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Водици

За българите
в
древността
дните по Водици – 5, 6, 7 януари, са били трите
дни в годината с най-голяма магическа сила.
Празникът води началото
си още от преди Христа и е бил
приеман като символ на живота
и сътворението.
Почитаме водата, а небето се
разтваря за желанията ни. Това са силни дни, пречистващи ни от изминалите преживявания.
Ритуалът по изваждане на Богоявленския кръст в
Брацигово от водите на река Умишка се извърши при
заустването й до моста на площад „Костур“, пред Град-

ски исторически музей.
По традиция празникът на Йордановден започна със Света божествена
литургия, която бе отслужена в храм „Св. Йоан Предтеча“, а с литийно шествие миряните се отправиха към
обредното място.
Службата в храма и ритуалът по изваждане на кръста се проведоха при спазване на противоепидемичните мерки, валидни в извънредната епидемиологична
обстановка у нас.
Тазгодишният спасител на кръста отново е Пейчо
Малинов – член на читалищното настоятелство, ревностен самодеец, изпълняващ ролята на брациговския апостол Васил Петлешков във възстановките на
събитията от Април 1876.
„Априлци“

БЕЗ СКОК НА ВОДАТА И ДАНЪЦИТЕ В БРАЦИГОВО
Цената за доставка на питейна вода в община
Брацигово остава без промяна. Няма да поскъпва и
цената за пречистване, след като общинските съветници взеха това решение.
Леко повишение ще има на цената за отвеждане
на отпадни води, като новият размер е съобразен с
решението на КЕВР, взето в края на декември миналата година.
Тогава комисията е разгледала изготвения от
местното предприятие „Инфрастрой“ ЕООД бизнес
план за периода от 2019 до 2021 г. и е определила

нови цени за ВиК услугите за настоящата година.
Местната кметска администрация обаче преценява,
че заради пандемията, оставила много хора без работа или с по-ниски доходи, не е подходящ моментът
да се увеличават разходите им.
Брацигово е сред общините, които няма да повишават и никакви данъци и местни налози. Няма да
се променя и таксата за смет, въпреки увеличените
разходи за дейността заради цените на новото Регионално депо за отпадъци.
„Априлци“

2021 г. е Европейската година на железопътния транспорт
По решение на Европейската комисия, 2021
г. е обявена за година
на железопътния транспорт. Инициативата има
за цел да популяризира
ползите от този превоз
като устойчиво, интелигентно и безопасно
транспортно
средство.
Разнообразни дейности
ще поставят железниците в центъра на вниманието през цялата година,
за да насърчат използването им от гражданите и
бизнеса, да акцентират върху приноса им към целите
за климатична неутралност на ЕС до 2050, в контекста на Зелената сделка. В ЕС железниците са с дял
под 0.5% от емисиите на парниковите газове. Това ги
прави една от най-устойчивите форми на пътнически и
товарен транспорт. Наред с другите предимства, железопътният транспорт също е изключително безопасен
и свързва хората и бизнеса в ЕС чрез трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Въпреки тези предимства, само около 7% от пътниците и 11% от стоките
се превозват с железопътния транспорт.
От 1 януари стартира уебсайт, посветен на жптранспорта, достъпен на всички езици в ЕС https:
//europa.eu/year-of-rail/index_bg. Той ще предоставя
информация за инициативата и за планираните дейности. За момента са планирани 22 събития, които

стартират на 25 януари с церемония по връчването на
годишната награда за жп-транспорт, уебинари през
февруари за шума от жп-транспорта, дните на безопасността на жп-транспорта през юни, арт фестивал
на влаковете през октомври и др.

ПО ТОЗИ ПОВОД
Мотрисите пътуват отново по жп-линията Пловдив
– Пещера от 08.01.2021 г.
Козарско, Бяга, Брацигово и Пещера отново имат
жп-връзка с жп-мрежата на страната. Въпросът е – докога?
Брацигово ИНФО
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

СТАРТИРА
ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ
ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Стартира изпълнението на Проект № BG16M1OP0022.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община
Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“, местност
Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, съгласно договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Началото на този важен и значим екологичен проект
за община Брацигово ще бъде дадено на 19.01.2021 г. чрез
встъпителна пресконференция и официална церемония
„Първа копка“.
Пресконференцията ще се проведе от 11 часа на площад „Централен“ в гр. Брацигово, а церемонията по стартиране на строителните дейности – от 12.30 ч. на Депото за
неопасни твърди отпадъци в м. Клисурата.
Основната цел на проекта е да подпомогне изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от
Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депонирането на отпадъци и по-точно осъществяване
на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се
предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни
въздействия върху околната среда и рисковете за здравето
на човека.
Специфична цел е извършването на техническа рекултивация на 1 бр. общинско депо за неопасни отпадъци,
разположено на територията на град Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик.
Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на терена на Депото за неопасни отпадъци на площ
от 14,945 дка в местността Клисурата, включващи следните
дейности: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло,
оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца,
изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на
покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки и италиански
улей, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.
Чрез рекултивацията на Депото за неопасни отпадъци
ще бъдат постигнати важни за община Брацигово цели
– опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.

