЙКИ МЪЖЕ – ЛЮБИТЕЛИ
1. ТОДОР ТОДОРОВ – ВЕЛИСЛАВ ЩЕРЕВ
2. АТАНАС СЛАВОВ – НИКОЛАЙ РАДЕВ
3. ВЕСЕЛИН МИШЕВ – БЛАГОВЕСТ УЧКУНОВ

ДВОЙКИ ЖЕНИ – ЛЮБИТЕЛИ
1. НЕРГИС АСАНОВА – ЖИВКА БАЛАБАНОВА
2. ДЕТЕЛИНА ЕНДУРОВА – ГЕРГАНА ТЕРЗИЕВА
3. ЕВГЕНИЯ ПАНЧОВА – ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ – ЛЮБИТЕЛИ
1. ТОДОР ТОДОРОВ – НЕРГИС АСАНОВА
2. АТАНАС СЛАВОВ – ЗАРА ТЕОДОСИЕВА
3. НИКОЛАЙ НЕНКОВ – ЖИВКА БАЛАБАНОВА

ДВОЙКИ МЪЖЕ – МАЙСТОРИ
1. ДЕЯН НИКОЛАЕВ – ТЕНЬО ТЕНЕВ
2. КОСТАДИН НЕНОВ – ПЕТКО ТРЯСКОВ
3. АСЕН КОЧЕВ – БОРИСЛАВ КОЧЕВ

ДВОЙКИ ЖЕНИ – МАЙСТОРИ
1. МАРИЯНА ДИМИТРОВА – МАРИЕЛА ДРАЖЕВА
2. АНИ ШКОДРЕВА – ПЕТЯ ДИМИТРОВА
3. ЗАРА ТЕОДОСИЕВА – ИВА ПИСКОВА

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ – МАЙСТОРИ
1. ПЕТКО ТРЯСКОВ – МИХАЕЛА ИВАНОВА
2. ДЕЯН НИКОЛАЕВ – МАРИЕЛА ДРАЖЕВА
3. НЕНЬО ТЕНЕВ – АНИ ШКОДРЕВА

ДВОЙКИ МЪЖЕ – ЕЛИТ
1. ИВАН ДОБРЕВ – РАДОСТИН ЖЕЛЕВ
2. ХРИСТО МИХАЛЕВ – ПЕТЪР ГИЦОВ
3. ГЕОРГИ АЦИНОВ – МАРТИН ГЛУХЧЕВ

ДВОЙКИ ЖЕНИ – ЕЛИТ
1. ДОБРИНКА СМИЛЯНОВА – АЛИНА ПОПОВА
2. КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА – МИХАЕЛА ИВАНОВА
3. МАРИЯ ЙОРДАНОВА – ЗАРА ТЕОДОСИЕВА

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ – ЕЛИТ
1. ИЛИЯН ЯНКОВ – ДОБРИНКА СМИЛЯНОВА
2. МИТКО ЧАВДАРОВ – АЛИНА ПОПА
3. РАДОСТИН ЖЕЛЕВ – ЕВДОКИЯ ТИНКОВА

Първи Национален турнир 
по бадминтон за Купата 

на кмета на община Брацигово

Първенството на „А” 
ОФГ - Пазарджик, в събота 
ни предложи осем срещи от 
своя 6-и кръг. На Световния 
ден на туризма по терените в 
Пазарджишка област се над-
явахме да няма туристи, а 
сериозни играчи, динамични 
и интересни двубои. 

Така в очакване се про-
ведоха срещите между 
отборите на „Шипка” и „Бра-
цигово” и „Чико” и „Родопи”. 
Новакът в групата - „Шипка”, 
прие в Драгор силния тим от 
Брацигово. Гостите /в случая 
нашите момчета/ са трети с 
12 точки като в 5 мача имат 
4 победи и само една загуба 
при голова разлика 13:4. 
Любимият резултат на мом-
четата от Брацигово е 3:0 и 
се очакваше да го постигнат 
за трети път в първенството. 
Но уви, младият отбор по-
беди с 3:1. 

На стадиона в Драгор 
срещата започна при за-
силен зрителски интерес от 
страна на домакините. Още 
след първия съдийски сиг-
нал „Брацигово” започна 
да атакува и не след дълго 
стигна до едно от няколкото 
чисти положения, но Симон 
Ангелов стреля в ръцете 
на вратаря на домакините. 
Малко по-късно същият 
пропусна отново стопро-
центово положение, както и 
младокът Йордан Батаклиев 
прибързано отправи слаб 
шут и не успя да отбележи 
попадение. След редицата 

пропуски, тимът на „Шипка” 
се възползва от колектив-
на грешка в отбраната на 
„Брацигово” и отбеляза 1:
0. Веднага в ответна атака 
„Брацигово” изравни чрез 
Марин Ангелов.

