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Културният живот в 
Брацигово през последните 
десетилетия на ХХ век вече 
е хроникиран. 

Излезе от печат дългоо-
чакваната  книга на Влади-
мир Батаклиев „Културният 
живот в Брацигово”. Едно 
уникално четиво, описващо 
подробно  на 600 страници 
период на подем, възход и 
небивал разцвет на култур-
но-просветното, музейното 
и театрално дело в града.

Замислена като трета 
част на „Летопис на браци-
говското читалище”, кни-
гата обхвана още дейности 
от колоритното духовно 
развитие на градчето ни и 
се превърна в една богато 
илюстрована енциклопедия 
на живота на поколения 
наши съграждани, съхрани-
ли в себе си традициите на 
прогреса.

За дългия и трънлив път 
на библиотечното дело, за 
театралните постановки, 
извисили читалището до 
образцово, за плеядата ен-
тусиасти, посветили живота 
си или просто преминали 
през „културния дом”, за 
първите стъпки на музей-
ното дело, за дързостта на 
„Червения смях” и още, и 
още може да  научите, ако 

се потопите в страниците на 
тази самобитна по своята 
същност книга.

Ако държите да имате 
или да отнесете частица 
от Брацигово със себе си, 
купете си книгата на Влади-
мир Батаклиев „Културният 
живот на Брацигово”. Про-
изведението е и оригинален 
подарък за всеки, на когото 
искате да напомните за род-
ния си град и за това, че в 
него освен да се влюбиш, 

се случват и други стой-
ностни неща.

Книгата може да наме-
рите в местната книжарни-
ца, в Градски исторически 
музей и по павилионите за 
вестници в града срещу  10 
лева.

Граждански комитет 
„Памет”,  изпълнявайки 
основната си мисия, съоб-
щава, че излизат от печат 
още две ценни книги за 
брациговската история. 
Това са фототипни издания 
на „Историята на брацигов-
ското въстание” от Никола 
Петлешков и Иван Иереми-
ев, излязла за първи път 
през 1905 г., и „Из миналото 
на Брацигово” от Христо 
Гюлеметов - Чибис от 1940 
година.

Иванка СТЕФАНОВА
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„КУЛТУРНИЯТ ЖИВОТ 
В БРАЦИГОВО”

Потребителите от соци-
алната услуга „Наблюдавано 
жилище” към КСУДС – Бра-
цигово, Николай Сергеев 
Ангелов и Кирил Борисов 
Александров са поканени от 
„Спортс  Мениджмънт Бъл-
гария” ЕООД  с управител 
Виктор Кирков  да се вклю-
чат в разширения състав 
на националния тим, който  
ще представя България на 
Световното първенство за 
бездомни хора в Чили през 
месец октомври тази годи-
на. Националният треньор 
Младен Христов е направил 
селекция от общо 11 състе-
затели, които ще проведат 
подготовката за Мондиала 
в продължение на 58 дни 
- от 18 юли до 14 септември 
2014 година. Двамата наши 
младежи - Николай Ангелов 
(18 г.) и Кирил Александров 
(19 г.),  ще бъдат настанени 
в базата на „SOS детски 
селища” в село Дрен за пе-
риода на лятната подготов-
ка. Разходите за посочения 
период се поемат изцяло от 
организацията, инициираща 
мероприятието. Ще бъдат 
извършени медицински 
прегледи, които ще дадат 
представа за физическото 
състояние на нашите пред-
ставители преди да започнат 
спортните натоварвания.

Спортът изпълнява важ-
на социална функция по от-
ношение на образованието, 
интеграцията и обществено-
то здраве. Неговите ценнос-
ти се мултиплицират в тези 

на обществото като цяло. 
Спортът може да помогне на 
българските деца да бъдат 
здрави, дисциплинирани, 
целенасочени, да изградят 
отборен дух, приятелства, 
жертвоготовност, само-
контрол и уважение към 
другите, се казва в офици-
алната страница на „Спортс 

Мениджмънт България” 
ЕООД.

Време е българският 
спорт да разпознае своите 
отговорности извън играл-
ното поле и SPORTS MANA-
GEMENT BULGARIA приема 
това предизвикателство.