Минималната пенсия се увеличава от 1 януари

Mотрисата, пристигнала на гара Брацигово и тръгнала
от Пловдив в 8,42 ч. на 08.01.2021 г.

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА – „АСИСТЕНТСКА ПРОДКРЕПА“
ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕЗ 2021 Г.
Със Заповед №РД0015/05.01.2021г., Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане
дава предварително одобрение за създаване на
социална услуга – „Асистентска подкрепа“, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021
г. с капацитет 27 потребители, като дейностите по
предоставяне на услугата ще започнат през месец
февруари след Решение на Общински съвет-Брацигово.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за
социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане
на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на
държавната политика в социалната сфера.
Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от
асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото,
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изпълнение на ежедневни и домакински дейности,
комуникация.
„Асистентската подкрепа“ ще се предоставя в
рамките на 2 часа дневно на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване,
които нямат определена по съответния ред степен на
намалена работоспособност и на деца и пълнолетни
лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ
за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда
по реда на друг закон. Насочването за ползване на
асистентска подкрепа, контролът върху дейността на
асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на тази подкрепа
следва да се организира по начин, позволяващ
комплексно предоставяне на различните видове
социални услуги в домашна среда.
Татяна СИМОНОВА

До края на март над 2 млн. възрастни хора у нас
ще получават като добавка 50 лв. към пенсиите си. За
това са отделени 318 млн. лв. От 1 януари минималната пенсия става 300 лв., а от 1 юли всички останали
пенсии се повишават с 5%.
През април 392 000 души, които имат ниски пенсии, ще получат добавки в размер на 120 лв. за хранителни продукти. Това струва на бюджета 47,4 млн.
лв. „Трябва да се погрижим и за онези наши съграждани, които са най-уязвими и имат нужда от подкрепа, за да изкарат по-леко зимата. Ето защо решихме
12 млн. лв през 2021 г. да отидат за 50 000 души, които
ще получават топъл обяд до края на април. Това е с
20 000 повече от тази година“, коментира министърпредседателят Бойко Борисов.

БНБ: от 1 януари няма да можем
да плащаме с банкноти от 2 лева
От 1 януари няма да
можем да плащаме с двулевови банкноти, емисии
1999 г. и 2005 г., припомнят
от БНБ.
След тази дата банкнотите ще се обменят на
касите на Българската народна банка по номинална
стойност, без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.
Решението да извади от обращение от началото
на 2021 г. банкнотите с номинална стойност 2 лева
БНБ взе на 29 септември 2020 г.
„Априлци“

Ние - хората
О Б Щ И Н А Б РА Ц И ГО В О

62 бебета са се родили през последните 12
месеца в общината. Това сочат данните от Информационната система за ражданията на ГРАО към
Общинска администрация – Брацигово.
В сравнение с 2019 г., когато в населените места от селищната система са проплакали 59 бебета,
сега те са с 3 повече.
И през изминалата година момчетата са повече
от момичетата. Дамите са само с 4 по-малко от господата. Съотношението им е 33 към 29.
Според експертите, проблемите за ниската
раждаемост и в нашата община са ясни от години –
населението застарява, а жените в репродуктивна възраст намаляват поради икономическата
имиграция или влошаване на здравния им статус.
Освен това съществен фактор е и по-голямата възраст, на която българките решават да станат майки. Все повече са семействата с едно дете. Броят
на семействата с по три деца пък е символичен.
По данни на Националния статистически институт през 2001 г. броят на жените у нас е бил малко
над 4 млн., а през 2019 г. техният брой е спаднал
до 3,5 млн. – или те са с близо 600 хил. по-малко. В
по-дългосрочен план, през 2070 г. се очаква броят
на женското население да е 2,5 млн., тоест да бъде
с близо 1,1 млн. по-малко от сега. Като прибавим
към това и слабата социална политика на държавата, която обрича майките и децата на оцеляване,
не е необходимо да цъкаме с език и да събираме
жълти стотинки и капачки, а да търсим адекватни
дългосрочни мерки за стимулиране на репродуктивните способности на обществото.
„Априлци“

