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Средният добив от маслодайна роза 
тази година е почти наполовина по-нисък, 
отколкото през миналата, показва отчет на 
земеделското министерство.

Берачите вече са прибрали реколтата 
от розовите градини, които тази година са 
върху 37 486 декара. Реколтираните до края 
на май площи са 21 870 декара, а получената 
продукция е 5 243 тона розов цвят. 

За сравнение: миналата година кам-
панията по розобера приключи с общ до-
бив на 14 829 тона розов цвят или средно
419 кг/дка. 

Средният добив тази година е 240 кг/дка, 
сочат новите данни. Този показател е най-
висок в района на Пловдив – 303 кг/дка. Там 
се намират 40% от розовите насаждения. 
Най-нисък е средният добив в Сливенско –
109 кг/дка, но и площите там са минимални –
едва 399 декара.

„Тази година розоберът не само в райо-
на на Карлово и Сопот приключва с ниски 
добиви и неизвестна крайна цена за произ-
водителя“ – сподели Зара Клисурова, пред-
седател на Съюза на производителите на 
етерично-маслени култури. 

През цялото време беритбата е била 
съпътствана от липса на работна ръка и по-
редици от трудности, в това число проливни 
дъждове и градушки.

За първи път тази година цветът се изку-
пува с авансово плащане, като никой не знае 
кога и колко ще бъде доплатено до крайната 
цена. Това е необичайна практика, която не 
е прилагана предишните години – тогава се 

е знаело във всеки момент на каква цена се 
изкупува розовият цвят.

В началото розопроизводителите полу-
чаваха от 1,20 до 2,20 лева за килограм 
розов цвят. Крайната цена ще бъде обявена 
обаче от розопреработвателите след при-
ключване на изкупната кампания. 

Зара Клисурова: „Очакваме бързо да се 
изплати разликата между аванс и реална 
цена и да няма производители като минала-
та година, които да не си получат парите. В 
подбалканския регион – Карлово, Калофер, 
Сопот и селата Богдан, Климент, Караве-
лово, много хора все още не са получили 
парите си за реколтата от 2018 г.“

Според нея розопреработвателите сега 
отчитат рандеманите и на тази база ще фор-
мират себестойността на розовото масло, а 
оттам и цената, която ще могат да платят. 

В зависимост от качеството на реколтата 
килограм розово масло може да се получи от 
3 тона, от 3,5 тона или от 4 тона розов цвят.

Информацията засега е, че рандеманът 
тази година не е добър и необходимият цвят 
надхвърля 4 тона за килограм розово мас-
ло. Клисурова очаква доплащането да бъде 
между 2,50 и 3,00 лева на килограм цвят –
това според нея е разумна цена.

Основният проблем на сектора тази 
година бяха неблагоприятните климатични 
условия – резките застудявания, сухата 
зима, обилните дъждове и градушките през 
пролетта, които унищожиха много от първи-
те пъпки.

„Априлци“

Пощенските станции в населени места с под 
800 жители да бъдат закрити, предвижда внесе-
ната от Министерския съвет промяна на Закона 
за пощенските услуги, която на 12 юни беше одо-
брена от парламентарната комисия по транспорт с 
гласовете на депутатите от управляващата партия. 

Според измененията, които предстои да бъдат 
гласувани и от Народното събрание, ще има най-
малко една стационарна пощенска станция в насе-
лените места с население от 800 до 15 000 жители,  
най-малко две стационарни пощенски станции в 
населени места с население над 15 000 жители и 
най-малко по една стационарна пощенска станция 
на всеки следващи 20 000 жители.

В момента „Български пощи“ имат мрежа от 
2979 пощенски станции в страната, от които 638 са 
в големите градове, но 1500 са в селища с под 800 
жители, обяви пред транспортната комисия шефът 
на пощите Деян Дънешки. 

В община Брацигово все още не се говори на 

тази тема, но статистиката сочи, че ако се вярва 
на последните данни от НСИ, то с пощенските си 
станции трябва да се разделят четири от общо 
седем от населените места. 

Имайки предвид данните от таблицата, без 
пощи ще останат селата Жребичко, Розово, Равно-
гор и евентуално Козарско, защото – както е видно, 
показателите са отпреди почти десет години, което 
е доста дълъг период за промяна в отрицателна 
посока. До приключване на последния брой на 
вестника обаче парламентът реши с промените 
на второ четене в Закона за пощенските услуги, 
че пощите в малките населени места няма да се 
закриват.

Тези текстове отпаднаха, след като срещнаха 
отпор в парламентарните групи на БСП и Обеди-
нените патриоти.

Депутатът от ГЕРБ и зам.-председател на 
Комисията по транспорт Станислав Иванов заяви, 
че няма да има закриване на клонове. Той обясни, 
че през 2025-а приключва задължението на „Бъл-
гарски пощи“ да извършват универсална пощенска 
услуга.

„Ще се избере нов оператор, не се знае кой ще 
бъде“, каза той и уточни, че това може пак да бъдат 
„Български пощи“.

В крайна сметка, след бурни дебати, идеята 
отпадна и така за момента в закона закриване на 
пощи не се предвижда.

