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На територията на община Браци-
гово две са местностите със статут на 
летовища, които предлагат условия 
за отдих и туризъм: летовище „Васил 
Петлешков в м. Атолука, разположе-
но на запад от с. Равногор на 1450 
м надморска височина, и летовище 
„Розовски вриз“ – на юг от с. Розово, 
с надморска височина 1100 м. 

И двата курорта са с местно зна-
чение. В летовище „В. Петлешков“ 
са изградени 367 вилни сгради, 1 
почивна станция с 13 стаи и легло-
ва база от 30 легла и 1 семеен хотел 
с капацитет 8 стаи със 17 легла, а в 
летовище „Розовски вриз“ има 180 
вилни сгради.

И през това лято уличното освет-
ление е в добро състояние. Преди за-
почването на активния сезон е извър-
шена профилактика и обновяване на 
осветителните тела на двата курорта. 
По отношение готовността за сме-
тосъбирането и сметоизвозването е 
създадена необходимата организа-
ция. Летовище „Васил Петлешков“ 
ще се обслужва от фирма „АСТОН 
СЕРВИЗ“ ООД, съгласно сключен 
договор № Д-3 от 13.01.2020 година. 
Сметосъбирането се извършва по ут-
върден график един път в седмицата 
със сметосъбирачна машина. Осигу-
рени са 22 броя кофи за битов отпа-
дък и 6 контейнера. Поради стръмния 
терен на района местата за сметосъ-
биране са оградени с мрежа. 

Сметосъбирането и сметоизвоз-
ването за летовище „Розовски вриз“ 
се извършава по утвърден график 
един път в седмицата със сметосъбирачна машина от горе-
посочената фирма. Курортът е снабден с 20 броя кофи и 6 
броя контейнери за битов отпадък. 

Охраната на летовищата контролира изпълнението на 
графиците за сметопочистване.

За осигуряване на медицинско обслужване на летува-
щите изпълнителната власт е осигурила функционирането 

на медицински пунктове и в двете 
летовища. Същите ще бъдат снаб-
дени със спешни шкафове. Здрав-
ните пунктове ще се обслужват от 
медицински лица за периода от 01. 
07.2020 г. до 01 09.2020 г. 

Проблемът с водата и водоснаб-
дяването на летовище „Васил Пет-
лешков“ отново е на дневен ред. Из-
ползват се четири каптажни извора 
– „Пейкови мандри“, „Такиев връх“, 
„Смоларника“ и „Манглашли“, нами-
ращи се южно от летовището.

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

От страна на „Инфрастрой“ ЕООД 
Брацигово е извършена профилакти-
ка на всички каптажни извори и на 
вътрешната водопреносна система в 
курортите. 

И двете летовища се охраняват.
„Васил Петлешков“ се обслужва от 
двама охранители, като единият е 
назначен от страна на дружество 
„Атолука“, а на „Розовски вриз“ се 
извършва също от двама души, като 
също единият е осигурен от друже-
ството на летовището.

Търговските услуги на територия-
та на летовище „Васил Петлешков“ 
се осъществяват от един хранителен 
обект, който е частна собственост, и 
от едно заведение за хранене и раз-
влечение. В летовище „Розовски 
вриз“ има 1 магазин за хранителни 

стоки.
По отношение на телекомуникациите, в летовищата има 

частично покритие на всички GSM оператори. 
Единственият проблем си остава транспортът. За да 

стигнете до тях, трябва да имате собствен превоз. Общест-
вен отдавна няма.

Мария ПИЩАЛОВА

ËßÒÎ Å – ËÅÒÎÂÈÙÀ „ÂÀÑÈË ÏÅÒËÅØÊÎÂ“ È „ÐÎÇÎÂÑÊÈ ÂÐÈÇ“
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Летовище „Атолука“

Сърдечно благодарим на г-жа На-
дежда Казакова и Община Брацигово 
за бързия отклик във връзка с пов-
торното окосяване на централната 
поляна в курорта „Атолука“. За пръв 
път от толкова години сме свидете-
ли на проявена загриженост и бързо 
реагиране за премахване на тревата, 
събираща безброй комари. Бъдете 
здрави и винаги така отзивчиви на 
подадените Ви сигнали. 

Таня ТОДОРОВА

Летовище „Розовски вриз“

Ето че в Брацигово се случват и хубави неща!
Група ентусиасти (все още не знам кои точно, за да ги 

спомена по имена) е на финала по изграждането на една 
чудесна крайпътна площадка за отдих. 

При това, мястото е подбрано така, че градът се виж-
да от птичи поглед като на длан. Помислено е за всичко 
– от мястото за паркиране до тоалетната. Няма съмне-
ние, че просторният навес с широка маса, барбекюто и 
люлката тепърва ще приемат много посетители и слу-
чайни пътници, отправили се към Равногор и „Атолука“. 

Дано само след тях да не налетят и вандалите. Сега 
засега – браво на родолюбивите брациговци! А ако при-
мерът им се окаже заразителен и за другите – още по-
добре!

Димитър ДЪНЕКОВ
от „Брациговски диалект“

В началото на юли министър Кирил Ананиев, предсе-
дателят на Националния оперативен щаб генерал-майор 
д-р Венцислав Мутафчийски, главният държавен здравен 
инспектор доц. Ангел Кунчев и изпълнителният директор 
на Изпълнителна агенция по лекарствата маг. фарм. Бог-
дан Кирилов участваха в извънредна пресконференция,  
посветена на епидемията от коронавирус.

Събитието е започнало с разяснения от страна на гл. 
инспектор Кунчев, как се носи най-популярното предпаз-
но средство – маската.

Преди това се е състояла среща на премиера Борисов, 
финансовия министър Горанов и вицепремиера Дончев с 
НОЩ и е бил направен анализ за развитието на епидеми-
ологичната обстановка. След това е представен обзор на 
ситуацията към момента, което доведе до удължаване на 
епидемиологичната обстановка до края на юли.