МИНАХА ГОДИНИ

Изминаха двадесет и пет години от създаването на групата за стари градски песни „Минаха
години“ в Козарско, по-късно преименувана на
„Сълза по отминала младост“. Под ръководството
на г-жа Иванка Костадинова и корепетитора Павел
Илиев групата пленява сърцата на слушателите
си. Изпълненията Ӝ са заснети и излъчвани в предаването на Драган Тенев и Милен Гетов „Минаха
години“. Изнасяни
са десетки концерти
в селото, общината
и страната. Групата е
участвала на всички
издания на фестивала „Нежни чувства“,
където
винаги
е
била класирана за
лауреат. През 2004 и
2007 г. самодейците
участват и в предаването „Ако зажалиш“
на Бони Милчева и
Тодор Върбанов по
телевизия
„Скат“.
В началото, при създаването на групата,
самодейците са в много голям състав, но с годините постепенно броят им намалява. Доста от изпълнителите отдавна
приключиха земния
си път. Дълбок поклон пред светлата
им памет!
Читалищното ръководство изказва
своята благодарност
към всички радетели на читалищното
дело, изявили се на
сцената, пожелавайки им здраве, щастие
и дълголетие. Пазете
българщината,
палете пламъчето в
гърдите на наследниците!
Поклон пред всички вас, самодейци при НЧ
„Съгласие-1902“! Да си самодеец е чест!
Мима ГЬОШЕВА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 – 30.11.2020 г.
Уважаеми общински съветници,
уважаеми съграждани!
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 98, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Брацигово, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация, съгласно които председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на Общински съвет и
неговите комисии.
Отчетът, който предоставям за разглеждане, обсъждане и приемане от Общински съвет, съдържа информация за работата на ОбС – Брацигово, и неговите комисии
за периода 01.07.2020 г. – 30.11.2020 г.
Основната дейност на Общински съвет се извършва в
постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените проекти за решения, след
което се внасят в заседание на Общински съвет.
На заседанията на постоянните комисии винаги
присъстват представители на администрацията, както
и вносители на съответните материали и предложения
и участват в изясняването на въпроси, свързани със
законността, целесъобразността и необходимостта на
предложените от тях управленски решения.
Комисиите по Икономика, финанси, образование и
култура, Териториално развитие, комуникации и околна
среда и Законност и обществен ред са провели 8 заседания за отчетния период. На тях са дадени следния брой
становища:
– ПК по Икономика, финанси, образование и култура
– 85;
– ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда – 85;
– ПК по Законност и обществен ред – 85.
Общият брой отсъствия на общински съветници от
заседание на трите постоянни комисии към Общински
съвет са 25 за посочения период, като всички са по уважителни причини.
Комисията по Оперативен контрол на дейността
на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово е провела 2 заседания за отчетния период и е внесла 4 предложения
до Общински съвет – Брацигово, относно дейността на
дружеството.
Заседанията на Общински съвет – Брацигово, за периода 01.07.2020 – 30.11.2020 г. са проведени съгласно
изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Досега те са 6 на брой, от които 2 броя са извънредни заседания, свикани на основание чл. 23, ал. 4, т. 1
от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Всички заседания са закрити, поради обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Република
България, породено от разрастващата се пандемия от
Covid-19 и поради предприетите и препоръчани от Националния кризисен щаб и Министерството на здравеопазването мерки против разпространението на заразата
и с цел недопускане на разпространението на болестта
на територията на община Брацигово.
За този отчетен период има постъпили 86 предложения за включване в дневния ред на заседание на Общински съвет – Брацигово, описани както следва:
– от кмета на общината – 76 бр.;
– от председателя на Общински съвет – 4 бр.;
– от общински съветници – 6 бр.
Oттеглени от кмета предложения – 1 бр.
Присъствието на общинските съветници на заседанията е редовно, като отсъствия от заседания са правени
само по уважителни причини и затова е бил уведомяван
председателят на Общински съвет – Брацигово.
Общо отсъствията на общинските съветници от заседание на ОбС за разглеждания период са 8.
Предложенията от Общинска администрация са внасяни винаги навреме, съгласно чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
– Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинска администрация. Налагало се е да се внасят
материали и в последния срок, но винаги са били съобразени с чл. 57, ал. 1 от Правилника на ОбС и постоянните
комисии към Общински съвет са се събирали, за да разгледат предложенията и вземат становище по тях.
За разглеждания период Общински съвет – Брацигово, гласува 85 решения. С положителен вот са 85, а с
отрицателен вот няма.
Решенията на Общински съвет – Брацигово, се изпращат на кмета на общината, на областния управител на
област Пазарджик и на Районна прокуратура – Пещера, в
срок, съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и се публикуват на
интернет страницата на Община Брацигово.
Към датата на изготвяне на отчета има върнат един
акт на Общински съвет – Брацигово, от Районна прокуратура – Пещера, във връзка с Решение № 158/25.09.2020
г. по Протокол №13, което беше отменено на следващото
заседание на Общински съвет – Брацигово.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 – 30.11.2020 г.
Решение № 129/31.07.2020 г.
Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, град Брацигово, за периода
от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Решение № 130/31.07.2020 г.
Отмяна на Решение №128/26.06.2020 г.
по Протокол №11 на Общински съвет – Брацигово.
Решение № 131/31.07.2020 г.
Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1,
ал. 3, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 и създаване на нови
ал. 8 и ал. 9, изменение на чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Брацигово и изменение и допълнение на
Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при
отдаване под наем на общинско имущество и
годишни наемни цени за декар при отдаване
под наем на земеделска земя в раздел III –
Производство и услуги в точка 16.
Решение № 132/31.07.2020 г.
Възлагане на безвъзмездно управление
на рибните ресурси и за любителски риболов
във водоем общинска собственост, находящ
се в землището на гр. Брацигово, местност
Грамадите.
Решение № 133/31.07.2020 г.
Отчет на кмета на общината за изпълнение на актове на Общински съвет за първото
полугодие на 2020 г. и останали за изпълнение от второто полугодие на 2019 г.
Решение № 134/31.07.2020 г.
Отчет за дейността на Общински съвет –
гр. Брацигово, и неговите комисии за периода
от 15 ноември 2019 г. до 30 юни 2020 г. включително.
Решение № 135/31.07.2020 г.
Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен
ремонт за 2020 г. на община Брацигово.
Решение № 136/31.07.2020 г.
Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на Министерство
на околната среда и водите, Главна дирекция
„Оперативна програма околна среда“, обез-

