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27 ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
СА РЕГИСТРИРАЛИ ЛИСТИ
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ
В НАШИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН
Двадесет и седем партии и коалиции са регистрирали
листи за участие в предстоящите избори за президент и
народни представители в 13 МИР – Пазарджик, съобщи
председателят на РИК – Йордан Кожухаров, по време
на пресконференция. От всички регистрации, направени в ЦИК, в нашия избирателен район няма да има кандидат-депутатска листа само на БЗНС. Всички останали
партии са заявили своите претенденти за 47-ото Народно
събрание.
Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен
телефон:

Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е
единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул
и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.
В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“).
Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

НОВИТЕ COVID МЕРКИ:
зелен сертификат за редица дейности
От 21 октомври влязоха в сила новите мерки срещу
COVID-19. Въвежда се изискване за зелен сертификат за
всички кина, театри, циркови представления, концерти,
музеи, галерии, магазини тип МОЛ, магазини над 300 кв.
м, фитнес центрове, спортни зали, клубове и басейни за
занимания на граждани; заведенията за хранене и хотелите по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Това се
отнася за посетители и персонал. В лечебните заведения
за болнична помощ, комплексните онкологични центрове,
диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни
хора ще се допускат до работа само служители със зелен
сертификат. В хранителните магазини, аптеките, банките
и администрацията няма да се изисква зелен сертификат.
Той няма да е нужен на децата под 18-годишна възраст
при посещение в различни обекти или мероприятия. Във
всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над
750 на 100 хил. население, ще бъдат преустановени присъствените учебни занимания. Обстановката в училищата ще бъде разглеждана по общини. Всички ученици от 5
до 12 клас, както и педагогическият и непедагогическият
персонал, трябва да носят маски по време на престоя си в
училище. От учителите няма да се изисква зелен сертификат /поне засега/.

БЪЛГАРИЯ СЕ ВАКСИНИРА –
ИНФОРМИРАЙ СЕ, ВАКСИНИРАЙ СЕ,
ПРЕГЪРНИ ЖИВОТА!
Продължава кампанията на Представителството на Европейската
комисия в България,
с подкрепата на МЗ,
БЛС, СЗО, УНИЦЕФ и
НСОРБ.
Повече за кампанията: https://ec.europa.eu/
bulgaria/events/vaccinationcampaign_bg
На страницата на Министерството на здравеопазването
са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините и ваксинацията срещу COVID-19: https://
www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/
informaciya-otnosno-noviya-koronavirus2019-ncov/

На 6 октомври 2021 г. Министерският съвет прие Решение РМС №
701, с което обявява 12 октомври
за Ден на българската община и
местното самоуправление в България.
Правителственото решение е
взето по предложение на Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ).
Отбелязването на тази дата е
инициирано от делегатите на Третото общо събрание на НСОРБ,
проведено на 18 юни 1998 г. в
Благоевград, а поводът е, че на
12 октомври 1882 г. в брой 117 на
у
у
Държавен вестник е публикуван
Законът за общините
и градското управление – първият законодателен акт, който регламентира дейността
на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Официализирането на 12 октомври
като Ден на българската община и местното самоуправление
е признание за стабилността и авторитета на местните власти.
Тази дата подчертава
ролята освен на кметовете на общини като органи на изпълнителната власт и техните администрации, така и на общинските съвети,
като изразител на волята на гражданите и орган на местното самоуправление.
Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата
демократична Конституция на самостоятелната българска държава,
приета на 16 април 1879 г. В глава
1, чл. 3 е записано: „Територията
административно се дели на окръжия, околии и общини“.

През 1991 г. новата Конституция в чл. 1, ал. 2 определя, че „Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл.
136 дефинира общината като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“.
Европейската харта за местното
самоуправление е ратифицирана
със закон от българския парламент през 1995 г. Година по-късно
е ратифициран и Допълнителният
протокол за правото на участие
в делата на местната власт. През
годините местните власти доказват своята компетентност, р
работо-

б
способност
и умение да овладяват
трудности.
Този празник има 139-годишна
история. Оцеляло в условията на
различни исторически епохи и политически режими, местното самоуправление и днес е властта, която
се намира най-близо и най-често е
в услуга на хората.
През 1979 г., в резултат на новото териториално-селищно устройство, е създаден Общински
народен съвет на селищна система
Брацигово, в която влизат селата
Равногор, Розово, Бяга, Козарско,
Исперихово и Жребичко с общ
брой население 15 000 души. Сами-

ят град Брацигово по това време
достига до 6 000 души население.
Това обаче е миналото. Настоящето на града с вековна история
предлага нови перспективи.
Днес община Брацигово е една
от съставните 12 общини на област
Пазарджик. Общината има 7 населени места с общо население 9 465
жители, като самият град наброява
4 000 души. Последните 32 години се характеризират с драстични промени както в бита, така и в
икономическо и културно отношение. Новите реалности предлагат и
нови предизвикателства.
Всички ние, служителите в Община Брацигово, полагаме усилия и грижи, за да получават
гражданите повече,
по-добри и по-качествени административни услуги.
От името на ръководството на Общината искам да изразя
благодарност
към
всички
служители,
които работят за решаване проблемите
на гражданите и за
създаване на по-добра и комфортна среда за живот.
Пожелаваме здраве и много
енергия за постигането на общата ни цел – гражданите да бъдат
компетентно обслужени, да продължим заедно да превръщаме
община Брацигово в още по-добро
място за живеене.
„Априлци“

Първия официален професионален
празник община Брацигово отбеляза
със специален дрескод – народна носия. Още от началото на работния ден
всички клиенти на Общинска администрация бяха посрещнати и обслужени
от служители в красиви носии.