Засилен ще бъде и масовият контрол по спазването 
на мерките, а при необходимост РЗИ ще имат право да 
въвеждат и нови мерки, ще бъде намалено до минимум 
провеждането на масови мероприятия. Издадена е и за-
повед за държавите и третите страни, които ще могат да 
влизат на територията на България, а също и кои от тях 
трябва да са на 14-дневна карантина.

„Априлци“

НОЩ: МЕРКИТЕ ОСТАВАТ 
ДО КРАЯ НА ЮЛИ

Скъпи деца и родители,
от 6 юли 2020 
година стартира 
Лятна ваканцион-
на програма за 
деца, организи-
рана от читали-
ще „Васил Пет-
лешков – 1874“ 
– гр. Брацигово, 
и Център за об-
ществена под-
крепа към Ком-
плекса за соци-

ални услуги за деца и семейства в Брацигово. 
Ваканционната програма включва разнообразни и атрак-

тивни занимания, които ще се провеждат в залите на читали-
щето от 09:30 ч. до 11:30 ч. в делнични дни.

Целта на програмата е чрез забавления и игри да се анга-
жира свободното време на децата в гр. Брацигово през месец 
юли. Предвидените разнообразни занимания ще обогатят и 
осмислят свободното време чрез развитие на инициативност и 
креативност. 

Децата ще могат да творят и обогатят уменията си или 
просто да се забавляват в ателиетата по интереси:

1. Работилница „Сръчни ръце“ – изработване на оригинал-
ни и интересни предмети и декорации от различни материали.

2. Работилница „Кречетало“ – запознаване на децата с бъл-
гарския фолклор и бит от различните краища на страната.

3. „Магията на киното“ – прожекция на филми с образовате-
лен и забавен характер.

4. Спортни и занимателни игри на открито и организирани 
излети. ОЧАКВАМЕ  ВИ !

Старт – на 06. 07.2020 г. от 09:30 ч. (понеделник) в чи-
талището.

Актуална информация, график и темите на заниманията ще 
се публикуват своевременно на фейсбук страницата, както и на 
входа на читалището.

Георги БОЖУРИН – организатор

Един красив жест изненада приятно Община Брацигово в нача-
лото на лятото. Собствениците на „Разсадник Нановски“ неочаква-
но ни дариха значително количество цветя от най-различни видове. 

Да подариш цвете е най-благородният и мил акт на добронаме-
реност и позитивизъм. Искрено благодарим!

В динамичното и забързано ежедневие получихме глътка све-
жест, радост за окото и вяра, че все още е живо и жилаво доброто!

Дарените цветя ще красят районите около кафе Еврофутбол, 
Градски исторически музей, НЧ „Васил Петлешков – 1874“, баре-
лефната алея на парк „Априлци“ и др.

Декоративен разсадник „Нановски“ е създаден през 2009 г. 
като семейна фирма в с. Братаница, обл. Пазарджик.

Разполага с голяма собствена логистична база – общата площ 
на декоративния разсадник е 52 000 м2. Водещ производител на 
висококачествена и стандартизирана контейнерна растителност в 
България.

Контейнерното производство е разположено върху открита 
площ от 49 000 кв.м. Разсадник „Нановски“ снабдява с декоративни 
растения сестринските фирми Про Плантс ЕООД и Цветна Борса 
Про Плантс. Ежегодно се обогатява производствената гама според 
потребностите на пазара.

Откритите производствени площи са полета за контейнерно 
производство на иглолистни и широколистни храсти и дървета, 
увивни, лиани, плодни дръвчета, клематиси, многогодишни цветя, 
рози и тревен чим.

„Априлци“



Ние -  хор ат а

Община Пещера може да кандидат-
ства за участие в Книгата на рекордите 
на Гинес с новата си придобивка. Ги-
гантските обувки на входа на града са 
най-тежките и големи, произвеждани в 
страната, а най-вероятно и в света.

Чифтът oбyвки нa вxoдa нa Пeщepa, 
пocтaвeни кaтo cимвoл нa eднo oт eм-
блeмaтичнитe пpoизвoдcтвa зa тoзи 
гpaд, ни нaкapa дa пoтъpcим интepec-
ни фaкти, cвъpзaни нe caмo с тeзи, нo 
и c дpyги нeoбичaйни oбyвки в cвeтa. 
Oкaзвa ce, чe клapкoвeтe в Пeщepa ca 
дълги 3 мeтpa и виcoки 1,60 м. Изpaбoтe-
ни ca oт apмaтypa и пoлимepнo лeпи-
лo, бoядиcaни ca cъc cпeциaлнa бoя, 
тaкa чe дa издъpжaт вcички кaпpизи 
нa вpeмeтo. Cпopeд пpoизвoдитeля им 
Oлeг Koпapaнoв oт Бpaцигoвo, eднaтa 
тeжи oкoлo 800 килoгpaмa. Taкa oбyвки-
тe ce пpeвpъщaт ocвeн в нaй-гoлeмитe 
и в нaй-тeжкитe, пpaвeни в Бългapия, a 
мoжe би и в cвeтa. Зaщoтo нaй-дълги-
тe oбyвки ca изpaбoтeни зa гepмaнeцa 
Лapc Moцa и ca cъc cтъпaлo caмo 35 cм. 
Haй-тeжкитe дoceгa ca дeлo нa китaeц. 