печаваща авансово плащане по Административен договор № Д-34-50/02.06.2020 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне BG16М1ОР002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмет
на процедура по нарушение на правото на ЕС
по дело С-145/14“, на бенефициент Община
Брацигово.
Решение № 137/31.07.2020 г.
Приемане отчета за касовото изпълнение
на бюджета и средствата на ЕС на Община
Брацигово за 2019 г. и отчета за състоянието
на общинския дълг през 2019 г.
Решение № 138/31.07.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства
от бюджетна сметка в извънбюджетна сметка
на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 4020 лв.
Решение № 139/31.07.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства
от бюджетна сметка в извънбюджетна сметка
на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 2010лв.
Решение № 140/31.07.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства
от бюджетната сметка в извънбюджетната
сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001
„Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, в размер на
6015 лв.
Решение № 141/31.07.2020 г.
Издаване на Запис на заповед от Община
Брацигово в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №

BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019
по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура на
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони №: BG06RDNP0017.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ за проект „Подобряване на
спортната инфраструктура – с. Бяга, община
Брацигово“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие“.
Решение № 142/31.07.2020 г.
Издаване на Запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ „Земеделие“,
обезпечаващ данък добавена стойност
върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019
по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура на
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони № BG06RDNP0017.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“ за проект „Подобряване на спортната инфраструктура – с. Бяга,
община Брацигово“, сключен между Община
Брацигово и ДФ „Земеделие“.
Решение № 143/31.07.2020 г.
Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна табела“ върху терен, публична общинска собственост – представляващ 1 кв. м тротоарна площ – част от
имот с идентификатор 06207.503.1838 по КК
на гр. Брацигово.
Решение № 144/31.07.2020 г.
Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Рекламна табела“ върху терен, публична общинска собственост – представляващ 1 кв. м тротоарна площ – част от
имот с идентификатор 06207.502.9529 по КК
на гр. Брацигово.
Решение № 145/31.07.2020 г.
Приемане на годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ
устройствен план на община Брацигово за
2019 г.
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Решение № 146/31.07.2020 г.
Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на „Зона за детска площадка“ върху терен публична общинска собственост
– част от имот с идентификатор 06207.502.1917 по
КККР на гр. Брацигово /УПИ XXII – за озеленяване,
92 по РП на гр. Брацигово/ за оформяне на „Зона за
детска площадка“.
Решение № 147/31.07.2020 г.
Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за оформяне на „Зона за детска площадка“ върху терен публична общинска собственост
– част от УПИ I – Младежки дом, кв. 45 по РП на
с. Бяга, община Брацигово.
Решение № 148/31.07.2020 г.
Информация за готовността на общинските
учебни заведения за новата учебна 2020/2021 г. и
утвърждаване на маломерни и маломерно-слети
паралелки в училищата на територията на община
Брацигово за учебната 2020/2021 г. и осигуряване
на средства за дофинансиране на дейности от
държавен характер съгласно Закона за държавния
бюджет от собствени приходи на общината.
Решение № 149/31.07.2020 г.
Определяне на училище, включено в Списъка
на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерския съвет.
Решение № 150/31.07.2020 г.
Отпускане на временен заем от бюджетна
сметка на Община Брацигово в извънбюджетна
сметка по проект № BG05М9ОР001-2.018-0030
„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община
Брацигово“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Решение № 151/25.09.2020 г.
Избор на управител на „Инфрастрой“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр.Брацигово,
ул. „Васил Петлешков“ №33.
Решение № 152/25.09.2020 г.
Отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м,
находящо се в имот пл. № 318 в кв. 40 по действащия регулационен план на с. Равногор, община
Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване.
Решение № 153/25.09.2020 г.
Продажба на УПИ ХVIII-63 в кв. 3 , УПИ ХIХ -63 в
кв. 3, УПИ ХХ-63 в кв. 3 и УПИ ХХIV-63 в кв. 3 по регулационния план на с. Козарско, чрез провеждане
на публичен търг с явно надаване.
Решение № 154/25.09.2020 г.
Продажба на поземлен имот с идентификатор
37705.55.2 по КККР на с. Козарско, местност Каменица, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
Решение № 155/25.09.2020 г.
Продажба на поземлен имот с идентификатор
06207.502.253 по КККР на гр. Брацигово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Решение № 156/25.09.2020 г.
Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти в oбщина
Брацигово.
Решение № 157/25.09.2020 г.
Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в бюджета
на oбщина Брацигово.
Решение № 158/25.09.2020 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на oбщина Брацигово.
Решение № 159/25.09.2020 г.
Приемане на Наредба за рекламната дейност
на физически и юридически лица в oбщина Брацигово.
Решение № 160/25.09.2020 г.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ
за част от кв. 20, УПИ XXIV – дърводелска работилница, и улица с о.т. 616-620 по РП на гр. Брацигово.
Решение № 161 /25.09.2020 г.
Одобряване на ПУП-ПП за трасе на: „Нова
физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в землище
с. Козарско, през с. Бяга до гр. Брацигово, община
Брацигово“.
Решение № 162/25.09.2020 г.
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за
ПИ с идентификатор 07586.186.843 и ПИ с идентификатор 07586.189.890, м. Брациговски път, по
кадастралната карта на с. Бяга, собственост на
Маргарита Ангелова Павлова.
Решение № 163/25.09.2020 г.
Приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на oбщина
Брацигово за първото полугодие на 2020 г.
Решение № 164/25.09.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства от
бюджетната сметка в извънбюджетната сметка
на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения
и заетост“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер
на 1400 лв.
Решение № 165/25.09.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства от

бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на
проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд
и Инициативата за младежка заетост, в размер на
3010 лв.
Решение № 166/25.09.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства от
бюджетната сметка в извънбюджетната сметка
на проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения
и заетост“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер
на 4020 лв.
Решение № 167/25.09.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства от
бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP0012.101-0160-С01 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3“.
Решение № 168/25.09.2020 г.
Отпускане на временен заем от бюджетната
сметка на община Брацигово в извънбюджетната
по проект BG05M9ОP001-2.018-0030 „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна
интеграция на уязвими групи в община Брацигово“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Решение № 169/25.09.2020 г.
Удължаване на изпълнението на Договор по
проект BG05M9ОP001-2.018-0030 „Пилотен модел
за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Брацигово“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Решение № 170/25.09.2020 г.
Информация за състоянието на материалната
база и храненето в детските градини на територията
на община Брацигово.
Решение № 171/25.09.2020 г.
Утвърждаване на маломерни и маломерно-слети паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2020/2021 г. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от
държавен характер съгласно Закона за държавния
бюджет от собствени приходи на общината.
Решение № 172/25.09.2020 г.
Приемане на годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.
Решение № 173/25.09.2020 г.
Приемане на информация за работата на Общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.
Решение № 174/19.10.2020 г.
Издаване на Запис на заповед от Община
Брацигово в полза на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 (ОП РЧР), обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.018-0030 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи в община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Решение № 175/30.10.2020 г.
Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 32888.125.238 по КККР на с. Исперихово,
чрез изкупуване на общинската част, представляваща проектен имот с идентификатор 32888.125.550
по КККР на с. Исперихово с площ 364 кв.м. от ЕТ
„СЮМ – СТОЯН МЛАДЕНОВ – АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА“ ЕИК 205757739.
Решение № 176/30.10.2020 г.
Приемане на информация за изпълнение на
договорните отношения по действащи договори за
общинско имущество към месец октомври 2020 г.
Решение № 177/30.10.2020 г.
Даване на съгласие по чл. 21 ал. 5 от ЗУТ за
постройка – гараж, на общата регулационна линия
между УПИ ХII-581, кв. 43 и имот общинска собственост УПИ I – детска градина, кв. 32 по плана на с.
Бяга, общ. Брацигово
Решение № 178/30.10.2020 г.
Именуване на улица с о.т. 118-139 по плана на
с. Равногор.
Решение № 179/30.10.2020 г.
Приемане на информация за състоянието на
търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки
за тяхното развитие и подобряване.
Решение № 180/30.10.2020 г.
Приемане на отчет за спортната дейност в община Брацигово, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.
Решение № 181/30.10.2020 г.
Избор на Временна комисия за изменение
и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – гр. Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация.

