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УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
С Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на КЕВР и Заповед 

№ 08/28.03.2022 г. на управителя на дружеството се 
въвеждат нови цени на ВиК-услуги, предоставяни 
от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово, както 
следва:

Утвърдени цени ВиК услуги лв./куб.м без ДДС 01.04.2022 г.

Цена за доставяне вода на потребителите 
лв./куб.м без ДДС: 0,945

Цена за отвеждане на отпадъчни води
на потребителите лв./куб.м без ДДС: 0,100

Цените влизат в сила от 01.04.2022 г. 

206 îáùèíè ñ ïðîåêòè çà ÷èñòà îêîëíà ñðåäà

Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) анонсира, че 
в рамките на Националната кампания „Чиста окол-
на среда“ – 2022 г. на тема: „Обичам природата – и 
аз участвам“ са депозирани 1 734 проекта. От дан-
ните става ясно, че 206 общини (кметства, райони) 
са подали 848 проекта. Останалите заявления са на 
детски градини, училища и други образователни 
институции. С реализирането им се цели обновява-
нето и ремонтирането на детски площадки, изграж-
дането на чешми, зони за отдих и фитнес на открито, 
алеи, екопътеки и скални цветни кътове.

С най-голям брой депозирани проекти е Столич-
на община. Следват Видин и Ловеч с по 21 проекта. 
Хасково, Септември и Добричка община са с по 
16. Общо средствата по кампанията за общините/ 
кметствата са 2 млн. лв., като горната граница на 
проектите е 15 хил. лв. Всички общини от областите 
Габрово, Търговище, Кърджали, Сливен и Ямбол са 
с депозирани проекти по Националната кампания. 
Община Брацигово участва за поредна година с 
4 проекта. Свои идеи са депозирали кметствата в 
Равногор и Исперихово, детска градина „Пъстро 
хвърчило“ – Бяга, и ОУ „Христо Ботев“ – Испери-
хово.

Татяна СИМОНОВА

ГЕНЕРАЛНИЯТ КОНСУЛ НА ТУРЦИЯ
В ПЛОВДИВ ПОСЕТИ БРАЦИГОВО

Посещението на 
Корхан Кюнгерю в Бра-
цигово е част от опо-
знавателната му визита 
на общините в област 
Пазарджик. След разго-
вора с кмета на община 
Брацигово, генералният 
консул се отправи на 
визита и в община Пе-
щера.

Генералният консул 
на Република Турция в 
Пловдив Корхан Кюнге-
рю и кметът на община 
Брацигово разискваха 
евентуални двустранни 

връзки в областта на туризма.
Г-жа Казакова и г-н Кюнгерю показаха подгот-

веност да работят за развиване и увеличаване на 
двустранния поток от туристи. С общите старания 
на двете страни би трябвало да се преодолее отри-
цателната наклонност в бранша на туризма, поро-
дила се в резултат на пандемията от COVID-19.

Турция изпрати нов генерален консул в Пловдив 
още миналата година. Това е дипломатът Корхан 
Кюнгерю. Той идва от Анкара, където до момента 
е работил в специално разкрития COVID-отдел във 
външното министерство на страната.

Кюнгерю вече е бил генерален консул на тур-
ската държава в Казахстан. Указът за назначението 
му е издаден, тъй като 4-годишният мандат на пре-
дишния консул в Пловдив Хюсеин Ергани изтече, 
съобщи БНТ.

„Априлци“
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Двегодишното ходене по мъките на бюрократична-
та система се увенча с успех и на 24.03.2022 г. Община 
Брацигово подписа тъй дълго очаквания анекс с ДФЗ 
за узаконяване на проект за изграждане на спортна 
площадка в село Бяга. На 25.03.2022 г. спортното съ-
оръжение бе тържествено открито. 

То е изградено по Административен Договор 
№BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програмата за развитие на селските райони за перио-
да 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 2 – „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка
7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски-
те райони“ №BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ. Изграж-
дане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обза-
веждане на спортна инфраструктура“. 

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ бе 
в размер на 97 228,01 лв. без ДДС. Целта на проекта 
бе изграждане на спортна площадка за минифутбол с 
едно малко футболно игрище. Размерът на игрището 
е 40/20 м. По периметъра се предвижда зона за сигур-
ност с ширина 1,50 м по дългите страни и 2,00 м по къ-
сите страни. Оградата на игралното поле е с височина 
2,00 м. Настилката е от изкуствена трева, ограничена с 
градински бордюри. Размерът на футболните врати е 
300/200 см, закрепени със самостоятелни фундаменти. 
Разчертаването на игралното поле е съгласно норма-
тивните изисквания. Общата площ на зоната на игри-
щето е 1013 м2.

„Априлци“

Г-н Петер Полак – член на Европейския парламент, 
организира работна среща на тема „Използване на кохе-
зионните фондове за подобряване на достъпа до питейна 

вода за маргинализирани групи“.
Г-жа Надежда Казакова, кмет на община Брацигово, 

беше поканена и участва в работната среща в качеството 
си на партньор по Програма РОМАКТ.

Градоначалникът на Брацигово представи целия про-
цес по осигуряването на достъп до чиста питейна вода 
на жителите на с. Исперихово. В началото с подкрепата и 
методологията на Програма РОМАКТ се изготви оценка 
на нуждите на местната ромска общност, след това се 
заложиха мерки в ОПИР. На следващ етап Община Бра-
цигово и Общински съвет – Брацигово осигуриха и финан-
сиране от общинския бюджет на всички дейности, за да 
се затвори цикълът и да се изгради нов водопровод.

„Априлци“

ПРОЛЕТНИ КУЛТУРНИ ДНИ • БРАЦИГОВО • АПРИЛ-МАЙ 2022 ГОДИНА
МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ОРГАНИЗАТОРИ

03 април 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА АМАТЬОРИ
ЗА КУПА „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ – ПРОЛЕТ 2022 СПОРТНА ЗАЛА – БЯГА 10,30 ч. СКТМ – БРАЦИГОВО,

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
16 април 2022 г.

 ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 10.00 ч. НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“
 20 април 2022 г.