Te ca жeлeзни и вcякa e c тeглo oт 
200 кг. Зa paзликa oт тяx, нaй-лeкa 
e фyтбoлнaтa oбyвкa, изpaбoтeнa oт 
Aдидac, кoятo тeжи caмo 165 гpaмa. 
A кoлкo cтpyвaт нaй-cкъпитe oбyв-
ки в cвeтa? Oкaзвa ce, чe тe ca дeлo 
нa итaлиaнcкия дизaйнep Aнтoниo 
Bиeтpи и cтpyвaт 20 милиoнa дoлapa. 
Haпpaвeни ca пpeдимнo oт мacив-
нo злaтo и 30 кapaтa диaмaнти, нo 

иcтинcкият вpъx нa дизaйнa им e мaлкo 
пapчe мeтeopит, зa кoeтo ce твъpди, чe e 
oткpитo някъдe в Apжeнтинa oщe пpeз 
1576 г. B cвeтa имa някoлкo мyзeя нa 
oбyвкитe, cpeд кoитo нaй-извecтни ca 
тoзи в чeшкия гpaд Злин и мyзeят Бaтa 
в Topoнтo, Kaнaдa. Чeшкият cъxpaнявa 
yникaлнa кoлeкция oт oбyвки oт цял 
cвят – oт paзлични иcтopичecки eпoxи, 
eкзoтични oбyвки, тaкивa, изпoлзвaни в 
cпeциaлни pитyaли, oбyвки нa филмoви 
звeзди. Haй-cтapият чифт, излoжeн тaм, 
e нa 450 гoдини. B мyзeйнaтa cбиpкa имa 
дocтa любoпитни oбyвки. Зaд пpoзpaч-
нитe cтъклa e нapeдeнa кoлeкция oт 
тeкcтилни oбyвки oт вpeмeтo нa Kи-
тaйcкaтa импepия, нapичaни лoтocoви и 
пoдoбни нa кoпитцe, някoгa cимвoл нa 
кpacoтaтa в Kитaй. Имa и кoлeкция oт 
aфpикaнcки caндaли, кoлeкция oт Ин-
дия, oт Ocмaнcкaтa импepия и Бaлкaни-
тe. Зaпaзeни ca oбyвки oт дocтa cтpaн-
ни мaтepиaли, кaтo aвcтpaлийcкитe 
caндaли c пepa oт щpayc eмy и чoвeш-
кa кoca, кoитo пpeз 19 вeк вce oщe ce 

изпoлзвaли зa някoи лeкo злoвeщи 
pитyaли нa дaлeчния кoнтинeнт. Haй-
cтapитe зaпaзeни opигинaлни oбyвки ca 
oт 1588 гoдинa и тoвa ca peнecaнcoвитe 
oбyвки нa eдин чeшки бapoн. Bepoятнo 
нaй-cкъпитe eкcпoнaти ca фини дoмaш-
ни чexли, бpoдиpaни бoгaтo cъc злaтни 
и cpeбъpни нишки oт вpeмeтo нa 30-гo-
дишнaтa вoйнa в Eвpoпa /1618 – 1648/, 
oт кoитo в cвeтa cъщecтвyвaт eдвa 20 
чифтa. Haй-пpичyдливи са тeзи oт Cpeд-
нoвeкoвнa Eвpoпa, кoитo ca дълги нaд 
70 caнтимeтpa, и шиpoкитe нaд 30 caнти-
мeтpa oбyвки, кoитo нoceли зaмoжнитe 
гocпoдa. Myзeят Бaтa e paзпoлoжeн в 
Topoнтo, Kaнaдa. Toй пpитeжaвa нaд 13 
000 apтeфaкта, пpeдcтaвлявaщи oбщo 4 
500 гoдини иcтopия. A в нaшaтa cтpaнa 
eдинcтвeният Myзeй нa oбyвкaтa ce нa-
миpa в Дoбpич. Taм мoжe дa пpocлeди-
тe eвpoпeйcкaтa иcтopия нa oбyвкaтa oт 
дpeвни вpeмeнa дo днec. Интepecнoтo 
e, чe бългapcкaтa чacт в кoлeкциятa e 
пpeдcтaвeнa c кpaчнa шeвнa мaшинa, 
гaзeнa лaмпa, cтapи нoжици зa pязaнe 
нa кoжa и плaт, кaктo и ютия c въглeни.

PZ днес

В навечери-
ето на храмовия 
празник – Св. Св. 
Петър и Павел, 
камбанарията към 
църквата в Равно-
гор бе осветена 
с цветовете на 
българския трико-
льор.

Наскоро по-
ставените освети-
телни тела правят 
малката кула дос-

та атрактивна във време-
то, когато уличното освет-
ление работи!

Честита
нова придобивка!

Градски исторически музей, 
в партньорство с роднините на 
проф. Дингозов, представя вре-
менната изложба в памет на про-
фесора и по повод една година от 
неговата кончина.

На правнука на поп Сокол е орисан каменист житейски път.
Завършил с отличие пазарджишката мъжка гимназия, с Вазовия пое-

тичен и патриотичен дух в сърцето си, заедно с прогресивно мислещи мла-
дежи от Брацигово, участва в младежката театрална група към читалището 
в Брацигово. Внук на председателя на дюлгерската гилдия в Брацигово, 
инж. Георги Дингозов отдаде живота си за решаването на сложни научни 
и практически проблеми в областта на строителството. Обучава и помага 
да се утвърдят в професията си много строителни инженери в България и 
по света. Участва в изграждането на особено значими обекти на и извън 
територията на страната.

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

Държи кандидат-студентски изпити за обучение в чужбина, но е изтег-
лен от фронта през 1945 г., за да се включи в сформирането на първия ви-
пуск на Политехническия университет в НРБ.

Изложбата, както и родословното дърво на знаменития брациговец, са 
експонирани във фоайето на музея и могат да бъдат видени всеки ден от 
9.00 до 17.00 часа.

Проектът бе създаден от родолюбиви българи – браци-
говци, с цел връщане на духа и красотата на западащия 
град.

Хората от фейсбук страницата „Аз си обичам Брацигово” 
се обединиха и поеха инициативи в подкрепа на проекта, 
като започнаха да възстановяват чешмите в града.

Работи се усилено по реставрацията на първата каменна 
чешма, спомен от преселението, намираща се срещу парак-
лиса „Свети Тодор“.