Решение № 182/30.10.2020 г.
Отмяна на Решение № 158/25.09.2020 г. по Протокол № 13 на Общински съвет – Брацигово.
Решение № 183/17.11.2020 г.
Одобряване на становище на Общински съвет
– Брацигово, по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, изготвен от МРРБ и
публикуван на 26 октомври 2020 г. на Портала за
обществени консултации.
Решение № 184/17.11.2020 г.
Одобряване на Обща декларация против проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията от МРРБ, публикуван на 26 октомври 2020 г. на
Портала за обществени консултации, изготвена на
13.11.2020 г. в гр. Берковица.
Решение № 185/27.11.2020 г.
Смяна на старата дървена дограма с нова ПВЦ,
за нуждите на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово.
Решение № 186/27.11.2020 г.
Освобождаване от отговорност Иван Атанасов
Танев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД − гр. Брацигово, за периода от месец септември 2019 г. до
месец ноември 2020 г. и освобождаване на внесена
от него гаранция.
Решение № 187/27.11.2020 г.
Отпускане на средства от бюджета на община
Брацигово за ремонт на пътя до микроязовирите
„Бурово блато“ и „Гачево блато“.
Решение № 188/27.11.2020 г.
Приемане на информация за работата по програмите за временната заетост за 2020 г. и перспективи за 2021 г.
Решение № 189/27.11.2020 г.
Приемане на информация за готовността по
поддържане на общинската пътна мрежа за зимен
сезон 2020-2021 г.
Решение № 190/27.11.2020 г.
Определяне на представители от състава на
Общински съвет – Брацигово, в изпълнение на чл. 4,
ал. 2 от Наредба за управление и разпореждане с
общински спортни обекти в община Брацигово.
Решение № 191/27.11.2020 г.
Отдаване под наем на помещения, находящи се
на трети етаж, дясно крило, в масивна триетажна
сграда с предназначение здравно заведение с
идентификатор 06207.501.291.1 – публична общинска собственост, находящ се в гр. Брацигово, бул.
„Трети март“ № 35А.
Решение № 192/27.11.2020 г.
Отдаване под наем на части от недвижим имот,
публична общинска собственост, представляващи
самостоятелен обект със самостоятелен вход с
площ 38.00 кв. м, находящ се в двуетажна масивна сграда, построена в урегулиран поземлен имот
I-804, Здравна служба, в кв. 39 по регулационния
план на с. Козарско.
Решение № 193/27.11.2020 г.
Възлагане на безвъзмездно управление на
рибните ресурси и за любителски риболов във водоемите „Гачево блато“ и „Бурово блато“, публична
общинска собственост, находящи се в землището
на гр. Брацигово.
Решение № 194/27.11.2020 г.
Приемане на годишен отчет за изпълнение на
План за енергийна ефективност на община Брацигово за 2019 г.
Решение № 195/27.11.2020 г.
Разглеждане и приемане на Годишна програма
на културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2021 г.
Решение № 196/27.11.2020 г.
Вземане на решение за утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от общински
горски територии през 2021 г. по дървесни видове,
видове сечи и обем.
Решение № 197/27.11.2020 г.
Одобряване ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод до УПИ I-3, за търговска дейност
и сватбени тържества /поземлен имот с идентификатор 32888.132.3/, м. Перето в землището на с.
Исперихово, община Брацигово.
Решение № 198/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост – представляващ 1кв. м
тротоарна площ, част от о.т. 21-24 по плана на с.
Исперихово, община Брацигово.
Решение № 199/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост − представляващ 1кв. м
тротоарна площ, част от о.т. 23-25 по плана на с.
Исперихово, община Брацигово.
Решение № 200/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост – представляващ 1кв. м
тротоарна площ, част от о.т. 23-24 по плана на с.
Исперихово, община Брацигово.
Решение № 201/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост − представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от улица с о.т. 52-53 по плана на
с. Козарско, община Брацигово.
Решение № 202/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост − представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от о.т. 31-32, кв. 15 по плана на с.
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Козарско, община Брацигово.
Решение № 203/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост − представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от улица с о.т. 115-171, кв. 38 по
плана на с. Бяга, община Брацигово.
Решение № 204/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост – представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от о.т. 46-12, по плана на с. Бяга,
община Брацигово.
Решение № 205/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост – представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от улица с о.т. 41-37 по плана на
с. Исперихово, община Брацигово.
Решение № 206/27.11.2020 г.
Разрешаване за поставяне на преместваемо
съоръжение „Кафе-автомат“ върху терен публична
общинска собственост − представляващ 1кв. м тротоарна площ, част от улица с о.т. 29-28 по плана на
с. Исперихово, община Брацигово.
Решение № 207/27.11.2020 г.
Удължаване на срока за представяне на проект
за Общ устройствен план.
Решение № 208/27.11.2020 г.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ
за част от кв. 5, УПИ I – за обществено хранене,
УПИ II – магазин и УПИ III – озеленяване по плана
на летовище „Розовски вриз“, община Брацигово.
Решение № 209/27.11.2020 г.
Определяне начина на процедиране на изменения на ОУП по искане на частни лица.
Решение № 210/27.11.2020 г.
Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ
за част от кв. 56, УПИ XVII-903, фирмени дейности
и услуги, УПИ XIV-904, УПИ XV-904, УПИ XVI-904,
УПИ XXI-904 и части от УПИ XIII – зеленина, УПИ
XXII-781, УПИ XXIII-782 и улица – тупик от о.т. 152153 по плана на с. Равногор, община Брацигово.
Решение № 211/27.11.2020 г.
Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на
имот с идентификатор 62973.1.110, м. Владовица, по
кадастрална карта на с. Розово, община Брацигово.
Решение № 212/27.11.2020 г.
Прехвърляне заемообразно на средства от
бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.101-0160-С01 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3”.
Решение № 213/27.11.2020 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брацигово.
С Решение № 808/16.10.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, се отменя Наредба за
престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Брацигово, приета с Решение №
328 по Протокол № 22 от 30.06.2017 г. на Общински
съвет – Брацигово.
С Решение № 494/22.07.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, се отхвърля протестът
на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба
за пожарна безопасност и защита на населението
на територията на община Брацигово, приета с Решение № 181 по Протокол № 13 от 30.09.2016 г. на
Общински съвет – Брацигово.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 16, ал.
1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, общинските съветници имат
право да отправят питания до кмета на общината.
Общинските съветници са се възползвали от
правото си да зададат и актуални въпроси, представляващи обществен интерес към кмета на общината, на които той е отговорил в определения срок.
За отчетния период те са отправили 5 броя питания, за които са получили писмен отговор.
В
деловодството
на
Общински
съвет – Брацигово, в периода 01.07.2020 –
30.11.2020 г., са постъпили: 1 брой предложения,
1 брой молба, 1 брой искане, 1 брой запитване, 1
брой уведомление, 2 броя жалби, на които е отговорено в срок.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
предоставям настоящата информация за
сведение на всички общински съветници,
на кмета на общината и на Общинска администрация, а така също и на гражданите на община Брацигово.
С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет
през отчетния период.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на
община Брацигово.
инж. Веселина ДАМОВА
председател на Общински съвет – Брацигово