НАЦИОНАЛНО ШАХМАТНО ТУРНЕ – 2022 ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 15,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПМН
21 април 2022 г.

ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ – 146 ГОДИНИ
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ПЛОЩАД „СИНДЖИРЛИ БУНАР“ 19.00 ч. НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“

27 април 2022 г.
ДКТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – „Една седмица, не повече /Истински лъжи/“ НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“ 19.00 ч. НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“

30 април 2022 г.

АВТО РЕТРО ПОХОД „РОМБУС“ 2022 ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 16.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО,
ПАК „РЕТРО“

9 май 2022 г.
КОНЦЕРТ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ   ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 19.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

11 май 2022 г.
ВДИГАНЕ НА ЗНАМЕНАТА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 10.30 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ШЕСТВИЕ ДО ЛОБНОТО МЯСТО НА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ бул. „ТРЕТИ МАРТ“ 10,45 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ПЕТЛЕШКОВ 
ДО ГРАДСКИ СТАДИОН 11,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

НУ „В. ПЕТЛЕШКОВ“

ДЕФИЛЕ НА МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ – ПЕЩЕРА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 11,30 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

„ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ“ ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 12,00 ч. НУ „В. ПЕТЛЕШКОВ“
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗСТАНОВКА ПЛОЩАД „СИНДЖИРЛИ БУНАР“ 19.30 ч. НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ-1874“

ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИЯ КАРАУЛ И ПОКЛОНЕНИЕ ПАРК „АПРИЛЦИ“ 20,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОВЕРКА – ЗАРЯ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 21,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

КОНЦЕРТ – ОРКЕСТЪР „КРАСЕН“ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 22,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО
12 май 2022 г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА МОНУМЕНТА ЦЕНТРАЛНА АЛЕЯ 10.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ДКТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 11,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

КОНЦЕРТ – „ПЕТТЕ СЕЗОНА“ И СТЕФАН ДИОМОВ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 19.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

КОНЦЕРТ – СЛАВКА КАЛЧЕВА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 20.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ БЛАГА ВЕСТ ЗАСТИГНА 
ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БЯГА

КМЕТЪТ НА БРАЦИГОВО УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПИТЕЙНА ВОДА



Войната, в която живеем
Живка Аджеларова

В статия на вестник „Капитал“, публикувана десе-
тина дни преди началото на войната в Украйна, нами-
раме любопитното мнение на Ювал Ноа Харари, обръ-
щащо внимание на въпроса за „новия мир“ и ролята 
на образованието в съвременните политики.

Не липсват и други видове конфликти – като 
граждански войни и бунтове, но дори като се вземат 
предвид всички видове конфликти, през първите две 
десетилетия на XXI век човешкото насилие е убило 
по-малко хора, отколкото самоубийствата, автомо-
билните катастрофи или заболяванията, свързани със 
затлъстяването. Барутът стана по-малко смъртоносен 
от захарта.

Учените спорят за точната статистика, но е важно 
да погледнем отвъд математиката. Упадъкът на война-
та е психологически, както и статистически феномен. 
Най-важната му характеристика е сериозна промяна в 
самото значение на термина „мир“. През по-голямата 
част от историята мирът означаваше само „временно 
отсъствие на война“. Когато хората през 1913 г. каза-
ха, че има мир между Франция и Германия, те имаха 
предвид, че френската и германската армии не се 
сблъскват директно, но всички знаеха, че войната 
между тях може да избухне всеки момент.

(…)
„Новият мир“ не е статистическа случайност или 

хипи фантазия. Това е отразено най-ясно в числата на 
бюджетите. През последните десетилетия правител-
ствата по света се чувстваха достатъчно сигурни, за 
да изразходват средно само около 6.5% от бюджета 
си за въоръжените си сили, като същевременно хар-
чат много повече за образование, здравеопазване и 
социални грижи.

Склонни сме да го приемаме за даденост, но това 
е удивителна новост в човешката история. В продъл-
жение на хиляди години военните разходи са били 
най-големият елемент от бюджета на всеки принц, 
хан, султан и император. Те не са харчили почти нищо 
за образование или медицинска помощ за масите.1

Цялата тази информация ни кара да се замислим 
не живеем ли ние в една постоянна война, в коя-
то много хора губят живота си, но не на фронта, а 
вследствие на лекарска грешка, катастрофи по пътя, 
инциденти от различно естество? Да не говорим за 
емиграцията в чужбина, която по принцип не убива 
никого, но също спомага намаляването на работо-
способното население на територията на България и 
заради това също може да се сметне за вид война. Но 
тези събития сякаш не ги забелязваме. Като че ли сме 
свикнали с тях – всеки ден медиите ни осведомяват 
за случилото се в последните часове, показват ни 
репортажи, различни видеоматериали и коментари, 
а ние, заслепени от своите възмущения как нищо ху-
баво не ни се казва, дори не се опитваме да вникнем 
в същината на новините и да разберем, че всъщност 
постоянно ни се дава знак, че живеем във време на 
невидима война. 

Както Ювал Ноа Харари отбелязва в статията си, 
„правителствата харчат много повече за образова-
ние, здравеопазване и социални грижи“, отколкото за 
въоръжените сили. И ние сигурно сме го забелязали, 
тъй като в ежедневните си разговори много по-често 
коментираме нивото на образованието и здравеопаз-
ването в момента, отколкото военни тактики. Дори в 
този момент, когато в Европа се води реална война, 
основните теми на разговор като че ли се концентри-
рат главно около начините за оказване на помощ на 
украинските семейства, отколкото в обсъждане на во-
енни стратегии, нападателни техники, видове оръжия 
и т.н. С право определяме войната в Украйна – която 
виждаме с очите си – като нечовешка, но жестокостта 
на невидимите битки от ежедневието, засягащи ни 
пряко, остава скрита. Заради това не им отдаваме 
такова значение. Не си и представяме, че невидимото 
може да атакува много по-смъртоносно. 