Професионалният спорт 
играе изключително важ-

на роля по отношение на 
европейската икономика и 
заетост. Той е създал над 15 
милиона работни места в 
Европа и генерира над 5% от 
брутния вътрешен продукт 
на континента. Европейската 
комисия призна увеличава-
щата се важност на спорта 
по отношение на неговите 
икономически измерения и 
влиянието му и той започна 
да заема все по-осезаемо 
място в политиката на ЕС.

Иванка СТЕФАНОВА

НАШИ МОМЧЕТАНАШИ МОМЧЕТА  
НА НА МОНДМОНДИАЛА В ЧИЛИИАЛА В ЧИЛИ

България вече е редовен участник на световните 

първенства по футбол за бездомни хора, след като 

„Спортс Мениджмънт България” ЕООД стана официален 

партньор на фондацията Homeless World Cup за терито-

рията на страната. Създаденият от компанията „Отбор 

на надеждата” до момента е участвал в два Мондиала за 

хора в неравностойно положение – в Мексико Сити през 

2011-а и в Познан (Полша) през 2012 г. Резултатите от 

проекта са поразителни – над 75 процента от бенефици-

ентите му променят живота си към по-добро. Те намират 

работа, съумяват да я задържат и напускат социалните 

институции, продължавайки образованието си.

С 50 книги на стойност 
500 лева обогати фонда 
си библиотеката при На-
родно читалище „В. Пет-
лешков-1874”. Заглавията 
са от съвременни автори и 
включват предимно четиво 
от чуждестранни творци.   
Хорхе Бокай, Розамунде 
Пилхер и други предлагат 
художествено развлечение 

през лятото за местните 
читатели.

Освен тези  заглавия, 
може да намерите пълния 
комплект на трилогията 
„Битието”, „Изходът” ,„За-
конът” на българския автор 
Владимир Зарев, по която 
е сниман сериалът на ТВ7 
„Дървото на живота”.

Невена СТЕФАНОВА
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Надежда ГлухчеваНадежда Глухчева
0988 835 5520988 835 552
гр. Брациговогр. Брацигово

Хотелски комплекс Хотелски комплекс „„ВикторияВиктория””

ККЛАСИЧЕСКИ И ЛЕЧЕБЕН МАСАЖЛАСИЧЕСКИ И ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
ТЕРМАЛНИ СПА ПРОЦЕДУРИТЕРМАЛНИ СПА ПРОЦЕДУРИ

100 безработни лица 
започнаха работа като съ-
трудници по опазване на 
обществения ред в 11-те об-
щини от област Пазарджик. 

За срок от 8 месеца те 
ще сигнализират органите 
на МВР при риск от из-
вършване на престъпления. 
В рамките на своите право-
мощия ще съдействат за 
недопускане на кражби, 
злоупотреби и противоза-
конни посегателства, като 
при констатиране на такива 
случаи, ще уведомяват ор-
ганите на МВР. Служителите 
ще работят по 8 часа и ще 
получават минимална за-
плата в размер на 340 лева. 
От Областната дирекция на 
МВР обаче предупреждават, 

че тези лица нямат поли-
цейски правомощия. Целта 
на програма „Сигурност” е 
да ограничи безработицата 
чрез осигуряване на заетост 
и да подпомогне опазването 
на обществения ред в по-
малките населени места, 
както и в рисковите райони.

В община Брацигово 
наетите по програмата са 8 
души. Те ще патрулират на 
смени в селата Исперихово 
и Равногор. Заявката за 
необходимостта от такъв тип 
охрана, както и договорите 
за извършване на дейнос-
тите, се сключват между 
кметовете на съответните 
населени места и Областна-
та дирекция на МВР.

„Априлци”

ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ”„СИГУРНОСТ”
В ПОДКРЕПА НА РЕДА

Открива се ловният се-
зон за прелетен дивеч от 9 
август, това гласи заповедта 
на изпълнителния директор 
на Агенцията по горите Гри-
гор Гагов. От тази дата ще 
бъде разрешено да се об-
стрелват пъдпъдъци, гургу-
лици, гривяк, горски бекас и 
обикновена бекасина. Групо-
во и индивидуално ловуване 
ще бъде разрешено в събота, 
неделя и дните на официал-
ни празници, а на водопла-
ващ дивеч – след 1 януари и 
в сряда, гласи още заповед-
та. Задължително правило е 

излетите да се правят само 
през деня – започват час 
след изгрев и приключват 
час преди залез.