Общество

Носталгично

Забравеният паметник
В Пещера има
един паметник, на
който сме обърнали гръб. Всеки
от нас е минавал
много пъти край
него, но никой
не оставя цветя.
Край него няма
организирани чествания, няма речи… За сметка на това
има бурени и запустение. Някой е отчупил парче, пукнатина е пропълзяла – но не мраморът е прекършен, нашата
признателност, паметта ни, връзката ни с миналото – те са
пречупени…
Да, паметник е това, но на какво? На героичното минало? Или на забравата?
Това е паметникът, поставен на лобното място на избитите участници в Априлското въстание. Намира се на
по-малко от 50 метра от табелата на града – на разклона
за Пазарджик и Пловдив. В него няма нищо помпозно – малък постамент със символа на революционерите – кама и
пистолет, над него – 12 имена, започнали вече да се заличават. Сред тях няма пещерски – тук са екзекутирани
патриоти от Радилово и Брацигово. Дали пък поради това
не го забелязваме – за да се снишим, когато става въпрос
за априлския подвиг на брациговци, батачани, радиловци?
Или пък защото паметникът е в „чужда“ земя – в частна
собственост, и вече не е наша грижа?
Но ако ние се правим, че не забелязваме паметника,
той не ни е обърнал гръб. Напротив! Обърнат е той с лице
към Пещера и вижда той как градът настъпва към него, как
частна собственост го обгръща, а-хаааа да го погълне …
Вижда той всеки, който напуска родното място – било към
други градове, било към чужбина. Вижда той и мъката ни, и
радостта ни, вижда как си тръгваме, как се завръщаме…
Никой не се отбива при него, но няма как той да бъде
самотен – защото пази спомена за една величава епоха,
защото се крепи на духа на истински патриоти.

Вечерта бавно пристъпяше по тесните кълдаръмени улички на притихналото село. От време на време
вятърът авторитетно подгонваше рояк снежинки, които закачливо проблясваха във въздуха и отново се
стелеха по заснежената земя. Тук-там от прозорците
надникваше бледа светлина, в очакването нещо да се
случи. Тази вечер семействата или каквото е останало
от тях се събират около семейното огнище, за да отпразнуват раждането на Спасителя.
Тази сутрин леля Стана беше станала много рано.
Сън не я хващаше. Синът Ӝ и цялото му семейство
живееха в чужбина. Вече втора година не си бяха идвали, защото внучката Ӝ се сдоби със женска рожба.
Бяха я кръстили Калина. Ей тъй, на никого. Струвало
им се много българско. Понякога изпращаха по телефона снимки на кметицата, а тя я спохождаше, за да
я зарадва. Днес ги чакаше да се съберат отново заедно. Ниската софра, която донесе от зимника, беше
покрита с пъстра ленена покривка, тъкана някога от
свекърва Ӝ. На масата беше подредила всичко, което
се полагаше за Бъдни вечер. Не беше забравила и
тамяна, за да прогонят с пушека му всички лошотии,
които ги спохождаха напоследък.

Ако има самота, тя е в ежедневието ни, в желанието
да избягаме от миналото, в чувството ни за самодостатъчност…
За да възродят връзката ни с миналото, за да запазят
спомена за чистия патриотизъм на априлци, СУ „Св. Кл.
Охридски“ и Община Пещера подемат начинание за облагородяване на паметника и на околното пространство.
Училището ще поеме шефство над него, ще потърси потомците на избитите въстаници, а Общината ще се заеме с
техническите и строителните въпроси.
На срещата между кмета на общината г-н Младенов,
председателя на Общинския съвет г-н Пенев и учители
от гимназията се оказа, че трите институции, независимо
една от друга, мислят в една посока. Г-н Младенов и г-н Пенев лично са проучили проблемите около паметника, които
не са само в занемарения му вид.
Той е собственост на Община Брацигово и задължително трябва да се потърси съгласието Ӝ за каквито и да било
действия спрямо него. По-страшното е, че не е узаконен
като паметник, че се намира в частен терен и собственикът
може да прави с него каквото си иска.
Най-доброто решение е да бъде преместен на място, с
което да са съгласни и брациговци, и радиловци. За съжаление, наблизо няма общински терен, който да го приюти.
Преместването ще изисква както средства, така и активиране на сериозен
обществен ресурс.
Всъщност, началото за спасяването на паметника
е дадено. Щом
като гражданите
и
институциите
действат в една
посока, ще се намери решение и
на най-сериозния
проблем.
Така инициативата на СУ „Св. Кл. Охридски“ не само ще даде нов живот
на паметника, но и ще покаже, че гражданската активност
на обикновения пещерец стои в основата на всяко добро
за града ни дело.
Валентин СТОЯНОВ
От печката се чуваше пукот от горящите сухи дърва.
През няколко дупки на прегорялата ламарина палави
огнени зайчета закачливо се гонеха по набразденото
от дълбоки бръчки лице. Тя често поглеждаше към
прастарата етажерка, където се кипреше овехтелият
телефон, покрит с колосано мильо, което на младини
тя беше плела на една кука.