„Априлци“

Верни на традицията, завещана от сто-
летия, в Брацигово и околността местните 
жители реставрират и почитат завещаните 
от дедите параклиси на Св.Троица, Св. 
Атанасий, Св. Тодор, Св. Георги, Успение 
Богородично, Св. Марина, Св. Св. апосто-
ли Петър и Павел, Въскресение Господне, 
Покров Богородичен, Въздвижение на Св. 
Кръст, Св. Петка, Св. Йоан Рилски, Св. Ар-
хангел Михаил, Св. Стилян Пафлагонийски. 
Почитат се и местата, където са се намирали 
християнски храмове. И така в лето 2019-о, 
през 22 ден на месец юни, към венеца се до-
бави още една света обител.

Освещаване на новоизградения пра-
вославен параклис „Свето Преображение 
Господне“ в Брацигово се извърши с бла-
говолението и в присъствието на Пловдив-
ския митрополит Николай, който отслужи 
празничен водосвет.

Параклисът е построен по инициатива 
на Крум Георгиев Лазев и христолюбиви 
брациговци, с огромната подкрепа на из-
вестния майстор-строител Димитър Райчев. 
Огромна благодарност изказват брацигов-
ци за финансовата подкрепа на г-н Жорж 
Башур.

Още веднъж за читателите на
в. „Априлци“ ще припомним фактите

За местните жители това е свято място, 
обвито в множество легенди от прастари 
времена. По-младите едва ли са подози-
рали, че в самия край на Брацигово, скрит 
от горската растителност, лежи мълчаливо 

стар оброчен камък.
Неизвестен каменоделец от ми-

налото е издълбал върху гладката му 
повърхност християнски символи –
кръст и образ на светец. А чернилката от 
свещите, които са били палени през го-
дините в прослава на Бога, е напластена 
вековечно като благородна патина на от-
миналото време.

Според църковните предания този 
естествен монумент е остатък на един от 
първите корени на християнството в този 
край. Звучи странно, но семето на вярата е 
покълнало тук векове преди възникването 
на съвременното селище – още по време-
то на Второто българско царство. Тогава в 
тази дива гориста местност е бил усамо-
тен един от множеството наши обитавани 
от монаси манастири. Наречен бил „Свето 
Преображение Господне“. След турското 
нашествие съдбата на обителта, както и на 
другата – отстоящата наблизо по течение-
то на реката „Света Троица“, била решена 
от нашественика. И двата храма били 
опустошени, ограбени и заличени от лице-
то на българската земя. Останал единстве-
но камъкът, за който стана дума. Останала 
обаче и паметта за святостта на мястото. 
След време то било открито от първите 
брациговски заселници и потачено така, 
както позволявали условията на робство-
то. На църковния празник Преображение

Духовният венец на БрациговоДуховният венец на Брацигово
се обогати с още една светинясе обогати с още една светиня

На същата дата православната църква чества 
и рождението на Св. Йоан Кръстител, наричан 
още Предтеча Господен заради това, че подгот-
вил пътя за появяването на Спасителя, а по-късно 
сам го кръстил във водите на река Йордан.

Празникът съвпада с лятното слънцестоене, 
затова и много от поверията и обичаите са свърза-
ни с пътя на небесното светило и култа към него.

В Брацигово празникът е с особена сила, за-
щото храмът ни носи името на Св. Йоан Предтеча. 
На този ден с благоволението на Негово Високо 
преосвещенство Пловдивски митрополит Нико-
лай бе отслужена архиерейска света литургия 
и бе раздаден курбан за здраве на миряните. А 
по-ранобудните отново поеха към параклиса „Св. Петър“ 
над Брацигово още призори, за да посрещнат изгрева 
на слънцето и да се окъпят в росната билкова омая за 
здраве и благополучие.

ЕНЬОВДЕН – ДВОЕН ПРАЗНИК,
НА БИЛКИТЕ И НА ХРАМА

ДОБИВЪТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА
ПАДНА НАПОЛОВИНАПАДНА НАПОЛОВИНА

За първи път тази година не се знаеше
каква е изкупната цена на розовия цвят

ЩЕ ИМАТ ЛИ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ?

Населено
място 

Население
(2011 г.) 

Населено
място 

Население
(2011 г.) 

Брацигово 4146 Козарско 956

Бяга 1444 Равногор 605

Жребичко 80 Розово 471
Исперихово 1946 ОБЩО 9648
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Ние -  хората

IN MEMORIAM

На 23 май 2019 г. ни напусна
професор доктор инженер

Георги Александров Дингозов,
роден на 12 ноември 1922 г.

в гр. Брацигово

Правнукът на поп Сокол извървя каменист житейски път.
Завършил с отличие пазарджишката мъжка гимназия, с 

Вазовия поетичен и патриотичен дух в сърцето си, заедно с 
прогресивно мислещи младежи от Брацигово, участва в мла-
дежката театрална група към читалището в Брацигово. Някои 
от репетициите на трупата се провеждат на чардака на родната 
му къща.

Внук на председателя на дюлгерската гилдия в Брациго-
во, инж. Георги Дингозов отдаде живота си за решаването на 
сложни научни и практически проблеми в областта на строи-
телството. Обучи и помогна да се утвърдят в професията си 
много строителни инженери в България и по света. Участва в 
изграждането на особено значими обекти на и извън територи-
ята на страната.