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с появила се в публичното пространство в град Брацигово през изминалата седмица информация
за настаняване на лица от чуждестранен произход в града, следва да се даде следното разяснение на създалата
се ситуация, а именно:
На 21.10.2021 г. в община Брацигово постъпи искане от лице, жител на община Брацигово, собственик на имот в
града, в което същото изразява желание и съгласие на десет лица, граждани на Сирийската арабска република, да
бъде направена адресна регистрация на адреса на имот, находящ се в град Брацигово, който е частна собственост
на същото лице заявител.
След извършена проверка на представените документи на лицата бе установено, че на същите е предоставен
хуманитарен статут от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България.
С оглед спазването на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация бе установено, че на площта на
жилището могат да бъдат регистрирани до 10 лица.
Община Брацигово няма законово основание да откаже издаването на удостоверения за адресна регистрация
на лицата, но стриктно спазва изискването за максимален брой лица, които могат да бъдат регистрирани на един
и същ адрес, поради което бе разрешена регистрацията на осем лица, тъй като към момента на адреса има регистрирани две лица.
Пред съответните служители на Община Брацигово лицата са заявили, че възнамеряват скоро да закупят жилища в друга община и област и намерението им не е да остават и да се задържат в града.
Община Брацигово ще положи всички необходими усилия за опазване на обществения ред и защита на спокойствието на гражданите. Осъществява се активна комуникация с органите на МВР, които са информирани за
случая. Считаме, че всеки гражданин следва да има съзнание и ясна представа за това на какви лица предоставя
свой имот и да си дава сметка за възможните последствия.
Призоваваме населението да не се поддава на слухове и спекулации, а да запази спокойствие, тъй като
няма причина за безпокойство.
НАДЕЖДА КАЗАКОВА, кмет на община Брацигово

Автор и водещ рубриката: Живка Аджеларова
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В навечерието на Деня на Съединението в Пловдив се състоя представянето на
стихосбирката „Преводачът на света“ на Теа Монева, по време на което особено
впечатление направи следното изказване на авторката: „Подкрепям една теория,
че като клетки от организъм, някакви еритроцити или тромбоцити например, ние
не осъзнаваме, че сме част от един организъм, но все пак сме, така че всички заедно, хванати за ръце, представляваме Бог.“
Освен че звучи красиво, това изказване изглежда и съвсем пълноправно, защото, ако се замислим, в днешно време хората действително биха ни се сторили
като части от някакъв по-голям пъзел, заради разнообразието от техните интереси, езиците, които владеят, характерите и т.н. Тогава дали е възможно всички човешки същества на земята някога да са били единни като клетките в жив организъм, но в даден момент да се е случило нещо, което да е причинило разпадането
им на малки парчета?
На такъв въпрос не е възможно да бъде даден еднозначен и най-вече правилен
отговор, така че всяко различно предположение би могло да постави началото на
нов разговор или да обогати вече започнатия такъв.
Нека сега се върнем към библейския мит, който разказва за това как жителите
на града Вавилон, говорещи на един език, започнали да строят кула с идеята да
стигнат до Бога. Постъпката им неимоверно Го ядосала, затова Той направил така,
че всички да говорят на различен език, за да бъде невъзможно да се разбират.
Този мит в много голяма степен подкрепя думите на Теа Монева с това, че ако
хората се разбират помежду си, действително биха могли да имат могъществото
на самия Бог. Само че присъдата да не се разбират предотвратява всякакви опити
за мащабно обединение. И тук съвсем не става въпрос само за различните езици, като български, английски, немски и така нататък, които, както наблюдаваме в
съвременния свят, биха могли да бъдат усвоени, и то доста бързо. Към понятието
„общ език“ бихме могли да добавим и смисъла на общ интерес, начин на мислене
или сходство между характери и тогава вече може би ще успеем да разберем подобре тежестта на наказанието, разказано в мита.
Като се основем на наблюденията си, ще видим как човечеството е разделено
на множество малки общества, досущ като разпилените скали от срутената Вавилонска кула. Не стига това, ами доста често и в самите групи се заражда разделение заради промяна в интересите, неразбирателство или друго, което още повече
раздробява „скалите“ до степен, в която те се превръщат в прашинки и е почти
невъзможно да бъдат съединени отново.
За подобна ситуация всеки е способен да даде пример от реалния живот. Ако
се замислим, литературата също предлага доста голямо богатство на подобни истории. Някои герои дори са се превърнали в нарицателно название за малкото общество, наречено семейство, в което цари неразбирателство – Гераците например.
Това показва и с каква жестокост се изпълнява присъдата, получена при срутването на Вавилонската кула.
В днешно време част от хората вероятно успяват да достигнат до прозрението за единство, но това се случва само на индивидуално ниво. Тази идея остава
доста далечна за масата и може би това е основната причина, поради която обединяване между хората скоро няма да има или поне не и във вида, познат ни от библейския мит. Защото Вавилонската кула отдавна вече е срутена и никога повече
такава няма да се построи.

При изв ора

„ДА ОПОЗНАЕМ ДАНТЕ“

Специалност „Италианска филология“ към
Факултета по класически и нови филологии
отбеляза 700 години от
смъртта на Данте Алигиери. В рамките на XXI
Седмица на италианския
език по света бе представен проектът „Да опознаем Данте“. Той е дело на
студентите от лекционните курсове „Средновековна италианска литература“, „Историческа
граматика“,
„История
на италианския език“ и
„Превод“ през летния
семестър на академичната 2020/2021 г.
Проектът
включва
двуезична дидактическа
изложба, посветена на живота и творчеството на великия поет, и двуезичен сборник
„Стихове“ с превод на непознати за българския читател творби на Данте.
С удоволствие искаме да споделим с вас, че в годината на Данте Алигиери студенти по италианска филология подготвиха издание с преводи на непревеждани досега стихове на великия поет като част от проекта. В курсовете по „История на италианския език“, „Историческа граматика“ и „Превод“, заедно с титулярния преподавател д-р Диана Върголомова, през целия летен семестър на изминалата академична
година 9 студентки, сред които и нашето момиче Живка Аджеларова, работиха по 21
сонета, балади и канцони на поета.
Изданието беше отпечатано с любезната финансова подкрепа на Италианския
културен институт. За да може да достигне до повече читатели, скоро книгата ще
бъде достъпна и в онлайн версия на сайта на института.
Представянето на изложбата и на книгата се проведе в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в присъствието на Нейно
Превъзходителство Джузепина Дзара, посланик на Република Италия в България,
г-жа Верена Витур, директор на Италианския културен институт в София, проф. д-р
Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, доц. д-р Георги Жечев, ръководител на Катедра „Романистика“, преподаватели и студенти от
катедра „Романистика“, колеги и почитатели на италианския език и култура.
Събитието бе открито от доц. д-р Неда Бояджиева, отговорник на специалност
„Италианска филология“, която поздрави всички присъстващи. Тя заяви, че изпълнението на проекта е било голямо предизвикателство, защото Данте е обект на много изследвания, и изтъкна, че екипът се е опитал да излезе от полето и сферата на
клишетата.
„Априлци“

ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА –
КОНКУРС „КАМЕНЕН КИЛИМ“
ВДЪХНОВЯВАЩА ТВОРЧЕСКА АТМОСФЕРА

На 11 септември в рамките на организирания от Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област ФОРУМ „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ
ПОТОК НА ВРЕМЕТО“ се проведе детска архитектурна работилница „КАМЕНЕН
КИЛИМ“.
Пет отбора, всеки от по шест деца на възраст между 6 и 15 години, използваха като изобразително поле съществуващата настилка на площад „Централен“
в град Брацигово, за да сглобят от разноцветни каменни плочи свои картини и
послания.
Всеки отбор носеше името на дума от тайния речник на брациговските майстори дюлгери, а разгадаването на тези думи беше специална игра за всички
присъстващи деца и родители.
Събитието се проведе под патронажа на кмета на гр. Брацигово – госпожа
Надежда Казакова.
Площадът на града бе огласен от детски песни и смях. Творчески работещи задружно в екипи, децата създадоха прекрасни проекти – изобразяващи деня и нощта,
стълба към бъдещето, сърце, роза, лале, път и
къща.
Специално подготвените разноцветни каменни плочи бяха осигурени и дарени от фирма „СКАЛА МРАМОР И РИОЛИТ“.
Жури в състав Надежда Казакова, Мария
Батаклиева, проф. арх. Валери Иванов и арх.
Десислава Димитрова класираха петте отборни проекта и наградиха всички участници с подаръци, осигурени от ХИПОЛЕНД.
Десислава ДИМИТРОВА

Услугата „Топъл обяд“ се
удължава в община Брацигово
до 10.12.2021 година
Услугата „Топъл обяд“ се
удължава в община Брацигово
до 10.12.2021 година. Това става
възможно, след
като кметът на
община Брацигово г-жа Надежда Казакова
подписа допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж“ се приготвя топъл
обяд – супа, основно и хляб, за 50 потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера.
Средствата по договора са в размер на 34
906, 41 лева.
Допустимите целеви групи за проекта са
следните:
• лица без доходи или с ниски доходи под
линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в
страната;
• хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
• лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, без близки, които да им окажат подкрепа;
• лица, обект на социално подпомагане, за
които е установена нужда от допълнителна
подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да
задоволят основните си жизнени потребности.
Мария ПИЩАЛОВА