След като знаем, че приоритетите ни са се проме-
нили – повече харчим за образование, здравеопазва-
не и всякакъв вид услуги, сякаш сме склонни да си 
въобразяваме, че всеки от нас „е изградил, стъкмил 
и уплътнил цял налудничав блян – убеждението, че 
бележи напредък“2 заради своята информираност, 
по-хуманното си отношение към животните, грижата 
за околната среда, мисълта за другия и т.н. Както из-
глежда обаче, това е само заблуда – обществото ни 
действително бележи напредък, но то е заради факта, 
че е успяло да премести бойното поле на различен те-
рен – този на привидния мир, превръщайки оръжията 
в незабележими, а воюващите – в неразпознаващи 
другия като враг или приятел (главно заради влияни-
ето на социалните мрежи). 

Броят на жертвите на катастрофи, смъртните слу-
чаи при пациенти, лекувани неадекватно, масовата 
неграмотност като нещо, което създава предпоставка 
за осакатяване (духовно и физическо) са само част от 
примерите, показващи ни, че действително от доста 
години нещо се случва. Нещо като война. 

А за да я прекратим, е достатъчно само да про-
гледнем.

1 „Ювал Ноа Харари: В Украйна е заложена на карта посока-
та на човешката история“, в. „Капитал“, 14 февруари 2022 г.

2 Жан-Пол Сартр, „Погнусата“, второ издание, изд. 
„Фама“, 1993 г., библиотека „Хексагон“ №7

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

Ние -  хората

Учениците от първи, втори и четвърти клас при 
Начално училище „Васил Петлешков“ – Брацигово, 
взеха участие в художествена инициатива на тема 
„Моята мечта“, организирана от издателство „Клет 
България“.

Целта на инициативата е да отключи вълшебния 
свят на малчуганите до прогимназиална възраст и 
да им даде възможност да демонстрират заложбите 
си, без ограничение във формата и креативността 
им. Всяко 
дете можеше 
да нарисува 
това, с което 
а с о ц и и р а 
темата. Мал-
ките мечта-
тели можеха 
да творят с 
цветни моли-
ви, пастели, 
водни или 
т е м п е р н и 
бои и т.н.

Началото бе в края на есента. През месец ок-
томври в НУ „Васил Петлешков“ се получи мило 
писмо:

 „Уважаеми колеги, в ежедневната си работа 
вие обагряте света на нашите деца с толкова 
много ярки моменти, които се превръщат във 
вдъхновение за големи мечти. Каним ви да над-
никнем заедно във вълшебния свят на ученици-
те с художествената инициатива за детски 
рисунки „Моята мечта“ на издателство „Клет 
България“. Включете Вашия клас и нека детски-
те мечти оживяват в пъстри рисунки, за да ни 
напомнят колко цветен е светът!“

Издателството ще организира виртуална из-
ложба с всички творби през 2022 година. 

И така…
През ноември месец учениците регистрираха 

своето участие. След регистрацията от издател-

ството ни бяха предоставени материалите 
– бланка за всяко дете. Преди да започне 
да рисува, всеки ученик трябваше на об-
ратната страна да запише трите си имена, 
училище, клас, област, град. Но най-инте-
ресно бе, че преди да рисува, всяко дете 
трябваше да опише подробно своята мечта 
− за какво мечтае, защо, какво иска… Най-
искрената и истинска мечта, която впечатли 
всички ни, е на едно момиче, което мечтае 
да сложи българското знаме на Луната и 
да открие нова звезда, която да кръсти на 
Пламена − както се казва и тя. 

Така на 4 ноември учениците бяха писа-
тели, а на 5 ноември − художници.

Удивително е за какво мечтаят нашите 

малчугани − Космос, океан, Луна, известност, 
спорт, откриватели… Всеки написа кратко съ-
чинение по темата. На следващия ден рисуваха. 
Така успяхме да съчетаем писането на съчине-
ние и рисунка на тема „МОЯТА МЕЧТА“. Детските 
мечти оживяха в пъстри рисунки и удивителни 
съчинения, за да ни напомнят колко цветен е 
светът!

За своето старание нашите възпитаници по-
лучиха грамота и значка „Мечтател“.

Учителите също получиха значка и грамота − 
„УЧИТЕЛ ВДЪХНОВИТЕЛ“!

Таня МИШЕВА

„Бахтало!“ – Така се поздравяват ромите на 8 април. 
И не само. Означава „щастлив“. Една от основните техни 
черти – да изглеждат щастливи. Дори когато отиват на 
смърт. Както тогава, в концентрационните лагери на Ауш-
виц, Белзен, Бухенвалд, Собибор, Треблинка… С песни и 
танци цели фамилии, сред които имало и малки деца, са 
изминавали пътя до газовите камери и са предавали част 
от своята сила на останалите концлагеристи.

На 8 април светът скланя глава пред паметта на екзе-
кутираните повече от 500 000 роми по време на нацисткия 
геноцид. Почти неизвестен оста-
ва фактът, че освен своите евреи, 
България е единствената държа-
ва в Европа, спасила и своите 
роми от нацистките концлагери.

Проявата се организира под 
мотото „Слънцето свети за всич-
ки“. 8 април е известен като Ден 
на ромското пробуждане. Знае 
се, че на този ден през 1971 го-
дина започва Първият световен 
ромски конгрес в Лондон, който 
приема химна и знамето на роми-
те. На него се взема решение за 
в бъдеще да се използва думата 
„роми“ вместо „цигани“, „джипси“, 
„хитанос“, „ченгене“ и „циган“. Приет е и химнът на ромите 
– песента „Джелем, джелем“ на Жарко Йованович от 1969 
г., и флагът им – синя и зелена ивица, разположени хори-
зонтално една над друга, а в центъра им – червено колело 
от каруца с 16 спици. Синият цвят символизира небето и 
свободата, зеленият – земята и плодородието, а червено-
то колело – огъня, движението, прогреса.

През 1990 г., по време на четвъртия Световен ромски 
конгрес на Международната организация „Романо юнион“ 

се взема решение денят, в който се открива конгресът 
през 1971 г. да бъде обявен за Международен ден на 
ромите.