След завършване на гимназия и след задължителната за 
времето военна подготовка – ШЗО, на 22-годишна възраст, 
офицер Георги Дингозов участва в състава на БНА във Втората 
световна война, по фронтовете на Югославия. 

Държи кандидатстудентски изпити за обучение в чужбина, 
но е изтеглен от фронта през 1945 г., за да се включи в сфор-
мирането на първия випуск на Политехническия университет 
в НРБ.

Носител на ордени и отличия, сред които „Кирил и Мето-
дий” – първа степен, професор Дингозов, като родственик, 
положи в сърцата ни здравите основи на филантропията и 
човечността. 

Образец на личност с космополитни познания, широк 
кръгозор и сърцато родолюбие, той остави частица във всеки 
от нас. 

Поклон!
От роднини и земляци

Къщовница
(то баба ти съде сьомга а яла)

 
Дойде поредното лято, а с него и носталгията по 

отминали времена и щастливи дни. След многото 
другарски и наборни срещи, които по традиция се 
проведоха в края на май и началото на юни, идва 
ред на обичайното летуване при баба и на Атолука. А 
с това и отприщването на редица спомени за онези 
само наши си, брациговски вкусове. 

По-големите няма как да не си спомнят аромати-
те, носещи се от фурната на дядо Пею Димкин − и в 
Брацигово, и на Атолука. Всички някогашни купони, 
продължили до ранните часове на следващия ден, 
завършваха с порция милинки или катмерлии. И 
понеже много се спекулира с приготвянето и рецеп-
тите на милинките, ние ви предлагаме рецептата на 
баба Дафа.

БРАЦИГОВСКИ МИЛИНКИ

Едно бурканче от кисело мляко /500 гр/ хладка 
вода.

Мая колкото кибритена кутийка.
Забъркваме маята с малко захар /1 ч. л./, 100 мл 

вода и 1 с. л. брашно. Оставяме да втаса.
В тава пресяваме около 500 гр брашно. Правим 

кладенче в средата, където слагаме 1 ч. л. сол, оста-
налата вода и накрая сипваме и втасалата мая. Запо-
чваме да бъркаме с дървена лъжица, като по малко 
вземаме от брашното. Прибавяме постепенно и още 
брашно, докато стане меко тесто. Завиваме с памуч-
на кърпа и оставяме да втаса около половин час. 
През това време разтопяваме едно пакетче /125 гр/
масло. От втасалото тесто късаме топчета колкото 
орех, като постоянно топим пръстите в маслото, и 
нареждаме в подмазана тава едно до друго. Към 
маслото, което остава, прибавяме олио, 3-4 с. л. 
брашно и 1 равна с.л. сол. Разбъркваме на рядка 
каша и заливаме милинките. Оставяме да втасат
30 мин. Печем в предварително загрята фурна /200° 
или 190°с вентилатор/ до готовност, около 30-40 мин. 
Преди да ги извадим, наръсваме ги с вода и връща-
ме във фурната за 3 мин.

Баба казваше, че най-хубаво е с три мазнини. 
Така че към маслото и олиото може да сложим и мас.

Споделяме и мезето за вино на дядо Гого Партъ-
чев /сега им казват разядки/.

В хаванче размачкваме една малка глава кромид 
с малко сол. Прибавяме 1 ч.ч. орехи, размачкваме и 
тях, поръсваме червен пипер и разбъркваме хубаво. 

Наздраве!…
Пепа БЛАГОЕВА

От стр. 1

тук неизменно се отслужвали литур-
гии, палели се свещи и се отправяли 
молитви към Бога. И така до 2017 
година.

Промяната, която се случва 
днес, е скрита за очите на мину-
вачите, които преминават по по-
следната, крайгорската уличка в за-
падната част на града. Достатъчно е 
обаче човек да се отклони само на 
двайсетина метра от ежедневния 
си маршрут, за да занемее. А ако 
човекът е истински християнин, дъ-
хът му не може да не спре за миг от 
гледката, пред която ще се изправи 
само след няколкото реда от нис-
костеблени дръвчета и храсти! Там, 
стъпило здраво на стръмния скат, 
вече извисява снага възстановява-
щото се светилище.

То е изградено само от цепен 
камък – досущ като средновековни-
те си предтечи. И макар все още да 
не е завършен изцяло, храмът вече 
грабва окото и разбунва душата. В 
близкото бъдеще той ще се включи 
към многото си събратя, издигнати 
в околностите на града, но без съ-
мнение ще се откроява като първенец 
измежду тях. А историята му е съвсем 
кратка. Разказва ни я неговият създа-
тел и основен ктитор Крум Георгиев 
Лазев, по майчина линия – потомък на 
Партъчевия род.

– И аз, като всички хора – започва 
откровението си Крум, – многократно 
съм разсъждавал върху смисъла на 
човешкото съществуване. Достатъчно 
ли е наистина да успеем да подредим 
що-годе прилично бита си и да от-
гледаме децата си? И нормално ли е 
да преживяваме дните си единствено 
около трапезата? А накрая да потъ-
нем в небитието, без да оставим ни-
каква следа от себе си? Убеден бях, че 
не е така, но не ми идваше наум какво 
точно трябва да направя. Идеята за 
параклиса като че ли се е пропила у 
мен неусетно под влиянието на майка 
ми Елена...