28 октомври 2021 г.
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ЗАПОВЕД
№ РД-704/25.10.2021 г.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 1, Т. 8 И АЛ. 2 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 63, АЛ. 2 И ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ
1. Определям през 2022 г. в о бщина Брацигово да се предоставят следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или
други съоръжения и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко
в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, промишлени и други имоти на територията на общината със статут на застроени имоти, урегулирани
по Закона за устройство на териториите.
2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в т. 1 от настоящата заповед, както следва:
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с.КОЗАРСКО – ЧЕТВЪРТЪК
гр.БРАЦИГОВО – ПОНЕДЕЛНИК
22. ул. „Ангел Джинджифоров“
/тунела/
9. ул. „Двадесета“ № 1-7
8. ул. „Черешово топче“ № 1-43
5. Мандра
1. ул. „Христо Ботев“ № 1-20
1. ул. „Първа“ № 1-55 без № 35
№ 1-12
15. ул „Грую Андреев“ № 1-19
10. ул. „Двадесет и седма“
9. ул. „Атанас Кьослев“ № 1-27
6. ул. „Седемнадесета“ № 1-41
2. ул. „Поп Сокол“ № 1-43
2. ул. „Двадесет и втора“ № 1-48
23. Контейнер при „Братя
16. ул. „Георги Пейкин“ № 1-17
№ 1-10
10. ул. „Иван Вазов“ № 1-17
7. ул. „Тридесет и втора“ № 1-24
3. ул. „Атанас Тодовичин“ № 1-6
3. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
Ангелови“
17. ул. „Петър Фикин“ № 1-20
11. ОДЗ „Божура Фурнаджиева“
8. ул. „Деветнадесета“ № 1-7
4. ул. „Братя Попови“ № 1-42
4. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-8
24. Контейнер при прелеза
18. Гробищен парк
12. ул. „Иван Боянов“
5. ул. „Костур“ № 1-20
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
19. ул. „Христо Гьошев“ № 1-8
13. бул. „Девети септември“
6. ул. „Преврен“ № 1-33
с.РАВНОГОР – СРЯДА
20. ДГ „Здравец“
/алеята/
7. ул. „Паница Семерджиев“
1. ул. „Първа“
27. ул. „Двадесет и първа“
14. ул. „Осемнадесета“
39. ул. „Шестдесет и седма“
21. ул. „Грамадите“ № 1-11
14. ул. „Пейчо Карналов“
№ 1-34
2. ул. „Втора“
28. ул. „Двадесет и трета“
15. ул. „Деветнадесета“
40. ул. „Тридесет и втора“
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
3. ул. „Трета“
29. ул. „Двадесет и четвърта“
16. ул. „Петдесет и втора“
41. ул. „Шестдесет и четвърта“
гр.БРАЦИГОВО – ВТОРНИК
4. ул. „Четвърта“
30. ул. „Двадесет и седма“
17. ул. „Двадесет и девета“
42. ул. „Шестдесет и първа“
15. ул. „Борис Чулков“ № 1-20
11. ул. „Христо Смирненски“
6. ул. „Борис Кънчев“ № 1-21
1. ул. „Иван Хрисчев“ № 1-29
5. ул. „Пета“
31. ул. „Двадесет и осма“
18. ул. „Петдесета“
43. ул. „Петдесет и девета“
16. бул. „Трети март“ № 40-94а
№ 1-21
7. ул. „Никола Вапцаров“ № 1-27
2. ул. „Ана Гиздова“ № 1-25а
6. ул. „Шеста“
32. ул. „Тридесет и седма“
19. ул. „Девета“
44. ул. „Петдесет и трета“
17. Фирма „ЕЛУКС“ ООД
12. ул. „Георги Бенковски“
8. ул. „Ангел Попов“ № 1-44
3. ул. „Брациговска комуна“
7. ул. „Седма“
33. ул. „Тридесет и осма“
20. ул. „Тридесет и трета“
45. ул. „Петдесет и четвърта“
18. ул. „Желязко Делев“ № 1-10
№ 1-43
9. ул. „Крум Партъчев“ № 1-24
№ 1-92
21. ул. „Десета“
8. ул. „Осма“
34. ул. „Четиридесет и първа“
46. ул. „Петдесет и пета“
19. Пожарна охрана, сгради и
13. ул. „Георги Златков“ № 1-26
10. ул. „Никола Мишев“ № 1-27
4. ул. „Борис Томчев“ № 1-10
22. ул. „Тридесет и девета“
9. ул. „Дванадесета“
35. ул. „Четиридесет и втора“
47. ул. „Петдесет и шеста“
фирми
14. ул. „Васил Левски“ № 1-22
Извън регулация
5. ул. „Георги Петков“ № 1-20
23. ул. „Единадесета“
10. ул. „Тринадесета“
36. ул. „Четиридесет и трета“
48. ул. „Петдесет и седма“
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
24. ул. „Четиридесета“
11. ул. „Четиринадесета“
37. ул. „Четиридесет и
49. ул. „Петдесет и осма“
гр.БРАЦИГОВО – ВТОРНИК
25. ул. „Шестнадесета“
12. ул. „Петнадесета“
четвърта“
50. Бивш стопански двор –
10. Извън регулация – бивш
7. ул. „Явор“ № 1-13
4. ул. „Лев Желязков“ № 1-35
1. ул. „Данаил Дименов“ № 1-27
26. ул. „Двадесета“
13. ул. „Седемнадесета“
38. ул. „Тридесет и първа“
извън регулация
стопански двор
8. ул. „Кокиче“ № 1-31
5. ул. „Иглика“ № 1-18
2. ул. „Оборище“ – тупик
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
9. ул. „Пролет“
6. ул. „Бор“ № 1-24
3. ул. „Васил Партъчев“ № 1-16
Сметоизвозване и събиране на ТБО от летовище
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
„Васил Петлешков“ в активния сезон
гр.БРАЦИГОВО – ВТОРНИК
/ВТОРНИК и ПЕТЪК/
№ 1-12
12. ул. „Перущица“ № 1-16
6. ул. „Оборище“ № 1-44
1. ул. „Слави Дишлянов“ №
1. ул. „Четиридесет и пета“
3. ул. „Тридесета“
19. ул. „Любен Каравелов“
13. ул. „5 и 6 тупик“ № 1-2
7. ул. „Антон Ашкерц“ № 1-42
1-42а
2. ул. „Четиридесет и осма“
4. ул. „ Шестдесет и трета“
№ 1-7
14. ул. „Батак“ № 1-7
8. ул. „Атолука“ № 1-18
2. Контейнерите на моста и
20. ул. „Ген. Генчев“ № 1-52
15. ул. „Копривщица“ № 1-14
9. ул. „Христо Гюлеметов“
хотела
Сметоизвозване и събиране на ТБО от летовище „Васил Петлешков“ в неактивния сезон – по сигнал на пазача.
21. ул. „Данаил Юруков“ № 1-11
16. КСУДС
№ 36-80
3. ул. „Майор Павлов“ № 1-22
17. ул. „Атанас Кабов“ № 1-27
10. ул. „Освободители“ № 1-46
4. ул „Иван Павлов“ № 2-10
Поддържането на чистотата за обществено ползване – ежедневно на територията на община Брацигово.
18. ул. „Стр. Мишекопаранов“
11. ул. „Панагюрище“ №1-22
5. ул. „Т. Гендов“ – тупик
Забележка: Графикът може да бъде променян при официални празници и ремонт на автомобилите.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.
Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
При тежки зимни условия, с оглед спазване изискванията по охрана на труда и опазване на техниката,
гр.БРАЦИГОВО – ПЕТЪК
по преценка на водача на автомобила и след съгласуване с ръководството, е възможно неизпълнение на графика
17. ул. „Трети март“ № 1-36
13. ул. „Славчо Карналов“
7. ул. „Крум Кондаков“ № 1-9
1. ул. „Георги Раковски“ № 1-20
в трудно достъпни места.
18. ул. „Братя Златкови“ № 1-13
№ 1-17
8. ул. „Георги Глухчев“ № 1-24
2. ул. „Антонивановци“ № 1-27
19. ул „Вълев бунар“ № 2 и № 12
14. ул. „Христо Дамянов“ № 1-6
9. ул. „Атанас Ненов“ № 1-63
3. ул. „Ангел Симонов“ № 1-26
Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за изпълнение.
20. ул. „Братя Гачеви“ № 1-20
15. ул. „Кирил Гюлеметов“
10. ул. „В. Петлешков“ № 1-71
4. ул. „Владимир Кацаров“
Контрол по заповедта възлагам на секретаря на община Брацигово Йордан Павлов и кметовете по населени места.
21. ул. „Никола Боянов“ № 1-33
№ 1-25
11. ул. „Братя Кацарови“
№ 1-22
Настоящата заповед да се публикува във вестник „Априлци“ и в интернет страницата на Общината.
22. ул. „Христо Гюлеметов“
16. ул. „Проф. Тодор Поляков“
№ 1-25а
5. ул. „Ангел Арнаудов“ № 1-30
Надежда КАЗАКОВА:
№ 1-36
№ 2-10
12. ул. „Георги Михайлов“ №1-20
6. ул. „Божура Попова“ № 1-33
кмет на община Брацигово
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с.ЖРЕБИЧКО – ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „ Първа“
3. ул. „Осма“
5. ул. „Десета“
2. ул. „Трета“
4. ул. „Девета“
6. ул. „Петнадесета
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. БЯГА – СРЯДА
1. ул. „Четиридесет и седма“
23. ул. „Четиридесет и осма“
8. ул. „Четиридесет и втора“
до № 6
до № 6
до № 49
до № 13
15. ул. „Тридесета“ до № 5
2. ул. „Шестнадесета“ до № 10
24. ул. „Шеста“ до № 22
9. ул. „Четиридесета“ до № 3
16. ул. „Двадесет и седма“ до № 3
Нямаше ли да спираме със смяната на времето?
3. ул. „Девета“ до № 34
25. ул. „Десета“ до № 4
10. ул. „Четиридесет и първа“
17. ул. „Тридесет и пета“ до № 5
България още не е решила дали оставаме на лятно часово време, или на ас4. ул. „Двадесет и четвърта“
26. ул. „Осма“ до № 8
до № 6
18. ул. „Тридесет и шеста“ до № 9
трономическо часово време. Няма консенсус между държавите кога да се спре
до № 34
27. ул. „Единадесета“ до № 7
11. ул. „Тридесет и девета“
19. ул. „Седма“ до № 7
със смяната на времето.
5. ул. „Осемнадесета“ до № 8
28. ул. „Четиридесет и шеста“
до № 6
20. ул. „Четиридесет и пета“
За последен път трябваше да въртим стрелките през март 2021 година или
6. ул. „Двадесет и девета“ до № 7 12. ул. „Тридесет и четвърта“
29. Извън регулация „Кайнадо № 3
клъка“
13. ул. „Двадесет и трета“ до № 9
21. ул. „Тридесет и осма“ до № 3
7. ул. „Четиридесет и трета“
през октомври 2021 година, в зависимост от това дали щяхме да останем на лят30. Стадиона
22. ул. „Деветнадесета“ до № 6
до № 14
14. ул. „Двадесет и втора“
но часово време, или на астрономическо часово време, тоест зимно часово вре-