Активно се включиха Владо Батаклиев – с познанията 
си по история и техники за реставрация, Петър Донов – с 
изнамиране на ценна информация за автентичните надпи-
си на оригиналната чешма, Владо Донов – човек с големи 
познания за водната инфраструктура в района на чешмата. 

Инициативата срещна голямо разбиране от страна на хо-
рата от Брацигово. 

Още при първия зов за помощ за родния град се отзова-
ха хора с големи сърца.

Благодарим ви от сърце!
Изказваме благодарности 

на собственика на хранителния 
магазин в ромския квартал, да-
рил 1 торба цимент; благодар-
ности за семейството на доктор 
Горанов, дарили 2 торби цимент 
и един кубик пясък; благодар-
ности за собственика на Марко-
вата къща, дарил крана за Ра-
шайкова чешма; благодарнос-
ти за жената с цеха за каменни 
облицовки, дарила каменна 
плоча и 2 квадрата реолит; бла-
годарности и за магазина за 

строи-
т е лни 
м а т е -
риали 

на обичания от нас браци-
говец Васил Спасов-Дала-
верата; благодарности и за 
другия строителен магазин, 
дарил 1 нипел за Рашайкова 
чешма. 

И така, започна всичко на майтап. Една сутрин срещнах-
ме няколко брациговски жени да чистят тротоарите си и да 
садят цветя в градските градини. Други поливаха цветята.

Това ни обнадежди и разбирахме, че сме на правилното 
място с правилните хора. 

Проектът срещна и решителен отпор от някои местни 
жители.

Денка Вълева – аптекарката, твърдо заяви, че Рашайко-
ва чешма няма да работи. Вдигало се много шум и чешмата 
ставала свъралище на много хора и спокойствието й било 
нарушавано, затова лично затворила крана и решила про-
блема. 

Чешмата на Автогарата – автоинструкторът и собственик 
на лавката, заяви, че и тази чешма е нежелана. „Население-
то ще се зарази с Ковид 19, ако се пие от водата.” И някой 
услужливо задигна табелката за за-
почналата реставрация.

На старата чешма при "Свети То-
дор" пък някой открадна трите гуми, 
служещи за опора на работната маса. 

Мили брациговци, бъдете създа-
тели, а не разрушители! Само така ще 
успеем да възродим Брацигово – с 
общи усилия и в правилната посока 
– от дъното нагоре, към новия живот!

Поздравяваме всички, които под-
крепят проекта! 

Г. Г.

РавносметкаРавносметка

Времето е само чернова

със зачертани вече дни от календара,

когато сме напук на онова,

което заедно с живота отминава,

отпуснати, със скръстени ръце

и взиращи се в пясъчното време.

На часовника през пръстите тече

животът със нелекото си бреме.

А капките дъждовни все струят

и стичат се по малко от тавана,

минаващите дни да преброят,

следите си в петната да оставят.

Нима за времето сме само чернова

със зачертани вече дни от календара?

Да продължим напред е точно онова,

за което знак животът ни подава.

Тогава пясъка събираме с очи

и пазим го в душевните си шепи,

щом звукът от дъжд го напои,

израства най-красивото ни цвете,

което сам-сами ще подарим

на живота си при следваща зора.

Последни ще са нашите следи

и над времето ще пише „Белова“.

17 април 2020г.17 април 2020г.

ВлаковеВлакове

На бързия влак с желязната тежест

и с тракане леко във ритъм на дъх,

животът се носи по нашите плещи,

а ние сме релси и сянка на път, 

който към гарите влака повежда,

в посоки, където годините среща.

И там, на перона на всяка година,

приятели слизат, не гледат назад,

а други вагона си бързат да стигнат

с надежди в ръцете си вместо багаж.

И бързият влак с желязната тежест

и с тракане леко във ритъм на дъх

отново се носи по нашите плещи,

със бремето тежко, по своя си път.

Щом релсите две са, то двама и ние

ръка за ръка сме под тежък живот,

че влакът по-лесно така ще премине.

След него сме само скелет останал

в очакване другият влак да докара

живота отново на нашата гара. 

22 май 2020 г.22 май 2020 г.

Живка АджелароваЖивка Аджеларова

КОЛОНКАТАКОЛОНКАТА  НА  АДЖЕЛАРОВ НА  АДЖЕЛАРОВ

ÏÐÎÅÊÒ„ÊÐÀÑÈÂÎ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ“ÑÒÀÐÒÈÐÀ

ПАМЕТ 
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КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 
УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД
СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ № 33

На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово
Решение № 97/29.05.2020 г. с Протокол №10

I. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" 
ЕООД със седалище гр. Брацигово при следните условия: 

1. Срок на договора – 5 години. 
2. Място на изпълнение на задълженията – „Инфрастрой“ ЕООД гр.Брацигово, ул. „Васил Пет-

лешков“ №33.
3. Възнаграждение – от 1500 до 1800 лева.
II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
– образование – висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно-квалифи-

кационна степен „Магистър“;
– професионален опит – най-малко 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен 

предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, или най-малко 5 години трудов стаж във 
ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция.

III. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 
– писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение1/
– автобиография – /CV/;
– копие от документ за самоличност – заверено с подпис на кандидата;
– копие от диплома за завършено образование– нотариално заверено;
– копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове – нотари-

ално заверено;
– копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – заверено 

с подпис на кандидата;
– декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено от право да 

заема конкурсната длъжност /по образец – Приложение 2/;
– декларация за предоставени копия от документи от „Инфрастрой" ЕООД /по образец – При-

ложение 3/;
– изготвена от кандидата бизнес-програма за периода 2022-2026 година – съдържаща подроб-

но разписани следните минимални конкретни показатели:
– анализ на актуалното състояние на дружеството, което да включва:
– водоснабдяване – ценообразуване, загуби, актуално състояние;
– канализация – анализ на текущото състояние;
– стратегия за развитие и модернизация;
– визия относно подобряване качеството на услугата водоснабдяване;
– визия за подобряване качеството на услугата канализация;
– стратегия за оптимизация на дейността и подобряване качеството на предлаганите услуги;
– стратегия за намаляване загубите на водопроводната мрежа;
– стратегия относно намаляване броя на авариите по водопроводната и канализационната мре-

жа;
стратегия относно повишаване образованието и квалификацията на персонала;
стратегия за оптимизация на събираемостта на задълженията.
***Забележка: свидетелство за съдимост - /издава се служебно от Общинска администрация, 

не се представя от кандидата/.
IV. Етапи на конкурса: 
Iетап. Предварителен подбор на кандидатурите по документи /наличие на всички документи по 

т. III и проверка на съответствието им с обявените изисквания/. До участие в следващ етап от кон-
курса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят 
на обявените изисквания.