Преди десетина години тя без 
много приказки достави у нас една 
бяла варовикова плоча. После по-
ръча да изпишат върху нея името на 
евангелското събитие, патрон на ня-
когашния манастир, и ме накара да я 
монтираме пред оброчния камък. За 

да се знае от всички, че това място не 
е случайно, а свято и почитано. С това 
неосъзнато внушение, преди няколко 
години, съвсем спонтанно предло-
жих на една приятелска компания 

да се захванем и да 
възстановим параклиса. 
Представях си го малък 
и спретнат – според си-
лите и възможностите 
ни. Думите ми бяха по-
срещнати възторжено и 
с всеобщо одобрение, 
но така, както се случва 
в живота, останаха там, 
където бяха казани. На 
следващия ден вече 
бяха забравени. Но не и 
от мен. Идеята ме бе об-
себила и аз я мислех и 
премислях преди всяко 
заспиване. И се реших 

да започна, макар и сам. Споделих 
намерението си с отец Любомир 
Троянов. „Добре – каза ми той. – Щом 
имаш вътрешната необходимост да 
направиш нещо за вярата, така да 
бъде. Но това, което си намислил, е 
сложно, та даже и непосилно за един 
човек. Ще бъде достатъчно, ако на-
правиш например един приличен на-
вес в двора на черквата…“ Послушах 
го и направих навеса до камбанари-
ята. Стана повече от приличен и от 
доста време приютява миряните при 
разни църковни събития. Но… Душа-
та ми си остана все така неспокойна. 
Започнах да виждам параклиса в 
сънищата си. И отново се реших. За 
щастие, попаднах на възможно най-
подходящия помагач и съмишленик 
– Димитър Стоянов Райчев, родом от 
Жребичко, но живеещ в Пещера. Той 
прегърна идеята начаса и много по-
въодушевено от мен самия. Сякаш 
Господ Бог ми го изпрати точно кога-
то имах нужда от него! Оттук нататък 
отецът даде само благословията си и 
посочи ориентацията на основната 
ос. А Митко грабна кирката и веднага 
започна да подготвя площадката. Не 

му бяха нужни 
нито архитек-
турни планове, 
нито чертежи, 
нито каквото и 
да било друго. 
Всичко, което 
се вижда сега, 
е плод на не-
говото въоб-
ражение. И на 
майсторлъка 
му. Както и 
на пълната 
му всеотдай-
ност. За него 
п а р а к л и с ъ т 
се превърна в 
кауза над ка-
узите и той му 

посвети цялото си време. Работата 
му е къртовска – сам цепи камъните, 
сам ги пренася и сам ги реди. За съ-
жаление, не се намериха желаещи 
да му помогнат поне малко в тежкия 
труд. Но той не се оплаква. Не се по-
явяват и кой знае колко дарители за 
подпомагане на делото. Тези, които 
проявяват съпричастие, обикновено 
са възрастни жени. Навярно това, ко-
ето правят, е доста трудно за самите 
тях, но отделят коя по 50, коя по 100 
или дори по 200 лева. Единственият, 
който ме подпомага по-съществено, е 
моят софийски шеф – Жорж Башур. 
Името му звучи странно, защото е 
сирийски християнин, доведен в сто-
лицата ни от любовта си преди доста 
години. Женен е за българка. Когато 
разбра с какво съм се захванал, той 
развърза кесията си. И продължава 
да го прави. За него няма никакво 
значение, че Брацигово му е далечно 
и непознато. Важното е, че се прави 
нещо за вярата…

И накрая нека спомена нещо 
странно, в което Митко съзря и Божи-
ята благословия. Вътре, вляво от ол-
тарната ниша, той бе решил да остави 
гнездо, за да вгради допълнително 
някакъв камък. Като конзола… За 
да освободи отверстието на по-късен 
етап, той го бе запълнил с по-дребни 
камъни, така че да може да ги извади 
по-лесно. Когато се стигнало дотам 
обаче, той изведнъж се вгледал и се 
смаял. „Круме – извика ме един ден 
развълнувано. – Ела да видиш какво 
се е получило!“ И ми показа нещо, 
което в първия момент бе видно явно 
само за него самия. За да го забеле-
жа и аз, ми бяха необходими няколко 
секунди и малка доза въображение. 
Върху повърхността на основния ка-
мък на пълнежа се открояваше като 
неръкотворен барелеф фигура на 
жена, понесла в ръцете си дете.

„Не е ли това Богородица с Младе-
неца? – продължаваше да се вълнува 
Митко. – Не е ли знак от Всевишния 
появата й точно тук? Това трябва да 
остане като първата ни икона, подаре-
на направо от Небето!“

Признавам си, че и в мен забу-
шува някакъв трепет. Не съм човек, 
който може да разчита подобни зна-
ци, но все пак възприех този образ 
като Митко. Тоест – като одобрение 
свише…

Сега засега, драги читателю, така-
ва е цялата история на това колкото 
древно, толкова и ново светилище. 
Независимо от всички трудности по 
въздигането му, то е вече почти завър-
шено и ще бъде осветено в близкото 
бъдеще. И ще отвори за поколенията 
още една от пътечките към небесния 
ни Отец.