ПРЕЗ ОКТОМВРИ ОТНОВО КЪМ ЗИМНО ЧАСОВО ВРЕМЕ
Сменяме времето в неделя, 31 октомври 2021 година в 4:00 часа през
нощта, когато сменяме часа с един назад, тоест от 4:00 часа става 3:00 часът

Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
с. БЯГА – СРЯДА
11. ул. „Тридесет и седма“ до
6. ул. „Тридесет и първа“ до
1. ул. „Първа“ до № 88
№ 37
№ 12
№ 38
2. ул. „Петнадесета“ до № 20
17. ул. „Двадесет и осма“ до
12. ул. „Четиринадесета“ до № 16
7. ул. „Двадесет и пета“ до № 22
3. ул. „Двадесета“ до № 33
№ 22
8. ул. „Пета“ до №14
4. ул. „Двадесет и първа“ до
18. ул. „Дванадесета“ до № 10
13. ул. „ Трета“ до № 44
9. ул. „Тридесет и трета“ до № 20
№ 19
19. ул. „Тринадесета“ до № 12
14. ул. „Втора“ – 35, 44, 31, 37
10. ул. „Тридесет и втора“ до
5. ул. „Четиридесет и четвърта“
20. ул. „Четвърта“ до № 17
15. ул. „Седемнадесета“ до № 14
№ 13
до № 44
21. Стопански двор
16. ул. „Двадесет и шеста“ до
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с.ИСПЕРИХОВО – ПЕТЪК

1. Пункт за изваряване на
ракия
2. ул. „Седма“ № 1-28
3. ул. „Трета“ № 1-13
4. ул. „Пета“ № 1-18
5. ул. „Шеста“ № 1-8
6. ул. „Шестнадесета“ № 1-15
7. Извън регулация

8. ул. „Осма“ № 1-17
9. ул. „Девета“ № 1-2
10. ул. „ Десета“ № 1-13
11. ул. „Единадесета“ № 1-13
12. квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10
13. ул. „Тринадесета“ № 1-9
14. ул. „Четиринадесета“

№ 1-12
15. ул. „Петнадесета“ № 1-16
16. ул. „Седемнадесета“
17. ул. „Двадесет и пета“
№ 1-10
18. Ул. „Дванадесета“ № 1-12
19. ул. „Тридесет и втора“
№ 2-8

20. ул. „Тридесет и пета“ № 1-9
21. ул. „Тридесет и шеста“
№ 1-9
22. ул. „Тридесет и трета“
№ 1-12
23. квартали: 11, 23, 24, 25, 31,
32, 33, 52