Днес те са най-многобройното европейско малцин-
ство. Фолклорът им е неизчерпаемо духовно богатство. 
Един етнос с богата култура и интересна история, който 
все още поздравява с „Бахтало!“, независимо какво му е 
на душата.

8 април не е нов празник. Той е онова, което винаги е 
теглело ромите нагоре, извън рамките на махалата, към 

европейското ни общо битие. 
Образованието е ключът към 
ромската модернизация и не 
само ромската. Интеграцията 
чрез и в образователната систе-
ма е най-важната предпоставка 
за цялостния процес на модер-
низация на ромската общност 
и в голяма степен определя по-
ведението й на пазара на труда, 
нейния здравен статус, условия-
та на живот. 

Българското общество е било 
символ на толерантност и разби-
рателство. Нека запазим този дух 
и днес, когато заедно трябва да 

преодоляваме дефицити в образованието, квалификация-
та и безработицата. Сега повече от всякога е нужно да не 
забравяме, че имаме общ дом. И че от общите ни усилия 
като български граждани зависи как ще живеем в него.

В Брацигово и тази година празникът се проведе при 
голям интерес на стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“. 
С музика, танци, спортни срещи и много позитивно на-
сторение.

„Априлци“

БРАЦИГОВЧЕТА РИСУВАХА СВОЯТА МЕЧТА

Ромите в Брацигово отбелязаха своя празник
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„Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания“ – гр. Брациго-
во, е комплекс от социални услуги, 
който създава условия за цялост-
ното им обслужване през деня, за 
задоволяване на всекидневните 
им здравни, образователни и ре-
хабилитационни потребности, орга-

низация на свободното им време и осъществяване на 
лични контакти. 

Капацитет: 10 потребители 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Осигурява включваща, приемаща и стимулираща 

развитието среда, при отчитане на рисковите за раз-
витието на човека фактори.

• Предлага специализирано оборудване и обзавеж-
дане, в зависимост от конкретните потребности на 
лицата.

• Създаване на оптимални условия за корекционно-
компенсаторна и интеграционна работа с потребители-
те на услугите.

• Оказване на подкрепа на лицата и техните семей-
ства.

• Оценка на нуждите на лицето.
• Изготвяне на програма за грижи.
• Запознаване с конкретните нужди на лицето според 

сферите на функциониране.
• Планиране на интервенции според установените 

проблеми.
• Определяне на очакваните резултати и по възмож-

ност времето за постигането им в зависимост от налич-
ните ресурси.

• Дефиниране на ролите на специалистите в обслуж-
ването на лицето и специализираните интервенции, 
които ще извършват.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
Целева група – пълнолетни лица с увреждания.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Заявление от лицето до директора на дирекция „Со-

циално подпомагане”.
• Документ за самоличност - за справка
• Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК
• Предварителна оценка  
При необходимост могат да бъдат изисквани и други 

документи.
Въз основа на подаденото заявление до 20 дни се из-

вършва предварителната оценка на потребностите на 
лицето от социални услуги. 

Индивидуалната оценка на потребностите и индиви-
дуалният план за подкрепа се изготвят в срок до 20 
дни от заявяването на желанието на лицето да ползва 
социалната услуга от избрания от него доставчик от 
екипа по чл. 80, ал. 2 от Закона за социалните услуги и 
с участието на лицето. Информацията се представя на 
лицето в достъпен за него формат и посредством сред-
ства и технологии, улесняващи разбирането Ӝ.

ЗАПИСВАНЕ в ДЦПЛУ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Заявление- декларация от лицето до директора на  

ДСП – Пещера.
• Насочването в центъра се извършва от ДСП – Пеще-

ра, след подаване на документи по образец от лицето.
• Документ за самоличност-за справка.
• Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК. 
При необходимост могат да бъдат изисквани и други 

документи.
Индивидуалната оценка на потребностите и индиви-

дуалният план за подкрепа се изготвят в срок до 20 
дни от заявяването на желанието на лицето да ползва 
социалната услуга от избрания от него доставчик от 
екипа по чл. 80, ал. 2 от Закона за социалните услуги и 
с участието на лицето. 

• Запознаване на лицето с начина на предоставяне на 
социалната услуга и с персонала.

• Приемане на лицето след подписване на договор за 
ползване на социалните услуги.

• Изписване – при подаване на молба от лицето, при 
нарушаване на правилника за вътрешния ред, при не-
спазване на договорните отношения.

Потребителите могат да ползват домашен отпуск 
след подаване на молба до ръководителя на услугата.

ÏÐÎÅÊÒÚÒ ÇÀ ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀÒÀ
Проектът за бюджет на общината за настоящата 2022 г. бе 

внесен в Общински съвет на 31 март тази година. 
Тази година бюджетът на всички общини се съставя и при-

ема по-късно от обичайните за това срокове, поради отлагане 
приемането на Закона за държавния бюджет от Народното 
събрание. Това закъснение има своето значение и се отра-
зява на дейността на Общината. Засяга се основно инвес-
тиционната програма. Обектите, които общините изпълняват, 
преминават през създаване, обявяване и провеждане на об-
ществени поръчки, сключване на договори, изпълнение, отчи-
тане, разплащане. В години с нормални срокове в бюджетния 
календар общините разполагат с 10 месеца за този цикъл от 
дейности, който се извършва за всеки от обектите.

В условията на настоящата година времето за работа по 
капиталовата програма е още по-малко. За да се коригира в 
известна степен този недостатък в изпълнението на бюджета, 
Община Брацигово предприе стартиране на възлагателния 
процес за определени обекти при условията на специфична 
норма в Закона за обществените поръчки, която позволява 
обявяване на поръчка без осигурено финансиране. Така стро-
ителните работи за някои от обектите ще започнат веднага 
след приемане на бюджета, с който ще бъде осигурено фи-
нансирането им.

Друга особеност на тазгодишния бюджет е, че в него има 
два различни по своите показатели периода.