Димитър ДЪНЕКОВ

Духовният венец на Брацигово се обогатиДуховният венец на Брацигово се обогати
с още една светиняс още една светиня
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Из работата на Общински съвет − Брацигово

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА
ЛЕТОВИЩАТА ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2019 ГОДИНА

На територията на Община Брацигово има два курорта 

· Летовище „Васил Петлеш-
ков“ в м. Атолука, е разположено 
на запад от с. Равногор, на 1450 м 
надморска височина. То е частна 
общинска собственост, актувана с 
Акт за собственост № 5 / 20.12.2005 г.
с площ 194 дка. Вписан в Службата 
по вписвания при Районен съд –
гр. Пещера, на 29. 12.2005 г.

· Летовище „Розовски вриз“ 
− на юг от с. Розово, с надморска 
височина 1100 м. Летовището е 
частна общинска собственост, 
актувана с Акт за собственост
№ 12 / 25.08.2003 г. за ПИ № 000004 
в землището на с. Розово, местност  
Розовски вриз, с площ 283.380 дка.

И двата курорта са с местно значение. В тях са изградени места за отдих, съответно за 
летовище „В. Петлешков“ 367 вилни сгради, 1 почивна станция с 13 стаи с общо 30 легла 
и 1 семеен хотел с капацитет 8 стаи със 17 легла, а в летовище „Розовски вриз“ има 180 
вили.

Готовността включва дейности по няколко направления: 

1. Улично осветление
Общо и за двата курорта уличното осветление е в добро състояние.          
Преди започването на активния сезон ще бъде извършена профилактика и обновява-

не на осветлението на двата курорта.

2. Транспорт
 През тази година към настоящия момент не е подсигурен транспорт до двете летови-

ща. Ще се проведат разговори с транспортни фирми за осигуряване на превоз в петъч-
ния ден на летовниците и извозването им обратно в понеделник сутринта.

3. Сметосъбиране и сметоизвозване
По отношение готовността за сметосъбирането и сметоизвозването е създадена 

необходимата организация. Летовище „ Васил Петлешков“ ще се обслужва от кметство 
Равногор. Сметосъбирането се извършва по утвърден график два пъти в седмицата със 
сметосъбирачна машина. Осигурени са 20 броя кофи за битов отпадък и 5 контейнера. 
Поради стръмния терен на района местата за сметосъбиране са оградени с мрежа. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за летовище „Розовски вриз“ се извършва по 
утвърден график един път в седмицата със сметосъбирачна машина. Курортът е снабден 
с 20 броя кофи и 5 броя контейнери за битов отпадък. 

Охраната на летовищата контролира изпълнението на графиците за сметопочистване.

4. Медицинско обслужване
За осигуряване на медицинско обслужване изпълнителната власт е осигурила функ-

ционирането на медицински пунктове и в двете летовища. Същите ще бъдат снабдени 
със спешни шкафове. Здравните пунктове ще се обслужват от медицински лица, назна-
чени с граждански договори за периода от 01.07.2019 г. до 01.09.2019 г. 

5. Водопотребление
За водоснабдяването на летовище „Васил Петлешков“ се използват четири каптажни 

извора – „Пейкови мандри“, „ Такиев връх“, „ Смоларника“ и „ Манглашли“, намиращи се 
южно от летовището.

Каптажите и довеждащата водопроводна мрежа са изградени през 1967 г., а през 
2007 г. частично е подменено трасето на довеждащия водопровод с тръби ПЕВП ф-90, 
като общият дебит е 1,36 l/s. 

От страна на „Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, е извършена профилактика на всички 
каптажни извори и на вътрешната водопреносна система в курортите.

Към настоящия момент в процес на изпълнение е обект „Реконструкция и подмяна 
на довеждащ водопровод с подземни води до летовище „Васил Петлешков“ /Атолука/, 
община Брацигово, с допълнително водоснабдяване от извори „Такев връх“ и „Пейкови 
мандри“ ОБЩИНА БРАЦИГОВО – водоем 150 м на стойност 70 996.00 лева с ДДС.

6. Охраняване на курортните селища
И за двете летовища е осигурена охрана. За летовище „Васил Петлешков“ – двама 

души, като един е назначен от страна на дружество „Атолука“.
Охраната на летовище „Розовски вриз“ също се извършва от двама, като един е оси-

гурен от дружеството на летовището.

7. Търговски обекти
 Търговските услуги на територията на летовище „Васил Петлешков“ се осъществяват 

от един хранителен обект, който е частна собственост.
На територията на курорта има и 1 ресторант и 1 кафе – аперитив.
В летовище „Розовски вриз“ има 1 магазин за хранителни стоки.

8. Телекомуникации
По отношение на телекомуникациите в летовищата има частично покритие на всички 

GSM оператори. 

9. Пътна и улична мрежа
Летовищата са свързани с населените места с. Равногор и с. Розово чрез общински 

пътища от местно значение. Шосетата са с асфалтова настилка, нуждаеща се от рехаби-
литация, изграждане на банкети и отводнителни канавки. През 2019 г. предстои основен 
ремонт на местен път с. Равногор – летовище „Васил Петлешков“, община Брацигово, на 
стойност 157 383.00 лева.