Сметосъбирачен автомобил МЕРЦЕДЕС
с.ИСПЕРИХОВО – ЧЕТВЪРТЪК
8. ул. „Двадесет и втора“
6. ул. „Тридесет и осма“ № 1-58
4. ул. „Двадесет и четвърта“
1. ул „Първа“ № 1-24
9. ул. „Четвърта“ № 1-12
7. ул. „Тридесет и девета“
№ 4-38
2. ул. „Втора“
№ 1-38
5. ул. „Тридесет и първа“ № 1-20
3. ул. „Осемнадесета“
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. КОЗАРСКО – ЧЕТВЪРТЪК
11. ул. „Седма“ № 1-9
21. ул. „Тридесета“ № 1-6
№ 1-6
1. ул. „Тридесет и първа“ № 1-8
12. ул. „Тридесет и седма“ № 1-9
22. ул. „Четиридесет и трета“
30. ул. „Двадесет и пета“ № 1
2. ул. „Втора“ № 1-8
№ 1-2
31. ул. „Двадесет и осма“ № 1-14
3. ул. „Трета“ № 1-14
13. ул. „Осма“ № 1-3
23. ул. „Четиридесета“ № 1-10
32. ул. „Двадесет и девета“ № 1-6
4. ул. „Тридесет и трета“ № 1-35
14. ул. „Тридесет и осма“ № 1-5
24. ул. „Четиридесет и четвър5. ул. „Четвърта“ № 1-20
15. ул. „Девета“ № 1-5
33. Сгради на РПК „Априлци“
та“ № 1
6. ул. „Тридесет и четвърта“
16. ул. „Тридесет и девета“ № 1-6
34. „Валкин – С. Кичуков“ ЕТ
25. ул. „Петнадесета“ № 1-4
№ 1-16
35. „Тивес-козметик“ ООД
17. ул. „Четиридесета“ № 2-4
26. ул. „Шестнадесета“ № 1-3
7. ул. „Пета“ № 1-6
36. „Здравко Чехларски“ ЕТ
18. ул. „Единадесета“ № 1-6
27. ул „Двадесет и първа“ № 1-4
8. ул. „Тридесет и пета“ № 1-7
37. „Интер Д“ ЕООД /месокомбинат/
19. ул. „Четиридесет и първа“ № 1
9. ул. „Шеста“ № 1-6
38. Бензиностанция на
20. ул. „Четиридесет и втора“
28. ул. „Двадесет и трета“ № 1-7
10. ул. „Тридесет и шеста“ № 1-5
разклона за с. Бяга
№ 1-3
29. ул. „Двадесет и четвърта“
Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с.РОЗОВО – ВТОРНИК
15. ул. „Петнадесета“ № 1-27
8. ул. „Осма“ № 1-26
1. ул. „Първа“ № 2-82
22. ул. „Двадесет и втора“ № 1-8
16. ул. „Шестнадесета“ № 1-8
9. ул. „Девета“ № 1-18
2. ул. „Втора“ № 1-61
23. ул. „Двадесет и трета“ № 1-3
17. ул. „Седемнадесета“ № 1-17
10. ул. „Десета“ № 1-8
3. ул. „Трета“ № 1-38
24. ул. „Двадесет и четвърта“
18. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
11. ул. „Единадесета“ № 1-10
4. ул. „Четвърта“ № 1-12
№ 1-8
19. ул. „Деветнадесета“ № 1-13
12. ул. „Дванадесета“ № 1-4
5. ул. „Пета“ № 1-28
25. ул. „Двадесет и пета“ № 1
20. ул. „Двадесета“ № 1-10
13. ул. „Тринадесета“ № 3-8
6. ул. „Шеста“ № 1-13
26. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-4
21. ул. „Двадесет и първа“ № 1-22
14. ул. „Четиринадесета“ № 1-30
7. ул. „Седма“ № 1-7
27. Извън регулация - цех за пелети
Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО веднъж месечно
за Гробищен парк – вторник
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ТБО ОТ ЛЕТОВИЩЕ „РОЗОВСКИ ВРИЗ“
В АКТИВНИЯ СЕЗОН – вторник, ЗА НЕАКТИВНИЯ – ПРИ СИГНАЛ НА ПАЗАЧА.

ме. Но към момента няма единодушно решение както на национално ниво, така и
на международно и изглежда, че засега ще продължаваме да местим часовника
всеки март и всеки октомври.
Стрелките на часовника ще въртим до дупка. По план тази година трябваше да
ги изместим за последен път, а държавите членки на ЕС да решат дали да минат
изцяло към лятно или зимно време. Преговорите обаче зациклиха. Към момента
темата е замразена. Държавите в ЕС не могат да се договорят помежду си.
Същевременно изследване сред жителите на Стария континент показва, че
84% от европейците не желаят да превъртат стрелките два пъти в година. Някои
държави от ЕС предпочитат да запазят астрономическото часово време, което е
зимното, докато други залагат на лятното.
България трябва да заложи постоянно на зимното часово време, смята психиатърът д-р Веселин Герев. „Съществува така нареченият генотип на циркадните
или биологични ритми. Затова, когато българите отидат в САЩ, Канада, Южна
Африка и дори в Западна Европа, не могат да понасят климата, боледуват и не
могат да се синхронизират. На нас генотипно ни е заложено да бъдем в този часови пояс и с тези циркадни ритми, заради което не можем да виреем другаде
пълноценно“, обяснява психиатърът. Според него към лятното време също може
да се приспособим, но това ще ни коства няколко години.
Непрестанното въртене на стрелките крие рискове. С 40% нарастват катастрофите в понеделника след смяна на часовото време, независимо дали се мести с
час напред, или назад, показва изследване в Германия.
Местенето на стрелките през шест месеца влияе на здравето на милиони българи. Проучванията по света показват, че с над 50% нарастват инфарктите, инсултите, както и трудовите злополуки на работното място след смяната. Дори само
затова си заслужава да не се редува часовото време, отбелязва специалистът.
При самата смяна се нарушава основният биологичен пейсмейкър или така нареченият циркаден ритъм на организма. Това е особено опасно за хора, които
страдат от хронични заболявания.
В най-рисковата група влизат хората с ендокринни и сърдечно-съдови заболявания, защото при тях обикновено терапията е постоянна, а лекарства се приемат по три пъти на ден.
В края на октомври ще върнем часовника назад. „Така фактически хората ще
забавят приемането на терапията, което на практика може да е фатално. Съветвам хората, които имат диабет да направят промяна в ежедневието си. Всеки ден
от седмицата преди смяната на времето, е добре да издърпат с по 10 минути приема на лекарствата си. Така, въпреки че часовникът е върнат с час назад, те няма
да рискуват да си вземат лекарствата с час по-късно“, отбелязва психиатърът.
Хората със свободни професии пък трябва да започнат да стават с 10-15 минути
по-рано. Така за 3-4 дни може да си регулират циркадния ритъм. Пет дни отнема
адаптацията на един здрав човек към превъртането на стрелките.
През март ще преминем отново към лятно часово време.
Смяната през 2022 година е в неделя, 27 март в 3:00 часа през нощта, когато
часът се сменя с един напред, тоест от 3:00 часа става 4:00 часът.
„Априлци“