Първият период е от 1 януари до 31 март 2022 г., а вторият 
– от 1 април до 31.12.2022 г. През него всички делегирани от 
държавата дейности – детски градини, училища, читалища, 
Дом за стари хора, Общинска администрация и др., получават 
от държавния бюджет издръжка по стандарт, който е с непро-
менен размер спрямо този за 2021 г. Заплатите на заетите в 
тези дейности също остават без промяна спрямо 2021 г. до 
края на март т.г. За съжаление, същото не може да се каже по 
отношение на издръжката на общинските звена, която следва 
темповете на увеличената издръжка на живота във всички 
аспекти. Така бюджетът на общината, още при приемането си, 
се оказва ограничаващ работата за първото тримесечие.

За втория бюджетен период (от 1 април до края на годи-
ната) държавната издръжка е по увеличени стандарти, като 
най-малко (едва 1,7 %) е увеличението за Общинска адми-
нистрация. Въпреки това, с оглед на поскъпването на живота, 
в бюджета е планирано увеличение на заплатите на всички 
заети в администрацията и общинските звена с 10 %, считано 
от 1 април, а за сферата на образованието – съгласно специ-
фичната нормативна уредба. „Априлци“

З А П О В Е Д

РД-196/11.04.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка 
със започването на активна полска дейност в земеделски-
те имоти на собствениците на земи в землищата на град 
Брацигово и съставните села на общината

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Пашуването, влизането и преминаването на всякакъв 
вид селскостопански животни, под какъвто и да е пред-
лог, в ниви, ливади и трайни насаждения, собственост на 
физически и юридически лица на територията на община 
Брацигово.

2. Свободното пускане на селскостопански животни без 
придружаването им от пастир в земеделските земи.

3. За нивите и ливадите забраната важи от 11.04.2022 г. 
до 30.10.2022 г., а за трайните насаждения целогодишно.

При констатиране на нарушения ще се налага глоба от 
50 до 500 лева, съгласно административно-наказателните 
разпоредби на Закона за опазване на селскостопанското 
имущество, Наредба за опазване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, тревната и декоративна расти-
телност, полските имоти, горите и общинското имущество, 
специализирана закрила на деца на обществени места на 
територията на община Брацигово, опазване и възпроиз-
водство на околната среда и обществения ред на летови-
щата „Васил Петлешков” и „Розовски вриз” и Наредба за 
реда, начина и условията за отглеждане на селскосто-
пански животни и домашни любимци на територията на 
община Брацигово. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всич-
ки заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се обяви на официалната интернет стра-
ница на Община Брацигово, на информационното табло в 
сградата на Общината и да се изпрати на всички кметове 
на кметства/кметски наместници на населените места за 
обявяване на информационните им табла. Същата да бъде 
публикувана на страниците на вестник „Априлци“.

Контрол по изпълнението й възлагам на Ангелина 
Калинова – младши експерт ЗГВ, и кметове на кметства/
кметски наместници в община Брацигово. 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация 
Пазарджик

1. Определям за пожароопасен сезон в 
горските територии в област Пазарджик пе-
риода от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.

2. Съгласно чл. 141 от Закона за горите, 
органите по пожарна безопасност и защита 
на населението, Изпълнителната агенция по 
горите и Регионалната дирекция по горите 
– Пазарджик, самостоятелно или съвместно, 
да осъществяват контрол по изпълнението 
на предвидените противопожарни мерки и 
мероприятия в горските територии. Непо-
средственото организиране на борбата с 
горски пожари да се извършва от органите 
по пожарна безопасност и защита на на-
селението със съдействието на държавните 
горски стопанства, държавните ловни сто-
панства, учебно-опитни горски стопанства, 
общините, собствениците и ползвателите на 
горски територии, както и на лицата, извърш-
ващи дейности в тях.

3. Директорите на държавните горски 
стопанства, държавните ловни стопанства, 
УОГС и общините, собственици на гори, съ-
гласувано с районните служби по пожарна 
безопасност и защита на населението, да 
обозначат трайно на терена и информират 
населението за определените от тях учас-
тъци в горите с повишена пожарна опасност 
(I-ви клас), както и да засилят дейността по 
раздаване на противопожарни декларации 
на население, туристи, берачи на гъби и 
билки, собственици на гори и земи около и 
в държавните горски територии, пастири и 
други лица, пребиваващи или извършващи 
дейности в горски територии.

4. На основание чл. 137, ал. 3 от Закона 
за горите се забранява паленето на открит 
огън и извършването на огневи работи на 
разстояние, по-малко от 100 м от границите 
на горските територии.

5. Собствениците на линейни обекти, 
както и на съоръжения, преминаващи или 
попадащи в горските територии, са длъжни 
за собствена сметка:

· да ги поддържат целогодишно в пожа-
робезопасно състояние, като ги почистват 
периодично от дървета, клони, храсти, сухи 
треви и от други горими материали;

· да кастрят клоните на дърветата в не-
посредствена близост до обекта или съоръ-
жението;

· да определят особено опасните в пожар-
но отношение места и да ги обезопасяват.

6. Физическите лица, приминаващи или 
пребиваващи в горските теротирии, са 
длъжни да спазват правилата за пожарна 
безопасност в тях.

7. Сдруженията на ловците, на риболов-
ците и на туристите в България,чрез своите 
органи да инструктират членовете си за пра-
вилата за пожарна безопасност в горските 
територии и да попълват противопожарни 
декларации преди всеки излет.

8. Началниците на военните поделения и 
части при провеждане на полеви занятия и 
учения да осигурят спазването на правилата 
за пожарна безопасност и да предприемат 
действия за недопускане на пожари и за 

своевременното им потушаване.
9. Органите по пожарна безопасност и 

защита на населението и служителите на 
Изпълнителната агенция по горите и нейни-
те структури имат право да спират дейности 
или машини и съоръжения, които не отгова-
рят на изискванията за пожарна безопас-
ност или създават опасност за възникване 
на горски пожари.

10. Кметовете на общини да организират 
за сметка на общинския бюджет доброволни 
формирования за гасене на горски пожари 
по реда на Закона за защита при бедствия.

11. Директорите на държавните горски 
стопанства, държавните ловни стопанства и 
УОГС да организират специализирани групи 
от служители и работници за действия при 
гасене на госки пожари.