10. Рекламна и информационна кампания
Популяризирането и рекламата на природните дадености и потенциалните възмож-

ности за развитие на туристическия бизнес е чрез интернет страницата на Общината, в 
интернет портала на Тракийски туристически район и в Националния туристически пор-
тал www.bulgariatravel.org. 

През месец февруари 2019 г. на Международната туристическа борса „Ваканция и 
Спа експо“ в гр. София бяха рекламирани и летовищата.

През 2019 г.а се рекламира и във фейсбук страницата на туристически район „Родо-
пи“.

През месец август в летовище „Васил Петлешков“ ще се проведе традиционното над-
пяване на самодейни състави.

С цел по-добрата информираност на туристите, в двата курорта са поставени инфор-
мационни табла с подробни карти, видовете туристически маршрути и еко пътеки.

През месец април Туристическо дружество „Брацигово“ почисти и маркира пътеката 
до Гарванова скала, а през месец май – пътеката до летовище „Васил Петлешков“. 

11. Основни проблеми, свързани с бъдещото развитие на курортното 
дело и туризма

· Подобряване на ВиК съоръженията на летовище „В. Петлешков“ и „Розовски 
вриз“.

· Подобряване на инфраструктурата на курортите и благоустрояването им.
· Изграждане на нови туристически обекти и атракции.
· Използване на различни възможности за рекламиране на летовищата. 

М. ПИЩАЛОВА
гл. експерт „ТУТ и ПЗ“

Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия
проведе областният управител на Пазарджик Стефан Мирев

Директорите на РДПБЗН Пазарджик Иван Панайотов и РДГ Пазарджик Ангел Кузманов предста-
виха анализ на възникналите пожари в полския и горския фонд на областта за 2018 г. По време на 
заседанието бяха докладвани предприетите превантивни мерки за предотвратяването на пожарите 
и тяхното своевременно ликвидиране.

За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2004 произ-
шествия, което е по-малко със 162 броя от предходната 2017 г. Броят на произшествията е по-малък 
и от предходните 2016 и 2015 години. Интензивността на произшествията е 5.49 на денонощие.

Пожарите за 2018 г. са 1409 броя, като за сравнение през 2017 г. са 1540, през 2016 г. са били 1781, 
а през 2015 г. са били 1194.

За летния сезон от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г. на територията на област Пазарджик са възник-
нали 775 броя пожари, а за същия период на 2017 г. са били 811 пожара. За същия период в отрасъл 
„Горско стопанство“ са възникнали 8 пожара. За сравнение – през 2017 г. са 16 пожара. Засегнати 
са 29 дка широколистни гори, 5.25 дка иглолистни гори и 46 дка лесонепригодни площи. Предвид 
на това, че 57% от територията на областта е заета от горски площи, рискът за мащабни горски 
пожари със значителни екологични и материални щети е напълно реален. Застрашени са всички 
населени места и обекти в близост до горски масиви, като опасността е най-висока при близост с 
иглолистните и смесените гори. Рискови са масивите в Рило-Родопската част на областта и в райо-
на на Средна гора. Критични са местата, при които горските масиви граничат с житни посеви или с 
пасища и необработваеми площи.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:
– небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко 

съпътстващи фактора:
– пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за 

животните;
– масово пребиваващите в горския фонд граждани, добиващи гъби, билки и други;
– туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;
– ползвателите на сгради и територии в горския фонд;
– паленето на стърнища;
– неконтролирано запалване на битови отпадъци;
– изхвърляне на незагасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви;
– умишлени човешки действия;
– късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до 

горски и житни масиви;
– технически неизправности на машини – локомотиви, комбайни, строителни машини и други;
– природни явления (мълнии).
Мерките, които могат да се приложат за намаляване и ограничаване на пожарите в горския и 

полския фонд са:
– изпълнение в пълна степен на минерализованите ивици от ползвателите на сгради и построй-

ки или прилежащите им зони в горския фонд;
– почистване на сервитутните ивици на пътните, железопътните трасета и далекопроводите;
– упражняване на стриктен контрол от страна на служителите, упражняващи ДПК, охранителна 

полиция и горска стража върху пастирите, граждани, добиващи гъби, билки и други, туристи и ле-
туващи в необособените за лагеруване територии;

– ангажиране на органите за местно самоуправление по ускоряването на процеса по оборудва-
нето на доброволните формирования с технически средства и използването им;

– широка обществена разгласа чрез средствата за масово осведомяване и местната власт на 
мерките за недопускане на пожари в горския фонд;

– възстановяване на разрушената горска инфраструктура и прилагане на лесоустройствени 
мероприятия от собствениците на гори;

– ограничаване на извършването на огневи работи в близост до горски и житни масиви;
– ръководителите на предприятия и фирми да осигуряват техническата изправност на строител-

ни машини, комбайни, локомотиви, вагони и друга техника;
– завишаване на административно-наказателната дейност на контролните органи;
– осигуряване на достатъчен брой пожаронаблюдатели към горските стопанства.