От агенцията припомнят 
да се спазват нормите за 
отстрел – до 15 пъдпъдъка, 
до 10 бекаса, бекасини, гур-
гулици, гълъби, до 5 диви па-
тици, до 3 гъски, до 2 фазана 
и токачки. Другите ограни-
чения са, че ловен туризъм 
не може да се организира за 
повече от 3 до 7 последова-
телни дни, а в едно ловище 
не може да се правят излети 
в два последователни дни.

ОТКРИВАТ ЛОВНИЯ 
СЕЗОН НА 9 АВГУСТ

Дали има конкретно из-
горели от Брацигово, след 
като  градът ни попадна в 
мрежите на телефонни из-
мамници, не се знае, тъй 
като хората не подават 
сигнали до местното по-
лицейско управление. Из-
мамата е по класическата 
схема за пострадал близък 
или роднина, на когото е 
необходимо да се направи 
спешна операция и са необ-
ходими средства. За ден на 
територията на Брацигово и 
близките села са регистри-
рани многократни опити за 
телефонни измами, според 
разкази на очевидци. 

От полицията за по-
реден път апелираха към 
възрастните да бъдат осо-

бено бдителни и да не се 
връзват на всяко подобно 
обаждане. Основният съ-
вет към гражданите е да не 
дават пари на непознати 
при никакви случаи. Да не 
се доверяват, както и да не 
предоставят лични данни по 
телефона. Да запазят само-
обладание при получаване 
на обаждане от човек, който 
се представя за техен родни-
на, изпаднал в беда. Ако все 
пак имат съмнение, че звъни 
близък, първо да пробват 
да се свържат с него или с 
друг роднина, съветват от 
полицията. Подозирате ли 
измама, незабавно подайте 
сигнал на тел. 112, призова-
ват служителите на реда.

„Априлци”

ВИЛНЯХА И В БРАЦИГОВО
АЛО ИЗМАМНИЦИАЛО ИЗМАМНИЦИ

на стр. 2

НА ГОСТИ НА ГОСТИ 

НА БОГОВЕТЕ НА БОГОВЕТЕ 

ОТ ОЛИМПОТ ОЛИМП



Ние - хората

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

ОПАК. Експерти в действие

IN MEMORIAM

От приятелите

ДИМИТЪР

КОСТАДИНОВ

КАЦАРОВ

На 28.07.2014 г.
се навършват

10 години
от смъртта на

В рамките на проекта се проведе второто изнесено обу-
чение, предвидено по проект 

„Повишаване на квалификацията на служителите и 
подпомагане на устойчивото развитие в община Брациго-
во с помощта на надграждащи обучения“, договор 13-22-
78 от 04.12.2013 г.

Служители от Общинска администрцаия - гр. Браци-
гово, преминаха надграждащо обучение за „Методи за 
повишаване на личната продуктивност и ефективност на 
екипите в общинската администрация”, което се проведе 
в периода 20-26 юни 2014 г. в к.к. Слънчев бряг, хотел 
„Планета“.

Обучението беше модулно и обхвана следните етапи:
· Модул 1 - Стресори в работната среда, професионално 

прегаряне и умения за справяне;
· Модул 2 - Изграждане на ефективни междуличностни 

отношения;
· Модул 3 - Делова комуникация и ефективност на ра-

ботното място.
Всички служители получиха по 3 сертификата, общо 

90 на брой. 
Обучението имаше за цел да повиши личните спо-

собности на служителите за създаване, поддържане и 
развиване на мотивираща работна среда, чрез осмисляне 
на теоретичните постановки и усъвършенстване на прак-
тическите умения за справяне със стреса във формална и 
неформална среда.

Служителите придобиха умения за междуличностно 
общуване. По време на обучението се акцентира върху 
разликата между екип и група, трениране на добра ко-
муникация в екип, сработване, изграждане на желание 
за сътрудничество и усвояване на техники за справяне с  
възникналите конфликти и проблеми. Участниците придо-
биха компетентности за екипна работа, разпределяне на 
отговорности и научиха специфични методи за бързо и 
точно вземане на решения, получиха основни знания за 
правилното структуриране на работния процес, определя-
не на приоритетните задачи и организиране на служебните 
задължения.