12. Лице, забелязало пожар в горските 
територии, е длъжно незабавно да предпри-
еме действия за уведомяване на центровете 
за приемане на спешни повиквания към 
единния европейски номер 112.

13. Държавните горски стопанства, дър-
жавните ловни стопанства, учебно-опитните 
горски стопанства, общините и юридичес-
ките лица собственици на гори, които имат 
изготвени Годишни планове за защита на 
горските територии от пожари да продължат 
изпълнението им, а собствениците на гори, 
които имат изготвени Годишни планове за 
защита на горските теротирии от пожари да 
продължат изпълнението им, а собственици-
те на гори, които нямат изготвени годишни 
планове, да изпълняват планираните в 
годишните планове на държавните горски 
стопанства и държавните ловни стопанства 
мероприятия за техните горски имоти.

14. Регионална дирекция по горите 
– Пазарджик, да продължи изпълнението 
на регионалната си програма за защита на 
горските територии от пожари и съвместно 
с Регионална дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ – Пазарджик, 
да осъществят контрол по изпълнението на 
годишните планове, както и по представе-
ните планове за действие при възникване 
на горски пожари на държавните горски 
стопанства, държавните ловнси стопанства, 
УОГС, общините, юридическите и физичес-
ките лица, собственици на гори.

15. Особено внимание да се обърне на:
· пострадалите от корояди и засегнатите 

от съхнене иглолистни култури, падналата на 
земята и непочистена към момента съхнеща 
дървесина и клони са предпоставка за лесно 
запалване и развитие на горски пожари. 
Осигуряване на проводимостта на горските 
пътища за противопожарна техника, като се 
продължи разчистването на падналите стъб-
ла, препречващи пътищата и се отремонти-
рат повредените от порои участъци;

· направата на нови и поддържане на 
стари просеки и минерализовани ивици, съ-
гласно годишните планове;

· контролът по създаване и поддържане 
на минерализовани ивици около земеделски 
земи, вилни зони, туристически хижи, почив-

ни домове, служебни и жилищни постройки, 
складове и др.;

· почистването на сухите треви покрай ЖП 
линии и пътища, линейните съоръжения, как-
то и отстряаняването на сухата и падналата 
дървесина в насажденията и културите от 
I-ви клас на пожарна опасност;

· осъществяването на най-строг контрол 
по спазването на противопожарните прави-
ла от посетителите и работещите в горските 
територии и в съседство с тях;

· готовността на специализираните авто-
мобили и екипите за патрулиране и първона-
чална атака на горски пожари;

· използването и поддръжката на изграде-
ните 15 броя пожаронаблюдателни кули;

· поддържането на изградените 12 броя 
водни огледала в готовност за използване.

16. За защита на горските територии 
от пожари да се организират денонощни 
дежурства по определен график в държав-
ните горски стопанства, държавните ловни 
стопанства, учебно-опитните горски сто-
панства, общините и юридическите лица, 
собственици на гори, които имат изготвени 
годишни планове.

17. По утвърдена от министъра на земе-
делието схема за оповестяване, при въз-
никване на пожар в горските територии 
ръководителите на държавните горски 
стопанства, държавните ловни стопанства, 
учебно-опитните горски стопанства и Реги-
онална дирекция по горите – Пазарджик, 
незабавно да предават информацията, съ-
гласно схемата.

18. В срок от 24 часа след възникване 
на горски пожар, наличната за него инфор-
мация да се въвежда в информационната 
система на Изпълнителна агенция по гори-
те от оторизираните за това служители в 
държавните горски стопанства, държавните 
ловни стопанства, учебно-опитнитете горски 
стопанства и общините.

Заповедта да се оповести публично на 
интернет страниците на Областна админис-
трация – Пазарджик, Регионална дирекция 
по горите – Пазарджик и Изпълнителната 
агенция по горите.

Копие от настоящата заповед да се изпра-
ти на Регионална дирекция по горите – Па-
зарджик, Изпълнителна агенция по горите 
– София, Южноцентрално държавнно пред-
приятие – Смолян, Югозападно държавно 
предприятие – Благоевград, Учебно-опитно 
горско стопанство „Г. Ст. Аврамов” – с. Юндо-
ла, Регионална дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” – Пазарджик, 
и кметовете на общини в област Пазарджик 
– за сведение и изпълнение, и на Регионал-
на инспекция по околната среда и водите 
– Пазарджик, за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта 
възлагам на инж. Владимир Влахов – дирек-
тор на РДГ – Пазарджик, и на г-н Ангел Анге-
лов – директор на РД ПБЗН – Пазарджик.

ИВАН ВАСЕВ
областен управител на област Пазарджик

Във връзка с постъпило в Областна администрация – Пазарджик, предложение с вх. № 2400-64/28.03.2022 г. от директора на 
Регионална дирекция по горите – Пазарджик, за определяне на пожароопасен сезон в горските територии за област Пазарджик 
и на основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
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(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

Тъжна гледка е селцето през по-голямата 
част от годината. От някогашните му хиляди 
обитатели, сега са останали по-малко от стотина. 
И то – един от друг по-възрастни. Кой подпрян 
на бастун, кой на по-проста тояга... 

Но жилави старци! Като дряновите под-
пирачки, на които разчитат при катеренето по 
стръмните сокаци. Пият си хапчетата, мажат се 
с противоартритни гелове, но нито охкат, нито пък се 
жалват.

Такива са и паянтовите им къщи – посивели и на-
ръфани от времето, разкривени и притиснати до бол-
ка под тежките тиклени покриви. Оставени на доиз-
живяване. А много от тях – напуснати завинаги. Личи 
им по изтърбушените прозорци и вратници, които се 
съживяват само през ветровитите дни, когато обзети 
от крайното си отчаяние, скърцат и размятат прогни-
лите си крила. Подавайки сякаш сигнал за бедствие, 
макар и да знаят, че помощ няма да дойде отникъде.

Оживление настъпва само през летните месеци. 
Тогава за по няколко седмици тук пристигат внуците 
от градовете. Но само тези на ученическа възраст. На 
другите, по-големите, вече не им достига време. Те 
или работят някъде, или са ангажирани със собстве-
ните си семейства. А трети пък отдавна са се запиле-
ли из чужбина, та не се мяркат с години.