Димитър ДИМИТРОВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОП ХРАНИ
Публикуван за обсъждане е проект на годишен доклад за изпълнението на Оперативната про-

грама за храни за 2018 г.: 
Той отчита значителен напредък по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, която се ре-

ализира от общините и районите на общини в цялата страна. Констатациите са, че безспорно е не 
само много успешна, но и изключително важна за хората, живеещи в крайна бедност. През 2018 г.
209 общини и райони на общини чрез 276 трапезарии в цялата страна са предоставили топъл обяд 
на 67 362 нуждаещи се лица. Сключените договори са за 51.6 млн.евро. Общото количество раз-
пределени хранителни продукти е 9636.83 тона. Общият брой осигурени ястия е близо 11.5 млн. 
броя. Освен храната, общините са предоставили и съпътстващи мерки на над 152 хил. потребители, 
предимно на лица над 65 години. Те са получили консултиране/насочване към програми за соци-
ални услуги, квалификация и заетост, осигурен им е достъп до общински, здравни, образователни, 
административни услуги, както и временен подслон на скитащи и бездомни лица. Управляващият 
орган е осъществил и 114 проверки на място и не е констатирал слабости. Коментари и бележки 
могат да се изпращат на: questionFEAD@asp.govermrnt.bg

Източник:НСОРБ

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ПОЖАРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.
СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ОТЧЕТОХА НА ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

З А П О В Е Д
№ РД – 258/05.06.2019

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със започване на поливния сезон,
както и ритмичното подаване на вода в земеделските райони

ОПРЕДЕЛЯМ:

график за поливане от язовири „Бурово блато“ и „ачево блато“, намиращи се в землищата на
гр. Брацигово и с. Козарско по местности и дни както следва:

От язовир „Гачево блато“
Местност Чиликовица - в дните петък, събота и неделя.
За село Козарско – петък, събота и неделя.
От язовир „Бурово блато“
Местности Драгуница, Албена, Ропината, Просовето – петък, събота и неделя.

Изпълнението на графика да започне от 07.06.2019 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение.

Заповедта да бъде публикувана във вестник “Априлци” и на официалната интернет страница на 
Община Брацигово.

Контрол по изпълнението й възлагам на Благовест Влахов – пазач на язовирите.
ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово
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С П О Р Т

Dacia събра любителите на марката на 
пикник в събота, 15 юни. Мястото бе село 
Равногор. Събитието се провежда за десе-
та поредна година и е едно от най-големите 
мероприятия на автомобилни фенове.

Пикникът започна в 11 и продължи 
до 16 часа. Гостите имаха възможността 
да се запознаят с цялата гама на Dacia, 
включително новости като лимитираната 
серия Red Line, налична за мо-
делите Duster, Sandero Stepway и 
Logan MCV Stepway. Феновете на 
Duster имаха възможност да из-
берат между шосеен и специално 
подготвен офроуд тестдрайв на 
модела.

За поредна година послани-
кът на марката Dacia в България 
Димитър Илиев бе специален 
гост на събитието. През целия ден

8-кратният рали шампион на 
България и неговият екип 
от Safety Driving Academy 
провеждаха демонстрации 
с интерактивен симулатор за 
безопасно шофиране.

Марката разчиташе и 
на дейното участие на чле-
новете на Duster Adventure 
Club, създаден с фокус вър-
ху собствениците на Dacia 
Duster и преживяванията 
им с автомобила. Част от тях 
разказаха за активностите, 
реализирани в рамките на 
събитията на клуба, а все-
ки желаещ собственик на

Duster имаше възможност да се присъеди-
ни към общността.

За любителите на спорта Dacia Пикник 
предложи разнообразие от игри на открито. 
Освен футболно игрище, на разположение 
на посетителите имаше и стрелбище, както 
и пособия за игра на бадминтон и петанк. 
По-креативните сред гостите развихриха 
таланта си в кръжока по рисуване, а на

интересуващите се от градинар-
ство им бе предоставена възмож-
ността да облагородят района, 
засаждайки туи.

Аниматори пък се грижеха за 
настроението на най-малките по-
сетители на събитието. Заедно те 
рисуваха, играха, сглобяваха и 
оцветяваха къщички за птици.

„Априлци“

Те са малки, но упорити и за пореден път на 
първо място! Браво на Симона Керезова и Ваня 

Стоилова от с. Бяга 
за добрия пример, 
упорития труд и не-
стихващия ентуси-
азъм! Те изминаха
1 км с бягане, 5 км с колоездене и 0.5 км с плуване!

Браво, момичета! Гордеем се с вас!

Във връзка със 110 го-
дини от провеждането на 
9-ия национален туристи-
чески събор в местността 
Атолука, Туристическо дру-
жество – Брацигово орга-
низира на 22 и 23.06.2019 г. 
– събота и неделя, поход от 
гр. Брацигово до летовище 
„Васил Петлешков“ (Атолу-
ка), с. Равногор, местност 
Бекови скали и обратно до 
гр. Брацигово.

Сборен пункт за начало 
на прехода бе площадът до 
сградата на Градския исто-
рически музей.

През първия ден бе про-
ходен маршрутът Брациго-
во – Атолука. Преходът е 

около 6 часа с изкачване 
от 400 до 1450 метра.