II етап. Защита на бизнес-програма за периода 2022-2026 година. До 3 етап се допускат само 
кандидати, получили минимум 30 точки от оценката върху бизнес-програма за периода 2022-2026 
година/.

III етап. Интервю с допуснатите кандидати, включващо въпроси по познаване на норматив-
ната уредба, касаещи дейността на дружеството, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в 
качеството им на ВиК оператори; познаване на административните, стопанските, финансовите и 
трудово-правните въпроси; комуникативни способности и делови качества, умения да аргументира 
предлаганите решения.

V. Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на процедура 
за конкурс за избор на управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр.Брацигово, съгласно чл.13 от 
Общия регламент относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/ 

- Предоставените лични данни на администратора на лични данни – Общински съвет – Брацигово, 
са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкур-
си за управители на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване,поддържане 
и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, съгласно чл. 198б, т. 3 от Закона 
за водите.

– Срокът за съхранение на предоставените лични данни – съгласно действащата нормативна 
уредба.

– Участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и кори-
гиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които 
права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително 
изпратено по електронен път.

– Участниците в процедурата имат право да подават жалба до надзорен орган – Комисията за 
защита на личните данни. 

– При непредоставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посоче-
ните законови изисквания за участие в процедурата.

– Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение на личните данни, 
освен за целите на процедурата на конкурса.

Лице за контакти: Йорданка Атанасова – тел. 03552/2065, вътр. 116 obs@bratsigovo.bg.
Всеки кандидат може да получи от лицето за контакти копия от счетоводен баланс, отчет за 

приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 
финансови години, справка за персонал и други документи, необходими на кандидата за изготвяне 
на бизнес-програмата.

VI. Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 
Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администра-

ция – град Брацигово, стая №10 – главен експерт „АОЧР", и ще бъде осигурен достъп до тях от 
интернет страницата на Община Брацигово - www.bratsigovo.bg. 

1. Документите по раздел ІІI от настоящото Решение се подават лично или чрез надлежно 
упълномощено лице в запечатан плик в стая №10 на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" 6а, - главен експерт „АОЧР", до 17:00 ч. на 10.08.2020 г. 

2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завеждат в дело-
водния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостове-
рение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.  

VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
Срокове за провеждане на конкурса:
Първият етап от конкурса – допускане на кандидатите от комисията, да се проведе в срок до 

седем работни дни след изтичане на срока за подаване на документите.
Вторият етап да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане 

на кандидатите. 
Третият етап – интервю с допуснатите кандидати – да се проведе до 5 работни дни след про-

веждане на втория етап.
Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени за мястото, датата и часа на 

конкурса. Назначената комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни от решението си.
Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява чрез 

публикуване на електронната страница на Община Брацигово, в ЦИУГ на Община Брацигово и на 
общодостъпно място в общодостъпни места в община Брацигово и сградата на адреса на управле-
ние на „Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово, в обявените срокове по т. 1. В списъка на недопусна-
тите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

/Пълният текст на Решението е достъпен на интернет страницата на Община Брацигово/

Ковид 19 е вирус, който се появи през 2019 
г., декември, месец в Китай – гр.Ухан.
Лекарят, който пръв предупреди китайското 

правителство, бе обявен за враг, но с разпро-
страняване на заразата и превръщането й в 
епидемия бе признат за герой, за съжаление – 
вече жертва на вируса. Всички бяха уплашени. 
Китайското правителство взе безкомромисни 
мерки по овладяване на ситуацията, изолира 
хората в Ухан и градът за ден два се превърна 
в призрачно място. Хората стояха в домовете 
си, а улиците бяха пусти. 
Наложи се всеки да носи маска, да мие чес-

то ръцете си и да проветрява дома си.
Ходеше се по един в магазините. Започна се 

мащабна акция по обеззаразя-
ване на целия град. Никой не 
подцени Ковид 19.
Всяка сутрин медиите обявя-

ваха броя на хората, поразени 
от грипа. За един месец умира-
ха по около 800 човека на ден. 
Китай бе в криза. Не след 

дълго, през феврураи, Ковид19 
се пресели и в Европа. 
Хората, идващи и ходили в 

огнището, го пренесоха и при 
нас. 
Пламна Италия, после Испа-

ния, и така за месец-два цяла 
Европа, а не след дълго и све-
тът. 
Ковид 19 не е за подценява-

не.
Той е невидим за човешкото 

око и веднъж попаднал в тяло-
то ни, поразява всички орга-
ни. Всичко започва с белия ни 
дроб, тялото 
спира да по-
лучава така 
необходимия 
кислород и 
ние започва-
ме да страда-
ме, а със за-
дълбочаване 
на процеса 
дори настъп-
ва смърт.
Вирусът се 

предава чрез 
въздуха, кой-
то издишва-
ме. 
Всеки, който стои 

близко до нас, вдиш-
ва въздуха, който ние 
издишваме и така се 
заразява. Малките 
невидими капчици, 
попаднали на опреде-
лени повърхности, ги 
заразяват и след като 
ние ги докоснем, и ние 
се заразяваме.
Всичко става чрез 