 През тези дни селото сякаш възкръсва. Детско-
юношеската глъч се дочува откъде ли не, но не драз-
ни никого. Напротив, в ушите на старците виковете и 
врявата звучат като най-благозвучната музика. Като 
радостна, но в същото време и като много, много нос-
талгична соната.

С падането на мрака младата групировка окупира 
двете пейки при занемарената автобусна спирка. Ав-
тобус на това място не е пристигал с години, но тя все 
още се кипри на мегданчето като артефакт от музейна 
сбирка. Разкривена и захабена като къщите зад нея, 
но, по силата на някакво чудо, все още на крака.

През тези нощи баба Добра не заспиваше до полу-
нощ, че и до по-късно. Не можеше да притвори очи, 
докато не чуе, че входната врата хлопва зад гърба 
на любимата  внучка Дарина, която уж на нея беше 
кръстена.

Девойчето обаче нехаеше за притесненията на 
баба си. След като, кажи-речи, цял ден бе залягало 
над учебниците в подготовка за предстоящите му 
приемни изпити, свежите юнски вечери навън го 
опиваха.

Толкова приятен бе горският полъх, който мил-
ваше лицето! Истинска наслада! А звездите върху 
черното небе! Те блестяха като едри диаманти, наки-
чили необятния свод над главата Ӝ. И как пробляс-
ваха само! Вероятно по този начин те изпращаха на 
земните обитатели своите космически послания, но 
Дарина не полагаше ни най-малко усилие в опит да ги 
разшифрова. Достатъчно Ӝ беше, че ги има. В града, 
където живееше с родителите си, небето бе винаги 
мътно, а звезди не се виждаха никога.

На младото момиче не му отиваше да се присъеди-
нява към дечурлигата, но, за негов късмет, точно сега 
при своите старци бе дошъл и Пепи – най-верният Ӝ 
приятел от детските години. Много лета бяха прекара-
ли тук двамата и много лудории бяха вършили, така 
че винаги имаха за какво да си говорят. Но, разбира 
се, сега малко по-встрани от децата. Край отдавна 
изоставения кладенец в съседната градинка.

– Знаеш ли – подхвана тази вечер Дарина, – днес 
баба много тактично се опита да разбере дали между 
нас двамата има някаква връзка. Като че ли се стра-
хува от нещо...

– Права е – усмихна се дяволито Пепи. – Има осно-
вание. Опасен съм...

– Глупости! - отдръпна се леко момичето. - Ти да не 
би да си въобразяваш нещо?

– „Май нещо...“. Като Финдли...

– Твоят Финдли хич не ме интересува! И не ми ци-
тирай поезия. Защото и да хлопаш, и да не хлопаш, 
умнико, няма кой да ти отвори. Моята грижа сега са 
изпитите. А на теб май ти се е разхлопала дъската!

Гласът на Дарина стана почти сериозен, но Пепи 
не се впечатли. Природната интуиция му подсказва-
ше, че всяко момичешко „Не!“ в подобна ситуация 
можеше да означава и „Да!“. И продължи без при-
теснение:

– Че то на кой не му хлопа дъската? Време ни е, не 
сме малки...

– Аз съм! – отсече момичето.
– Малка! На седемнайсет!... А ако знаеш какво ми 

разказа моята баба Вера за нейната си баба...
– Някакви бабини деветини навярно...
– Не, не. Тя, нейната баба, която също се казвала 

Вера, била само на тринайсет, когато я сгодили.
– Ужас! – възкликна спонтанно Дарина. – Как 

така ще я сгодят на тринайсет? Че тя все още е била 
дете...

– Да, но тогава всичко е било съвсем различно. А 
най-шантавото в тази история е, че когато са правили 
годежа, тя не е знаела на кого точно я харизват. Нещо 
повече – дори и по време на сватосването не го е ви-
дяла.

– Хайде стига, бе! Как така ще я харизват като до-
биче?

– Ами така! Не видяла годеника си, защото по съ-
щото време той бил някъде из Гърция – на гурбет с 
баща си. Да печели пари за сватбата.

– Супер! Годеж без годеник!
– Точно така. Тогава родителите са решавали. И тъй 

като те самите са се одобрявали, страхували се да не 
стане някакво разминаване, та решили да избързат. 
За да се знае от всички, че това момиче вече не е 
свободно.

– А момичето изобщо няма думата! Не мога да си 
го представя...

– Не можеш, но е станало. В къщата тогава при-
стигнала само бъдещата свекърва. С някаква свита от 
свидетели, разбира се. В ръката си носела един черен 
калпак. Бил на кандидат-младоженеца. Та ето така 
станало – едната майка връчила калпака, а другата 
отговорила с някакво букетче, привързано с червен 
конец. Това пък било знакът, че предложението е при-
ето. И годежът станал.

– Ама това са пълни глупости! Да те сгодят с кал-
пак! – възропта яростно Дарина.

– За нас – да! Но тогава явно така са ставали не-
щата.

– А бабата на твоята баба, тоест – годеницата, не се 
ли е противопоставила?

– Не знам. Но са ми казвали, че много се е сраму-
вала, защото е трябвало да чака цели три години, до-
като избраникът Ӝ се върне в селото.

– Три години?!!!
- Ами да! Ти да не мислиш, че тогава работниците 

са имали право на отпуска? Връщали са се обратно 
чак когато припечелвали това, което им било необхо-
димо. А при онзи годеж това се случило след три го-
дини. Върнали се баща и син и тогава станало хептен 
весело. Годеницата дала заден ход...

– Горката! И защо?
– Ами, според разказа на баба, като видяла момче-

то, прабаба ми не го харесала и се разплакала. За тези 
три години от дете тя станала много хубава мома. Бяла, 
чернокоса, висока... И тука, ако позволяваш да вметна 
нещо, което винаги ме разсмива – баба никога не про-

пуска да натърти, че в нашия род всички жени са 
били красавици. Включително и тя самата.