По маршрута има 
места за отдих и вода. 
Имаше и възможност за 
съкращаване на прехода 
с 2 часа при включване 
от микроязовир „Чор-
баново“ около 10-10.30 
часа и продължаване с 
основната група. 

На следващия ден 
тръгването стана в 9.00 
часа през с. Равногор, 
местност Бекови скали

и слизане до гр. Брацигово. 
Преходът бе около 6-7 часа. 

Нощувката бе на палатки за 
любителите на романтиката, а 
за останалите имаше резерва-
ции в къщи за гости. Бе органи-
зиран и транспорт за извозване 
на тежки раници и палатки от 
гр. Брацигово до Атолука и 
обратно.

Кръстю КРЪСТЕВ

Отборът на ФК „Брацигово“ да стане нещо като сателит на но-
вака във Втора лига „Хебър“. Това са говорили наскоро шефо-
вете на пазарджишкия клуб с колегите си от Брацигово и кмета 
на местната община Петко Петков. Идеята е на стадион „Христо 
Гюлеметов“ да се направи сборен тим от местни и пазарджишки 
футболисти.

Преките поводи за тази идея са поне два.
От една страна, работещата вече на пълни обороти школа на 

„Хебър“ започва да бълва ежегодно куп футболисти в най-гор-
ната им възраст, които нямат право да играят повече за пазар-
джишкия клуб при юношите поради навършване на годините. 
Тези, които не се преборят за място при мъжете така или иначе 
стават свободни агенти и поемат по пътя си – едни отиват да 
учат, други да работят, а трети се занемаряват с участие в отбори 
от областните групи, където обаче тренировки почти няма и се 
играе от мач на мач. Освен това, в добре организиран бъдещ 
тим в Брацигово, кадрите на „Хебър“ ще бъдат под постоянен 
надзор и тези, които развият качествата си, по всяко време ще 
могат да получат шанс да се върнат на стадион „Бенковски“. От 
друга страна, в Брацигово има добра спортна база, която обаче 
не се натоварва, а местните футболисти от година на година по 
чисто обективни причини стават все по-малко. Развитие по тази 
идея със сигурност ще има през месец юли, коментираха за 
„Пазарджишка Марица“ от управата на „Хебър“.

Още преди домакинството на пазарджиклии срещу Германия 
преди две седмици пък председателят на УС на ФК „Брацигово“ 
Асен Драгнев се обяви абсолютно „За“ реализация на такова 
сътрудничество, от което би имало само ползи.

Източник: „Пазарджишка Марица“

Ира Тодориева триумфира на двойки в Хасково

Състезателката на ТК „Пазарджик“ Ира Тодориева спе-
чели първо и второ място на Държавния турнир по тенис за 
юноши и девойки до 14 год. в Хасково.

Златото за Тодориева дойде от играта на двойки, където 
в тандем с Йоанна Радулова от ТК „Тракия“ (Пловдив) побе-
диха на финала с 6:0 и 6:3 Александра Габровска и Каталина 
Петрова от ТК „15/40“ (София).

РАДУЛОВ В ОТБОРИТЕ НА ITF И „ТЕНИС ЕВРОПА“
Поредно голямо признание получиха младите родни 

тенис надежди. Четирима родни тенисисти бяха избрани да 
бъдат част от отборите до 14 г. на ITF и „Тенис Европа“.

Илиян Радулов (ТК „Тракия СКЛАТ“, гр. Пловдив) и Ад-
рияно Дженев (ТК „Хасково“, гр. Хасково) и ще участват в 
отбор „А“ на ITF и „Тенис Европа“. 

Талантливите българчета ще бъдат част от тимовете до 
14 г. за тренировки и турнири от 27 юли до 26 август. Ини-
циативата е финансирана от Фонда за развитие на Гранд 
шлем държавите. Избирането на състезатели в престижния 
отбор става възможно с покриването на редица критерии 
от тяхна страна и от страна на БФ „Тенис“. Участието в тези 
отбори е изключителна възможност за младите тенисисти 
да участват във висококачествени младежки турнири, под 
ръководството на официални треньори на ITF и „Тенис Евро-
па“. Всички разходи ще бъдат покрити от Фонда за развитие 
Grant Slam. Адрияно Дженев и Илиян Радулов ще участват 
на четири турнира в Германия и Белгия. 

Благодарим за този вълнуващ спортен ден на Фондация 
„Възраждане на българските села“, спортен клуб по тенис на 
маса „Кидо“ − гр. Пловдив, Гергана Георгиева /треньов в клуб 
„Кидо“/, Димитър Попов и всички участници !

Равносметката: прекрасни емоции, много усмивки, добро 
настроение и най-важното − нови приятелства!

Благодарим ви!

DACIA

ПИКНИК

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

ПРЕДИ ЕНЬОВДЕН:

ПЛАНИНАРИ КАТЕРЯТ

ОТ БРАЦИГОВО ДО АТОЛУКА

Т Е Н И С „БРАЦИГОВО“ СТАВА САТЕЛИТ НА „ХЕБЪР“?ПЪРВИ ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА В С. БЯГА 

Гордост за всички нас!
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