Обучението беше организирано от фирма „СТИК“ ЕООД 
- гр. Варна, в изпълнение на

Договор Д-50-1 от 04.04.2014 г.

Това съобщение  е създадено в рамките на проект  „Повишаване на 
квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото 

развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор 
за БФП №13-22-78/04.12.2013 г., Приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието 

на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Т уристическо дру-
жество „Брациго-
во”, организира 

и осъществи изкачване 
на връх Митикас в Олимп 
– Гърция.

Легендарната планина, 
която според гръцката мито-
логия е лоно на боговете, е 
мястото, където се е образу-
вал вторият най-висок връх 
на Балканския полуостров 
– Митикас (Mitikas). Със сво-
ите 2917 метра над морското 
равнище той е изпреварван 
единствено от вр. Мусала 
(2925 м) в българската Рила 
планина. Разположен на 
самия бряг на Егейско море,  
Олимп е място с изключи-
телно разнообразна, богата 
и безценна флора и фауна. 
От около 60 години там съ-

ществува природен парк. 
Изходна точка за из-

качването на Митикас е ку-
рортното селище Литохоро. 
То е изключително красиво 
и любопитно за туристите 
градче, което задължително 
трябва да се разгледа. Раз-
положено е между морето 
и планината и дава възмож-
ности за отдих и разходки 
към двете направления. 

В ранните часове на 
13.07.2014 г. към Гърция 
се отправяме тринадесет 
човека с ясната мисъл да 
изкачим гръцкия първенец 
и да „седнем” на трона на 
Зевс. Настроението ни е при-
повдигнато и към 16.00 часа 
пристигаме на паркинг При-
ония на 1100 м надм. висо-
чина. Оттам до хижа Спилос 

Агапитос на 2100 м надм. вис. 
изминаваме разстоянието 
за три часа. Посреща ни до-
макинката – Мария, и ни на-
станява в чиста и спретната 
спалня за 15 човека.

На 14.07.2014 г. ставаме 
рано и в 6.00 часа се отпра-
вяме към върха. Времето е 
чудесно и бързо набираме 
височина. В 9.15 ч. присти-
гаме на Скала - 2866 м надм. 
височина. Вятърът е умерен. 
Оттук започва технически 
сложен участък за пре-
минаване до най-високата 
точка на Олимп. След кратко 
допитване, към върха про-
дължаваме осем човека. За 
около 20 минути слизаме до 
премката и оттук до крайната 
ни цел се движим с помощ-
та на въже. Преодоляваме 
зловещия колуар Лоукли 
за около 40 минути. На това 
място имам неприятен спо-
мен от 2003 г., когато загина 
полска туристка. Прогонвам 
лошия си спомен и след 15 
минути сме на кота 2917 м. 
Развяваме българското зна-
ме, снимаме се и поемаме по 
обратния път. 

В хижата сме в 16.00 
часа. Присъствието е много-
бройно, многонационално и 
разноезично. Запознаваме 
се с младо момче от Съеди-
нените щати – Аризона, и го 
каним да се присъедини към 
нашата маса на по ракия. И 
се започна една..., китара, 

песни, а по едно време се 
наложи да правим превод 
на английски на „...гора за-
шуми, вятър повее, звезди 
обсипят свода небесен...”. 
В 22.00 ч. ни предупредиха, 
че спират агрегата, който 
захранва хижата с напреже-
ние и трябва да си лягаме. 
Около 1 през нощта заваля 
дъжд. На сутринта все още 
валеше. Предупредих, че ще 
тръгнем към паркинга при 
първа възможност.

В 12.00 часа при посто-
янен дъжд се събираме на 
паркинг Преония. Преоб-
личаме се със сухи дрехи 
и потегляме към България. 
Бях планувал при добро 
време да направим един 
плаж на Лептокария, но 
за съжаление, времето е 
крайно неподходящо. Вече 
сме на магистралата Солун 
– Атина и се движим по 
крайбрежието на Егейско 
море. Подминаваме Катери-
ни Паралия и се качваме на 
другата магистрала по по-
сока Кавала. На граничния 
пункт Илинден няма наплив 
и преминаваме бързо. 

Така приключи едно 
тридневно пътешествие. 
А участниците бяха малко 
уморени, но удовлетворени 
от срещата си с боговете от 
Олимп.