– Хм! – изсумтя Дарина.
Трудно Ӝ беше да си представи каква хубави-

ца би могла да бъда превитата баба на Пепи.
– А годеникът – продължи момчето – се ока-

зал по-нисичък от нея, при това доста мургав и 
неугледен. Бил облечен в потури по тогаваш-

ната мода, но му били големи и той почти се губел в 
тях. А бил и доста срамежлив. Седял си свит някъде в 
кьошето и дума не обелвал.

– И какво? Да не се е развалила работата?
– А-а-а, не! Как така ще се развали! Думата си била 

дума. А пък щом и аз съм тук пред тебе... Нали съм 
продължението на рода...

– Вярно. Но бабата на твоята баба Вера сигурно е 
била много нещастна...

– Е, това, което следва, на мен ми е най-интересно-
то. Ако се е почувствала злочеста, то трябва да е било 
съвсем закратко. Защото после започнали гурбетчи-
ите да си разказват перипетиите. А те не били малко. 
Докато били на работа там някъде, към тях се присъ-
единили и други нашенци гурбетчии. Между тях – и 
едно ергенче, на което му се искало да вземе същото 
момиче. Но било закъсняло. Годежът вече бил в сила 
и това се знаело от цялото село.

Тогава се започнала една... Мътна и кървава. Иска-
ли онези със сила да принудят пра-пра-дядо ми да се 
откаже от вричането.

Той пък се оказал корав. Затова веднъж го притис-
нали насаме край някакъв дувар и бая го насинили. И 
може би са щели да го довършат, ако не бил долетял 
и баща му с една сопа.

Люта била битката, но и с нея не се свършило. Не 
след дълго отново заклещили прадядо ми и го хвър-
лили в един кладенец. За негов късмет, нямало дъл-
бока вода и той не се удавил, а полека-лека успял да 
се добере догоре, откъдето закрещял с пълно гърло: 
„И да ме давите, и да ме колите, и жив да ме дерете, аз 
от моята Вера няма да се откажа!“

Според баба ми, тези разкази накарали младата 
годеница да се вгледа в кандидата си. И макар че той 
все още бил повече момче, отколкото мъж, някак си 
изведнъж Ӝ просветнало. Размислила и на мига го 
преоценила, но вече не по външността, а според по-
стъпките му.

„Пуста да му опустее и хубостта! – казвала тя по-
късно, когато поучавала моята баба и сестрите Ӝ. – Тя, 
хубостта е до време, а верността е до гроб. Не е важно 
дали някой ще се кипри пред тебе като паун. Важното 
е да се бори за тебе, та ако ще в бунар да го хвърлят 
и кожата му да дерат. И да не се уплаши... И не те за-
реже...“.

– Интересна история. Значи все пак, макар и със 
закъснение, после са били щастливи?

– Най-щастливите, ако питаш баба Вера.
– Хм! Струва си да се замисли човек...
– Добре, ти мисли, а сега виж как ще скоча в кла-

денеца заради теб – завърши по съвсем неочакван 
начин Пепи и започна да размества дървените по-
хлупаци.

– Хич не си прави труда! – разсмя се Дарина. – Този 
кладенец отдавна е пресъхнал. А пък и съвсем не е 
същото. Ти ще трябва да изчакаш първо да се появи 
твоят съперник, а после заради мене да те набие и да 
те хвърли вътре. Иначе не важи...

– Ами ако стане така, че аз го набия и го хвърля?
– Тогава не знам. Ако се случи, ще си помисля – и 

като повдигна кокетно рамене, добави: – Възможно е 
пък да си харесам него... Щом ще се жертва за мен... 
А сега е време да се прибираме.

– Ах, ти-и-и! – възропта Пепи. – Но запомни хуба-
вичко – бит или небит, аз от тебе няма да се откажа!

Димитър ДЪНЕКОВ

На 03.04.2022 г. със съдействието на Община Бра-
цигово и СКТМ – Брацигово, се проведе поредният 
Национален турнир по тенис на маса за аматьори 
– Пролет 2022 за купа „Васил Петлешков“.

От 10 часа 
в Спортна зала 
– с. Бяга, се по-
стави началото 
на оспорвани 
срещи и спар-
тански двубои. 
С ъ с т е з ат е л и 
аматьори по 
тенис на маса 
от цяла Бъл-
гария мериха 

сили в надпреварата.
Турнирът бе открит от кмета на община Брацигово 

– г-жа Надежда Казакова.
Ето и призьорите: 

1. Тихомир Мичев – Варна
2. Валентин Делчев – Пещера
3. Онур Ахмед – Пещера 
4. Райчо Михайлов – Брацигово 

Организато-
рите благода-
рят на всички 
състезатели, че 
уважиха съби-
тието.

До нови сре-
щи през Есен 
2022 си поже-
лаха всички.

С първото затопляне на времето членовете на 
ЛРД – Пещера, отново извършиха зарибяване на 
микроязовир „Вриз“, който се намира на входа 
на Брацигово.

Зарибяването е традиционно и се прави с риба 
от вида шаран. Тази година любителите на лов-
но-рибарския тим са пуснали във водите 500 кг
жива риба.

НАЦИОНАЛНО ШАХМАТНО ТУРНЕ 
„АСЕНЕВЦИ“

Община Брацигово получи 
покана от Шахматен клуб „Асе-
невци“ – Велико Търново, да 
стане част от първото по рода 
си Национално шахматно турне 
през 2022 г.

На 20 април 2022 г. от 15.00 
часа на площад „Централен“ в 
Брацигово гросмайстори и лю-
бители на шахматната игра ще 
представят един уникален шах-
матен празник с много усмивки, 
подаръци, награди и хубави 
емоции. 

Инициативата е и част от 
превантивната дейност на 
МКБППМН – Брацигово, като по 
този начин не само се стимулира 
участието на децата в позитивни 
инициативи, но и се подпомага 
развитието и популяризирането 
на интелектуалния спорт сред 
подрастващите и изграждане на 
добродетели чрез участието им 
в спортсменски съревнования.

Приоритетната група деца 
е 1-4 клас, но в мероприятието 
може да вземе участие всеки 
желаещ, независимо от въз-
растта.
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