носа, устата и очите, 
това са входните вра-
ти, откъдето той влиза. 
Ръцете, пипайки на-

всякъде, стават прено-
сители на вируса. Те 
ни служат да се обслужваме и след като пи-
пнем нещо заразено, с тях ние го пренасяме 
върху нас. Пипаме неволно носа си, после раз-
триваме очите си, а понякога бъркаме и в уста-
та си и така вирусът преминава в нашето тяло. 
При близки разговори, в стремежа си да чуем 
събеседника си по-добре, ние се доближаваме 
опасно близко до него и ако той е заразен, и 
ние приемаме вируса. 
За този вирус няма лек и затова единстве-

ното предпазно средство остава дистанцията. 
При разговори 2 м е добра защита от заразя-
ване.
Как да се опитаме да се предпазим?
Когато влезете в затворено помещение, до-

бре е да носите, маска, очила и ръкавици.
Не стойте дълго на закрито, а при случай, че 

има повече от 1 човек, не оставайте заедно за 
повече време.
Маските от плат са най-простото предпазно 

средство, но са опасни, ако не можем да бора-
вим правилно с тях.
Грешки, които допускаме:
а. Носим маската само на устата, а носът ос-

тава вън (вече си заразен); 
б. Носим маската неприлепнала до носа и 

устата (заразен);
в. Носим маската на врата за украса (зара-

зен);
г. Сваляме маската от лицето и я поставяме 

къде ли не (заразяваме повърхностите, по кои-
то оставяме маската – заразен).
Маските не се изхвърлят, а се събират в по-

лиетиленови пликове. Те се дезенфикцират с 
парна ютия и после се ползват пак. 

Всеки, който пипа маската си с голи ръце, 
рискува да предаде вируса на себе си.
Носенето на очила ни предпазва от невол-

но пипане на очите. Пазят очите от контакт с 
вируса.
Носенето на ръкавици предпазва заразя-

ването на самите ръце, ръкавиците спестяват 
ползването често на дезинфектант, но вирусът, 
полепнал по ръкавиците, пак се предава на 
контактните повърхности.
Чистите ръце не са опасни за тялото ни.
Миенето и дезинфекцирането на ръцете на-

малява риска от зараза.

КАК ДА ПРЕДПАЗВАМЕ ТЯЛОТО СИ
ОТ ЗАРАЗА, ПРЕДАВАНА 

ЧРЕЗ РЪЦЕТЕ 

Променете си навика да пи-
пате очите, носа и устата с 
ръка. Това отнема 3 дни, ако 
започнете да се следите кога 
се пипате с ръка.
Опитайте се да не пипате с 

долната част на ръката носа, 
очите или устата (долна част е 
ако свиете ръката в юмрук, ще 
видите космите на ръцете си – 
тази част е горна, а кожата в 
юмрука която е без косми е до-
лна, аз я наричам мръсна част 
– поради това, че с нея докос-
вам предметите и тя пренася 
вируса.)
Ако използваме горната част 

на ръката за почесване или 
потриване на носа, очите или 
устата, намаляваме риска от 
пренос на вируса. 

Тялото ни 
се нуждае от 
тези функции 
на ръцете и 
при промяна 
на ползване-
то на горната 
част, а не с 
долната, се 
предпазваме 
от зараза.
Добре е 

ръцете да се 
мият често 
със сапун и да 
се дезинфек-

цират със спирт.
Молекулата на ал-

кохола убива вируса. 
Високите конценрации 
на алкохол убиват по-
бързо вируса (ракия 
70 градуса е по-добра 
от 40-градусовата). 
Ниските концентрации 
са по-ненадеждни в 
борбата. Ракията или 
спиртът са добри де-
зинфектанти.
Прекаленото пиене 

на алкохол не дава по-
ложителни резултати в 
борбата с вируса.
Поддържайте ръце-

те си чисти и ще намалите риска от зараза до 
минимум.

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА НОСА СИ
Носете висококачествени маски, предвиде-

ни за борба с вируса.
Пазете се от неволни пипания по носа.
Не стойте близко до човека до вас (спазвай-

те дистанция).
Не стойте дълго без маска на закрито, когато 

има други хора, вероятни носители на вируса.
Мийте често лицето със сапун или шампоан 

и го дезинфекцирайте (внимавайте с лошите 
дезинфектанти – те дразнят кожата и тя се за-
червява).
Вътрешната част на носа може да дезинфек-

цирате с акохолен концентрат и клечка за уши.
ВСИЧКИ ТАМПОНИ, МАСКИ И ДРУГИ ДЕ-

ЗИНФЕКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ СЕ СЪБИРАТ 
В ПОЛИЕТИЛЕНОВ ПЛИК И СЕ ИЗГАРЯТ.

КАК ДА ЗАЩИТИМ ОЧИТЕ СИ
НОСЕТЕ НАДЕЖНИ ОЧИЛА ЗА БОРБА С 

ВИРУСА (ОБИКНОВЕНИТЕ ОЧИЛА Предпаз-
ват от контак с ръка).
Мийте си очите със сапун или с шампоан 

често (зависи от вашата кожа). 
Не докосвай очите си с мръсната част на ръ-

ката си (дланта).
Няколко полезни съвета, които спестяват за-

разяването Ви с вируса.
Скъпи сънародници, не подценявайте виру-

са. Той е доста добър в поразяването на телата 
ни! Опитайте се са се предпазите от този не-
видим враг!
Желая ви успех!

Г.Г.

КОВИД 19 - ВИРУСЪТ НА ВЕКА

НЕПРАВИЛНО носене на маска

ПРАВИЛНО
носене на маска

ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ
Заразата се пренася така.
Маската – в плик и в коша.
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Равногор – Жребичко – Брацигово
Този марш-

рут е малко по-
особен с това, 
че предполага 
да се озовете 
в с. Равногор, 
без да сте об-
вързани с него 
като крайна 
точка, откъдето 
да се спуснете 
по билото към с. 