Общество

ÂÕÎÄÚÒ ÊÚÌ ÏÐÅÈÇÏÎÄÍßÒÀ
(Из цикъла „Разкази от разни времена”)

Ако Орфей наистина е обитавал тези места,
както гласят легендите, то как ли са звучали
песните му, прелитащи през могъщите, но скрити насред планината зъбери и урви?
Вероятно като музика, заимствана от нотните тетрадки на небесните ни покровители. И
макар че звуците й са заглъхнали преди много
векове, стъпиш ли тук, неволно надаваш ухо.
В тази на пръв поглед девствена пустош
сега властваше само безмълвното величие на
едно невероятно Божие творение. Сътворявано
търпеливо в продължение на кой знае колко хилядолетия.
Виновникът за него безспорно беше реката,
чиито кристални води са пилили с несравнимо
упорство скалистата гръд на върхарите и са я
отнасяли молекула по молекула и песъчинка
по песъчинка. В резултат – ждрелото, което се
вижда днес, е главозамайващо.
Двата бряга са изсечени като монолитни
крепостни стени и смайват с непристъпността
си, откъдето и да ги погледнеш.
Ако си стъпил долу в ниското, ще ти се наложи да извиеш врата си почти под прав ъгъл, за
да успееш да видиш само една виеща се ивица
от синевата на небето.
Ако ли пък проявиш упоритост и се покачиш
по обходните пътеки до върха, ще ти се завие
свят. От ръба на пропастта бездната е главозамайваща. Оттам хората, пъплещи по шосето,
приличат не на крачещи човеци, а по-скоро на
забързани мравчици.
А най-странното е, че колкото и отвесни да
са двата бряга, колкото и да са голи те, стените им са накичени с множество от стройни иглолистни гиганти. Да им се неначуди човек на
смелостта! Как ли са се закрепили там? И с какво ли се изхранват вечнозелените им клони,
като не се вижда никаква почва?
По какъв начин са преминавали навремето
жителите на няколкото села, заселени зад тези
хребети, е загадка.
Не път, а дори и пътека няма как да се провре през речното корито. Днес вече има шосе,
но то е сравнително ново и буквално издялано
в лявата половина на пролома – на едни места като полусвод, а на други – като тунелчета.
Колите се движат бавно и могат да се разминат
само на срещащите се тук-там уширения, но никой не се изнервя от изчакванията и никой не
протестира. Пътуването тук само по себе си се е
превърнало в атракция.
По наши дни ждрелото се е сдобило с напълно заслужена слава и привлича любопитните туристи със стотици, че понякога и с хиляди.
Това Божие творение е толкова невероятно и
така живописно, че наистина си струва усилието да преодолееш дори и стотици километри, за
да се докоснеш до него. Още повече, че само на
това място може да се види и друг, почти мистичен природен феномен – още в самото начало
на пролома реката внезапно изчезва. След упоритото разрязване на скалата, тя изненадващо
е поела по друг, подземен път. Тук, някак си изведнъж, забързаните й води се добират до една
потайна дупка и щом я достигнат, мистериозно
потъват незнайно накъде. Като единствената
следа от тях остава само глухият тътен, долитащ дълбоко изпод недрата.
След няколкостотин метра реката отново намира път към повърхността и излиза с клокочене, за да продължи по пътя си към равнините.
Необяснимо е само това, че водите никога не
връщат нищичко от плячката, която са погълнали преди входа. Местните хора дават безброй
примери как по време на порои пред очите им
в бездната са потъвали десетки огромни стволове и всичко друго, което талазите са помели
по пътя си, но то остава някъде там, долу – в
търбуха на тайнствените подземия. А на изхода
никога не се е появявала дори и една клечка от
заграбеното.
Заради тази мистерия хората са нарекли
алчната пещера „Дяволско гърло“. И дали заради зловещото име, или пък заради непристъпността й, за цели векове наред не се е намерил нито един юнак, който да проникне в нея
докрая й. Едва преди три-четири десетилетия
на няколко заклети местни пещерняци им хрумнала идеята да пробият изкуствен вход и да
прокопаят един сравнително къс тунел, който
да ги отведе директно в „глътката на дявола“
– там, където в една огромна подземна зала водата изчезва безвъзвратно, навярно – директно
към преизподнята. Но къде точно все още никой не е обяснил. Вижда се само, че там, в черното подземие, реката с адски тътен се излива
стремглаво в неизвестността.
Ако се вярва на легендата – това тук би трябвало да е входът към подземното царство. И
точно по тази причина се говори, че далеч назад в древността през него преминал и прочутият Орфей. Знае се защо – за да открие своята
любима Евридика. И че го е направил, въпреки