От умората, от монотонното пращене на дървата в
печката и от стелещата се топлина я беше обхванал
сладък унес...
Вратата се отвори и в собата нахлуха безброй снежинки, подгонени от студения вятър. Две сини очички

16 отбора от Пловдивска, Пазарджишка и Софийска област взеха
участие в Коледен благотворителен турнир по футбол „Заедно за
Роси“, който се проведе в Брацигово. Надпреварата имаше за цел да
се помогне на Росица Малинова.
22-годишната жена живее в
Пазарджик, а още от 12-годишна е
с диагноза муковисцидоза. От три
години Роси е в списъка с чакащи
белодробна трансплантация, но през последната година и половина състоянието Ӝ
рязко се влошава. Заради епидемията от коронавирус трансплантациите са спрени
още през март.
Б л а гот в о р и т е л н и я т
футболен турнир се проведе в два дни, а общата
сума, която бе събрана
от такси и гости на състезанието е 2007,37 лв.
Купите и медалите пък
бяха осигурени от Община Брацигово.
Първото място в надпреварата спечели отборът на „Левски“ (Паталеница). За шампионите
игра бившият халф на

ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ
Малък скромен паметник посреща влизащите в
града откъм Пещера. Сгушен между високи борове,
едва забележим, обелискът стои десетилетия наред, за
да напомня за историята ни… А именно, посрещането
на пехотинците от Трети литовски лебгвардейски полк
под командването на подпоручик Панин, състояло се в
мразовитото утро на 9 януари 1878 г. в местността Банището.
Брацигово никога
не е имало
компактно
турско
население, не
е било превземано и не
е имало нужда да бъде
освобождавано, но винаги е участвало и е било съпричастно към
борбата за национално освобождение.
За Руско-турската освободителна война градът ни
дава 13 опълченци, хора с доблест и хъс за саможертва. Истински воини за свобода и независимост.
Русите идват в селището по покана на брациговски
активисти родолюбци, които успяват да организират
цялото население – млади и стари, здрави и болни, бедни и богати, да отдадат почит на братята освободители.
С хляб и сол, с радостни викове и поклон, местното
население приветства солдатите, на чиито щикове се
ражда българската свобода.
Днес времената са други и прочитът на събитията от
миналото ни носи друг нюанс, но фактите са неоспорими... Брациговци винаги са били част от националната
събитийност. И ние − потомците, и тези, които ще дойдат
след нас, трябва да знаем и помним.
Иванка СТЕФАНОВА
като мъниста заблестяха в полумрака. Две пухкави
ръчички се протягаха към нея. Тя се втурна, сграбчи
ги и започна да целува образувалите се една до друга
гривнички...
Събуди я тревожният звън на телефона. Тя с треперещи от вълнение ръце вдигна слушалката.
– Мамо...
– Сине, пристигнахте ли, майка?
– Не, мамо. Блокирани сме на летището. Стачка!
Всички полети са отменени! Връщаме се! Другата Коледа със сигурност...
Чу се отривистото гудене от разпадналата се телефонна връзка. Слушалката се свлече по престилката и
като махалото на стенен часовник се олюляваше насам-натам, сякаш започваше ново времеброене...
Беше началото на лятото, когато обикалях китните
кътчета в подножието на балкана. Минах през селото
на леля Стана. То ме посрещна с пищната си свежозелена премяна. Чуваше се весела глъчка от ято врабчета откъм обраслия с храсти двор на някогашното
училище. Наближих къщата на леля Стана. Вледени
ме зловещата гледка, която се откри пред мен. На
мястото на кичестите лалета и пъстроцветните рози
властваха треви и бурени. На провисналата портичка
на запустелия двор вятърът поклащаше пожълтял от
слънцето некролог. Оттам гледаха уморените от взиране очи на леля Стана...
Атанас ТАЧЕВ

„Локомотив“ (Пловдив) и носител
на Купата на България за 2019 г.
Янко Ангелов, който в момента е
футболист на Монтана.
Втори остана тимът на Казино
Версай, а почетното трето място
заслужи ФК „Брацигово“, където
личеше името на бившия футболист на „Ботев“ (Пд) Борис Благоев – Фиго.
„От името на организаторите
Йордан Батаклиев и Георги Георгиев искаме да изкажем едно огромно БЛАГОДАРЯ
на всички участници, които се включиха в тази добра кауза, защото добрите хора
винаги са ПОБЕДИТЕЛИ, а по Коледа стават ЧУДЕСА!
Голямо БЛАГОДАРЯ искаме да изкажем и на двамата съдии – Джулиана Бутракова и Илиян Шалев, които също се включиха в тази добра кауза.
Искаме да пожелаем на Роси да бъде здрава и всичко да е наред“, заявиха организаторите на турнира.

Ако някой има желание да помогне на Роси, може да го направи чрез
Paypal (www.paypal.me/forRosi)
или чрез банков превод:
IBAN: BG95UBBS80021061211140
BIC: UBBSBGSF
Росица Темелкова Малинова
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