Жребичко и да завършите в Брацигово. А може и в Кричим, 
ако използвате пътеката от Жребичко натам.

Ако сте по-голяма група, най-лесно е да направите „схе-
ма“ с колите, като оставите една долу, за да приберете след 
това с нея останалите. Хората, които имат член от семейство-
то или приятел, склонен да прибере колата, също биха уцели-
ли джакпота. Между другото, около Равногор и Атолука има 
доста приятни места за разходка, така че евентуалният шо-
фьор-благодетел също би си прекарал(а) добре. Възможно е, 
разбира се, да го направите и кръгов маршрут, изкачвайки се 
от Брацигово до Равногор по шосето, но аз лично не бих си 
причинил подобно нещо – 17 км асфалт с постоянен и доста 
приличен наклон...

Затова пък спускането (в което има и изкачвания, разбира 
се, общо към 360 м) е доста приятно и разнообразно, като се 
редуват черни пътища и пътеки. Започва се с изкачване до 
Бекови скали – място, което наистина си заслужава човек да 
посети, заради невероятната гледка към яз. "Въча". Оттам се 
сурваме по черни пътища, следвайки билото, като на две мес-
та караме и по пътеки – първо една кратка и много забавна 
пътека, която е със средна трудност, после една билна пътека, 
сравнително равна, но занемарена и обрасла в момента. След 
нея имаме кратко изкачване до подножието на вр. Кулата над 
Жребичко, откъдето по трета пътека, доста добра (макар и 
малко неясна на места), се спускаме в околностите на селото, 

което е и архи-
тектурен ре-
зерват, така че 
си струва да го 
поразгледате . 
З а в ъ р ш е к ъ т 
към Брацигово 
е по приятен 
черен път (на 
места пътека) 
към двата мик-
роязовира над 
града (известни 
сред местните 
хора като „Бла-
тата“) и с крат-
ка, но много 
добра пътечка 
за финал. Пре-
поръчително е 
за този маршрут 

да имате GPS навигация, защото има няколко места, на които 
пътеката трудно се забелязва.

Изходна точка: с. Равногор
Крайна точка: гр. Брацигово
Дължина: 26.9 км
Изкачване: 360 м
Спускане: 1240 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3)
Физическо натоварване: ниско (КФН=4)
Продължителност: 2-5 часа (в зависимост от темпото, по-
чивките и т.н.)
Вода:  1 – 1,5 л, по маршрута има чешми на 1-2 места,

както и в с. Жребичко.
Храна: по ваша преценка
Терен:  асфалт – 2,5 км

– черни пътища – 16,6 км
– пътеки – 7,8 км

Описание: От центъра на с. Равногор (т. 01) поемаме по глав-
ната улица в южна посока и следваме табелите към Бекови 
скали. След 250 м, в т. 03, табелите ни насочват по улица на-
ляво и започваме изкачване към нея. В т. 04 асфалтът свършва 
и продължаваме по хубав черен път, наляво, в т. 05 – покрай 
параклиса „Св. Илия“ и все по основния път до подножието на 
хълма, където са скалите. Там, в т. 06, поемаме по стръмен, но 
кратък черен път надясно към скалите, където почивката е не-
избежна заради уникалната панорама. След това се спускаме 
от другата му страна и в т. 08 отново сме на главния билен че-
рен път и продължаваме по него надясно (север). След малко 
пътят се ориентира в посока североизток. На разклона в т. 09 
(5,0 км) следваме най-десния път. В т. 10 (6,6 км) пътят отно-
во се разтроява – тук следваме средния път, който е с жълта 
туристическа маркировка. След половин километър, в т. 11, 
завиваме наляво (север), продължавайки по маркировката. 
Гората се променя, почвата също. В т. 12 (9,3 км) е много ва-
жно да не изпуснете пътеката, която продължава направо при 
един ляв завой на пътя. Тази част от маршрута е може би най-
хубавата, поне за любителите на бързи, средно технични пъте-
ки. За жалост, тази е много кратка – само половин километър. 
В края се превръща в стар черен път и в т. 13 (9,9 км) излизаме 
на една седловинка, където синята маркировка продължава 
рязко вляво, а ние продължаваме надясно по рида – широка, 
но леко занемарена пътека с жълта маркировка, изоставяйки 
черния път, който остава вляво от нас. След стотина метра (т. 
14) надясно и нагоре се отклоняват следи от МПС-та, пътеката 
продължава направо. Постепенно тя става все по-тясна и об-

расла, все по-трудно различима. Възможно е на някои места 
да я губите, особено в т. 15 (10,6 км), където има разни тес-
ни пътечки наляво, но нашата си върви направо, подсичайки 
склона от дясната страна. В този дух достигаме т. 16 (11,4 км), 
където вляво има заслон и пак оттам идва черен път, в който 
се включваме нагоре. Следваме този билен път с променлив 
наклон, като пропускаме на три места дърварски пътища вля-
во – т. 17, 18 и 19. В т. 20 обаче (12,8 км) внимавайте да не 
изпуснете пътеката наляво, която тръгва успоредно на черния 
път. След 400 м отново се включваме в него за малко (т. 21), но 
в т. 22 (13,4 км) го изоставяме окончателно, защото той завива 
надясно (заедно с жълтта маркировка), а ние продължаваме 
направо, следвайки червена маркировка.