ужаса, пред който бил изправен.
Как се е справил музикантът, само той си
знае, но лирата едва ли му е свършила някаква работа. Громоленето тук е толкова силно, че
човек не може да чуе дори и себе си. Даже и да
крещи колкото му глас държи.
Та през един горещ летен ден, точно на това
вълшебно място, всред множеството на десетките любопитни попаднаха и двама влюбени.
Че са влюбени си знаеха само те, защото далеч
не бяха в първа младост и заради това нито се
прегръщаха, нито се целуваха, както правеха
по-младите двойки.
Животът ги бе събрал съвсем наскоро по силата на своите неписани закони. До първата им
случайна среща и двамата бяха преминали, макар и всеки по своему, през трудни дни и през
тежки изпитания. И бяха изгубили спътниците
си в живота. Но пък бяха успели да отгледат децата си.
С две думи – бяха останали по сами, както не
би било редно да се случва в този етап на живота. Но им се беше случило и дали случайността
наистина беше случайна или предначертана от
провидението, но ето че един ден пътищата им
се бяха пресекли. Съвсем за малко, но все пак
достатъчно дълго, за да слеят съдбите си.
Преди тази среща нито единият, нито другият бе готов за връзка на всяка цена, която да
го спаси от самотата. Напротив, като че ли се
бяха примирили с отредения им жребий, но ето
че, както се случва само в романите или по филмите, животът ги изправи един срещу друг и те
почти мигом се разпознаха. Така, както се пее
в една песен: „Това е Той, си каза Тя, а той –
това е Тя“. А после им бе необходимо съвсем
малко време, за да открият, че духовните ценности, които могат да ги свържат в едно цяло,
са твърде много, за да бъдат пренебрегвани и
подминавани.
Лошото беше, че се сблъскваха и с куп други
подробности, които ги принуждаваха да крият
чувствата си от останалия свят. И навярно точно заради това – за да бъдат далече от „лоши
очи“, днес те бяха попаднали в епицентъра на
легендата за една древна, но величава любов.
Желаещите да влязат в пещерата се пускаха
организирано, на групи. В каменния проход бе
влажно, хлъзгаво и полутъмно, та навалицата
пъплеше едва-едва. Пъплеха и те двамата, хванати за ръце, до момента, в който трябваше да
започне спускането към бездната. А то ставаше
по една импровизирана желязна стълба, която
можеше да се преодолява само поединично.
Подземието, в което се озоваха, беше страховнушаващо. Високо над главите им се извисяваше назъбен скалист таван, а дъното просто
не се виждаше.
С две думи – ако някъде по света има места,
където човек може да усети нищожеството си,
то това несъмнено беше едно от тях. Но не и за
нашите двама герои.
Плашещата човешките души реалност не
само че не им внушаваше страх, а напротив –
изпълваше ги с възторг. И как не, като в душите си сега те крачеха по стъпките на Орфей и
Евридика! По пътеката на безмерната, макар и
митична любов.
Та не беше ли подобна и тяхната житейска
пътека? Когато любовта е истинска, тя винаги е
еднакво велика. Независимо от това дали ще си
намери място в някаква легенда, или не.
Забравили за болките в коленете, двамата
преодоляваха височината стъпало по стъпало.
Бавно, но и поглеждайки се един друг със светещи от магията очи. Заради напиращия отзад
човешки поток, спирането беше почти невъзможно, но на една малка площадка, надвесена точно над предизвикващия тръпки вход на
преизподнята, той се спря, обърна се към нея
и не просто извика, а изкрещя с цялата мощ на
гласа си:
– О-би-чам те-е-е!
Никой не го чу, дори и тя. Но разчете движението на устните му и на свой ред се провикна:
– О-би-чам те-е-е!
Ехо естествено не последва. Звукът му нямаше никакъв шанс да пробие грохота на ненаситната паст, която заедно с водата поглъщаше
и звуците, и всичко друго, до което можеше да
се добере.
Но на кого му пука за пещерното ехо, когато то отеква в сърцето му! Важното беше, че и
двамата бяха открили възможността да изрекат
в най-висока тоналност това, което до този момент си бяха промълвявали само шепнешком.
Чувстваха се така, сякаш се бяха изповядали. Пред себе си и пред света. И бяха пречистили душите си. Следователно, нямаше как да
не бъдат най-щастливата двойка на света. И да
не се чувстват като герои на една неизвестна
никому легенда.
Димитър ДЪНЕКОВ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2021“
ОБЩИНА БРАЦИГОВО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТИ
"ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"
С Договор за безвъзмездна финансова помощ
№14189/ 07.04.2021 г.
Обща стойност: 8300,00 лв. с финансиране от ПУДООС бе
изградена наблюдателна площадка в с. Жребичко, като изпълнени дейности по проекта са:
* изрязване на стари храсти и клони;
* извозване на растителни отпадъци;
* изграждане на навес с пейки, както и монтаж на пейките.
Тодор ПЪРЧЕВ

НА НОВАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
ВЕЧЕ СЕ РАДВАТ ДЕЦАТА НА С. КОЗАРСКО
Новото съоръжение
се намира в парковото
пространство на центъра на селото. Площадката е изградена по
спечелен проект от Националната кампания
на ПУДООС „За чиста
околна среда“ „Обичам
природата и аз участвам, изготвен от кметството на с. Козарско. Проектът е под мотото „По-красива
природа за нашите деца“. Той е на обща стойност 9 951, 44 лв.
Нина КУЛИНСКА

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР
ПО ТЕНИС НА МАСА
Завърши Петият национален
турнир по тенис на маса за аматьори в гр. Брацигово. Турнирът се
проведе в спортната зала в с. Бяга.
Организаторите са благодарни на
кмета Боряна Кънева за предоставената база.
В призовата четворка се класираха:
1. Онур Ахмед – гр. Пещера
2. Райчо Михайлов – гр. Брацигово
3. Стоимен Бонжелов – гр. Пазарджик
4. Нейчо Харизанов – гр. Брацигово.
За атрактивно разиграване и много добра игра статуетки получиха: Илия Папарков – гр. Велинград, и Константин Богданов
– гр. Карлово.
С грамоти бяха наградени Милен Гологанов и Георги Георгиев, състезатели от СКТМ – гр. Карлово.
Благодарим на всички, които се включиха в нашия турнир.

ЕРАЗЪМ+
ДИГИТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Най-малкото училище в община Брацигово реализира мащабен проект в системата на образованието.
От 9 до 15.10.2021 педагози от село Бяга участваха в поредната фаза на проект Еразъм +. На живо с хърватските си колеги
те обсъдиха нови интерактивни методи за дигитално представяне на история, музика, изобразително изкуство! Македонските
партньори по проекта предпочели да се включат онлайн.
„Априлци“
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