Вася АНГЕЛОВ
w_a@abv.bg

председател на ТД „Брацигово”

На 10.07.2014 г. нашият съгражда-
нин дядо Никола Зънгаров навършва 
цели 99 години. Ние се гордеем с него, 
защото той е с изключително бодър 
дух, движи се без бастун, с много 
добър външен вид е, пазарува сам, 
грижи се за дворчето и дома си, обича 
хората и общува с тях.

Дядо Кольо произхожда от ра-
ботливо селско семейство. Били 4 
деца – 3 сестри и той. Родителите му 
се занимавали със земеделие. Но за 
голямо съжаление, с болка разказва 
той, помни само майка си, защото 
бил едва на 1 годинка, когато баща 
му заминал на война в Сърбия и не 
се завърнал. Дори и гроба му не знаят. 
Дядо Кольо съжалява, че не познава 
баща си, пък и няма никаква снимка 
от него. За майка си говори, че била 
изключително борбена, не се омъжи-
ла повторно, отгледала и задомила и 
четирите си деца, които възпитала на 
труд и доброта. 

През пролетта на 1935 г. заминал 
войник, но като глава на семейство, 

служил само 6 месеца. През есента 
на същата година се оженил за Йор-
данка, която не е вече между живите. 
Помним я като работлива и скромна 
жена. Дълги години тя бе самодейка 
към читалището и участваше в над-
пяванията, та дори и в равногорското 
„куцо хоро”. Двамата с Кольо от-
глеждат три деца - двама сина и една 
дъщеря. Единият син не е вече между 
живите, а наскоро си отиде и един от 
внуците.

Дядо Кольо през целия си живот 
е упражнявал физически труд - земе-
делие и дърводобив. Разковничето  за 
дълъг живот според него е трудолю-
бието, доброто хранене с домашно 
произведени продукти. Обича да си 
пийва по малко ракия и домашно 
вино. Трябва да работиш, да имаш 
приятели, да уважаваш хората. Члено-
вете на Пенсионерския клуб в селото 
събраха малка сума пари, с която му 
купиха необходими неща. Цялото село 
го поздравява с юбилея. Честито!

От читалищното ръководство

Първото национално биенале „Мозайката днес - 2014” 
избра за свой домакин Града на липите – Стара Загора. 
Събитието представи изложба с творби на участниците, а 
в края на форума публиката видя изработената по време 
на биеналето творба. Четириметровото пано ще бъде екс-
понирано в Младежки център - Стара Загора, в сградата на 
бившето кино „Жельо Диманов”, като подарък към децата 
на града.

Стара Загора има претенциите да бъде сред градовете, 
в които са запазени най-интересните антични мозайки. По 
инициатива на местната мозаистка Стойка Матева и с под-
крепата на община Стара Загора, градът приюти първия на-
ционален форум за изкуството на камъчетата. Във фоайето 
на Общината бяха представени творби на 11-те художници 
мозаисти, които потвърдиха поканата да участват: Крум 
Шаранков, Стела Василева, Антоанета Стоименова, Ивайло 
Иванов, Емил Делийски, Милка Ботушева, Васка Атанасова, 
Николина Георгиева, Мария Жейнова, Петя Мод, Тони Мате-
ва, Бранислав Тозик – Сърбия. Художниците са работили на 
открито, на площадката до ресторант „Хижата”, и всеки е 
могъл да наблюдава как се твори с ръце произведение от 
камъчета или керамика.

Нашата съгражданка Васка Атанасова участва в биена-
лето с две творби – „Лица” и реплика на „Пътя към Увере” 
на Ван Гог.

Занаятът е стар, но рядък. Трудно се удава на човек да 
открие красотата в късчета от керамика и скала и да ги 
вплете в произведение на изкуството, но който се докосне 
до магията на сътворението, все едно се е докоснал до веч-
ността. Преди хиляди години хората събирали малки камъ-
чета, парчета стъкло и отломки от керамична посуда, за да 

украсяват своите домове с рисунки. Те покривали с мозай-
ката подове, стени, тавани, дори мебели. Мозайката не е за-
губила своята популярност и в наши дни. Това се обяснява 
с факта, че тя има редица неоспорими достойнства, лесно 
се полага, с нея може да се облицоват криволинейни по-
върхности и освен това мозаечните пана позволяват да се 
създадат неповторими и разкошни интериори.