След още 200 
м, при т. 23 и 24, 
червената марки-
ровка изчезва, а 
пътеката се раздво-
ява – една тръгва 
леко нагоре към 
близкото възви-
шение, а другата 
продължава напра-
во и леко надолу, 
подсичайки склона. Следваме нея. Веднъж като стъпите на 
пътеката, нататък вече е ясна, макар и покрита с шума. Не е 
маркирана. На места има форма на улей, но сравнително лек 
за каране. След 1 км излизаме от гората и се озоваваме на 
поляна под красиви скали. Тук пътеката не е много ясна, но 
продължава в подножието на скалите и по поляната от друга-
та им страна, където се разделя – ние поехме по лявата. Оттук 
надолу пътеката на много места е неясна, поради това, че чес-
то се разделя на различни ръкави, а и теренът е доста „камуф-
лажен“ – на места е с избуяла трева, на други се кара по скали 
или песъчливи пасажи. Във всички случаи посоката е общо 
взето право надолу с леки завои тук-там. В края, някъде около 
т. 25 (16,5 км), излизаме на черния път между Жребичко и па-

раклиса „Св. Пророк Илия“. 
Поемаме наляво по чер-
ния път и скоро достигаме 
първите къщи и улици на 
селото (т. 26), като се спус-
каме наляво по улица от 
бетонени траверси, после 
(т. 27) наляво по главната 
улица, в т. 28 надясно по 

нея и излизаме на мегдана в т. 29 (17,5 км). Тук е удобно място 
за почивка, хапване, зареждане с вода. След това поемаме по 
улицата в южна посока (срещу чешмата), спускаме се покрай 
изоставеното учлище и в т. 30 достигаме ферма и завиваме 
надясно към нея, като малко преди основната постройка (т. 
31) трябва да търсите едва забележим път надясно, като е въз-
можно да е преграден с електропастир или сезал. Ако има чо-
век във фермата, питайте го и той ще ви упъти към м. Блатата 
и Брацигово. Щом на-
пуснете пределите на 
фермата, пътят става 
по-ясен и започва да 
се спуска, заобика-
ляйки и подсичайки 
склона. Карайте с 
повишено внимание, 
тъй като на няколко 
места пътят може да 
е преграден с въже 
или електропастир. Първото място е близо до фермата, след-
ващите са по-близо до Брацигово.

Пътят е с хубава почва, дори и след дъжд, като само в 
деретата има кал. Като цяло наклонът е надолу, но има и ня-
колко кратки и леки изкачвания. Още след първото дере пътят 
е прекъснат от свлачище, което в тази част го е превърнало в 
пътека. Редуват се гора и пасища, като в откритите части чо-

век може да 
се наслади 
на приятни 
п а н о р а м и . 
Спускането 
не е никак 
трудно, но не 
е и скучно. В 
т. 32 пътят се 
раздвоява , 
като левият 
е малко по-
добър. В т. 33 

(21,9 км) отляво идва друг път и продължаваме направо, след 
което пътят прави десен завой и с кратко изкачване излизаме 
на широк и равен черен път (т. 34, 22,8 км), построен за об-
служване на „Блатата“ – двата микроязовира над Брацигово.

Продължаваме по „белия“ чакълиран път направо (се-
вер), минавайки покрай по-малкия язовир Бурово блато (Бра-
циго-во). В края му (т. 36, 23,6 км), наляво, започва пътеката, 
по която трябва да се спуснем към града. Първо караме бук-
вално под стената на язовира и към края й, в т. 38, пътеката 
завива рязко вдясно и се шмугва в храстите. Въпреки че в 
тази част е леко обрасла, пътеката се ползва редовно и надо-
лу става по-широка. Като цяло държим ляво, включвайки се 
към други пътеки, идващи отдясно – в т. 39 и т. 40. В края си 
пътеката излиза при една кошара над последните къщи (т. 41) 
– заобикаляме я от-
ляво (от горната 
страна) и достига-
ме крайната ули-
ца. Спускането до 
центъра може да 
стане по най-раз-
лични комбинации 
от улици, така че 
не е задължително 
да следвате GPS-а.

МАРШРУТИ

Новооткритата писта за радиоуправляеми 
автомобилчета в Брацигово вече бе домакин 
на състезание.

Благодарим на кмета на община Брациго-
во – г-жа Казакова! 

Специални благодарности на домакините и 
всички участници!

Следващо състезание от календара на 
БФАМС – 11 и 12 юли, electric & nitro on road – 
писта „Огнян Филипов“ – Враца – втори кръг 

от Държав-
ното пър-
венство.

Честито на наградените – 
първите победители на тази 
писта!

Инициаторът на първото сърце за събиране на капачки в Брацигово 
получи и първата си грамота от „Капачки за бъдеще“.

Сърдечна благодарност на всички 
доброволци, включили се в кампанията 
„Капачки за бъдеще“! Това са резултатите 
от първата предадена партида... 
Продължаваме, защото "Заедно можем 
повече" – можем да помагаме не само на 
природата, като я предпазваме от ненужния 
боклук, но и на малките недоносени бебета, 
които ще могат да бъдат обгрижвани по 
най-правилния начин в първите дни от 
крехкия им живот. 

МНОГО ВАЖНО е да подчертаем, че 
кампанията продължава с пълна сила. 
Продължавайте да събирате…

Йордан ПАУНОВ

ÑÏÎÐÒ

След извънредното положение заради COVID-19 
продължаваме напред, по-силни от всякога
Направихме рестарт на 

програмата и започнахме 
с турнир в град София на 
20.06.2020 г. по покана на на-
шия приятел ГЕОРГИ КОС-
ТОВ. Турнирът ще се проведе 
в зала АРЕНА ЛЪКИ СПОРТ, 
участие ще вземат 32-ма със-
тезатели от цялата страна.

По решение на Българ-
ската федерация по тенис на 
маса заради COVID-19, сезон 
2019-2020 г., няма да се дои-
грават срещите от лигата и ще се вземе предвид временното класира-
не на отборите, като то ще бъде и крайно класиране за сезона.

Благодарим и на всички вас, които посещавате залата в Браци-
гово и допринасяте за популяризирането на тениса на маса в нашия 
град.

След продължителната изолация заради извънредното 
положение, свързано с Covid-19, и отборът по футбол на малките 
стартира своите тренировки. Отборът на децата започна сезона с 
убедителна победа над връстниците им от отбора на Пещера.