„Шипка” от своя страна 
още се ориентира в „А” група 
и трупа опит и самочувствие 
в стремежа си да запази 
мястото в четвърта дивизия 
заради традициите на клуба. 
За новак те се представят 
повече от добре и са седми 
с 3 победи, 2 загуби и 9 точки 
досега. 

В местно дерби силният 
отбор от Бяга няма про-
блеми срещу съседите си 
от Козарско. Отборът на 
„Родопи”  има 2 победи и 3 
загуби и е на 10-о място, а 
„Чико” заема 5-о място с 3 
победи, 1 равен и 1 загуба. 
Възможно бе да се стигне и 
до по-изразителен резултат 
в полза на „Чико”, които не 
са се отказали да гонят целта 
си този сезон - първо място 
и бараж за влизане в трета 
дивизия.

Другите отбори, играли 
при лоши метеорологич-
ни условия, са: „Марица”  
/Огняново/ - „Барикади”; 
„Свобода 2011” - „Тракия”; 
„Левски” - „Марица” /Белово/
; „Зенит” - „Величково”; 
„Братаница” - „Светкавица”. 

На всички тимове 
желаем добра 

и честна игра!
Пазарджик спорт

ОСЕМ СРЕЩИ СЕ ИЗИГРАХА 
В СЪБОТНИЯ ДЪЖДОВЕН ДЕН

Велинградският отбор бе 
отстранен от „Чико” /Бяга/ 
след дузпи, а в редовното 
време двата тима завършиха 
наравно - 2:2.

Отборът на „Чепинец” 
/Велинград/ приключи 
участието си в турнира за 
Купата на АФЛ. Велинград-
ският състав отстъпи след 
изпълнение на дузпи срещу 
домакините от „Чико”. В 
редовното време мачът не 
излъчи победител и завър-
ши с равенство. Домакините 
от Бяга поведоха в двубоя 
срещу „Чепинец” с гол от 
дузпа в 12-ата минута. Точен 
от 11-ия метър беше Деян Бе-
кяров. В 22-ата мин. Славиян 
Костадинов изравни. Отново 
той в 42-рата мин. даде аванс 

на „Чепинец” за 1:2. В 63-ата 
мин. тимът на „Чико” вкара 
за 2:2 чрез Георги Михайлов. 
При 11-метровите удари до-
макините демонстрираха 
по-точен мерник и с общ 
резултат 5:3 си осигуриха 
участие в областния финал 
на турнира.  Там съперник 
на „Чико” ще бъде отборът 
на „Оборище” /Панагюрище/, 
който се класира напред, по-
беждавайки с 10:0 гостите от 
„Балкан” /Варвара/. Двубоят 
ще се играе на 7 октомври 
2014 г. /вторник/ от 15:00 часа 
на стадиона в Бяга. Преди 
няколко седмици двата тима 
се срещнаха отново там за 
друг турнир за Купата на 
България и „Чико” отстрани 
след дузпи „Оборище”.

“ЧИКО” ОТСТРАНИ 
“ЧЕПИНЕЦ” СЛЕД ДУЗПИ

В четвъртък младите 
брациговски футболисти се 
дадоха на велинградчани  
с резултат 7:1. „Чепинец” 
поведе с класическото 3:0 
през първата част. Хеттрик 
за велинградчани реализира 
голаджията Съли Тахчиев, 
който се разписа последо-
вателно в 20-ата, 28-ата и в 
30-ата минута.

През втората част „Бра-

цигово” намалиха на 3:1 с 
попадение на Иван Алексан-
дров в 56-ата минута. 

Втори хеттрик в мача заби 
друг играч на велинградчани 
– Димитър Китов. Той бе то-
чен в противниковата мрежа 
в 60-ата, 66-ата и 67-ата мин. 
Един гол в 62-рата минута ре-
ализира и техничарят Благой 
Костандовски.

ДЕТСКИЯТ ОТБОР НА “ЧЕПИНЕЦ” 
НАДИГРА ГОСТИТЕ ОТ БРАЦИГОВО Есен, здравей!

Есен, здравей!
ФФООТТООООККОО

инициативността на община 
Брацигово е определящата 
за доброто изпълнение на 
важни за местната общност 
проекти. Иван Йорданов по-
жела залата да бъде пълна 
с детски смях, със здрави и 
доволни деца и младежи.

Обектът е ремонтиран за 
месец и половина, извърше-
но е цялостно саниране на 
сградата и изграждане на 
покривна дървена конструк-
ция. Направени са изолация, 
външна и вътрешна мазилка 
и боядисване. Ремонтирани 

са санитарни възли, бани, съ-
блекални и стаи за почивка. 
Положена е вътрешна вини-
лова настилка на спортната 
зала. Извършените ремонтни 
дейности и реконструкция 
на спортната зала са на обща 
стойност 360 786 лв.

На тържеството по повод 
откриването на спортното 
съоръжение гостите и жите-
лите на село Бяга се насла-
диха на стилно подготвена 
програма от местни ученици 
и гост-танцьори.

Таня ЙОРГОВА