Главния организатор на събитието г-жа Матева благо-
дари лично на кмета на Стара Загора - Живко Тодоров, и на 
г-жа Сотирова за оказаната подкрепа. „Априлци”

НА ГОСТИ НА БОГОВЕТЕ ОТ ОЛИМПНА ГОСТИ НА БОГОВЕТЕ ОТ ОЛИМП

„Мозайката днес 2014“

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ТИ!

Проект: „Повишаване на квалификацията на 
служителите и подпомагане на устойчивото 
развитие в община Брацигово с помощта на 
надграждащи обучения”, одобрен за финанси-
ране по Приоритетна ос II. „Управление на чо-
вешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компе-
тентна и ефективна държавна администра-
ция”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 
на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, договор 13-22-78 от 04.12.2013 г.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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Редовно заседание на Общински съвет - Брацигово, 
ще се проведе на 31.07.2014 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при 
следния проект за дневен ред:

1. Утвърждаване на разходи за командировка на 
кмета на община Брацигово за второто тримесечие на 
2014 година.

2. Прехвърляне на средства от бюджетна в извънбю-
джетна сметка на Оперативна програма „Администрати-
вен капацитет“, Проект „Разработване на стратегически 
планови документи на община Брацигово и въвеждане 
на правила за мониторинг и контрол на политики“.

3. Представяне на отчет за изпълнение на приетите 
решения на Общински съвет - гр. Брацигово, за перио-
да 01.01.2014 - 30.06.2014 година.

4. Определяне на нова основна месечна работна за-
плата на кмета на община Брацигово.

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот с 
идентификатор 06207.2.673, местност Св. Спас в земли-
щето на гр. Брацигово по искане на „Космо България 
Мобайл“ ЕАД.

6. Утвърждаване на маломерни паралелки в учили-
щата на територията на община Брацигово за учебната 
2014/2015 г. и осигуряване на средства за дофинанси-
ране на дейности от държавен характер съгласно За-
кона за държавния бюджет от собствени приходи на 
общината.

7. Приемане на Общински план за развитие на об-
щина Брацигово за периода 2014-2020 година.

8. Приемане на „Правила за методики за монито-
ринг, контрол и последваща оценка при изпълнението 
на конкретни политики от община Брацигово“.

9. Промяна начина на трайно ползване на имот 
№059041 и предоставянето му на наследниците на Ми-
льо Илиев Милев, находящ се в местността Каменица, 
землището на село Козарско.

10. Приемане на Отчет на председателя на Об-
щински съвет - гр. Брацигово, за периода 01.01.2014 
- 30.06.2014 г.

11. Изменение и допълнение на Наредбата за от-
глеждане на животни на територията на община Бра-
цигово.

12. Продажба на поземлен имот №093029 с площ 
1.063 дка и начин на трайно ползване - нива в землище-
то на село Козарско, местност Реката.

13. Промяна начина на трайно ползване на поземле-
ни имоти с НТП – пасища, в Гора и храсти в земеделска 
земя, находящи се в землището на село Розово.

14. Съгласуване на ПУП-ПР за част от кв. 67, УПИ ХIV-
971, 972, 975, За търговия и услуги по регулационния 
план на гр. Брацигово.

15. Съгласуване на ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ I, 
II, III, IV, VI - Малко предприятие за бутилиране на без-
алкохолни напитки и минерална вода, VI I - Хотел-рес-
торант, ХХХ IХ - Гаражи, улица с о.т. 460-421 и 410-422 по 
действащия регулационен план на гр. Брацигово.

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе 
на електропровод и водопровод до ПИ с идентифи-
катор 06207.1.638, собственост на Костадин Стоянов 
Глухчев.

17. Приемане на отчет за касово изпълнение на бю-
джета, отчет за касово изпълнение на средствата от Ев-
ропейския съюз и отчет за състоянието на общинския 
дълг към 30.06.2014 г.

18. Предоставяне за безвъзмездно управление вър-
ху недвижим имот - публична общинска собственост, на 
Комплекса за социални услуги за деца и семейства - гр. 
Брацигово, за срок от 5 години.

19. Издаване на запис на заповед от Община Бра-
цигово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху до-
бавена стойност след извършено авансово плащане 
по Договор №13/321/01222 от 27.11.2012 г. по мярка 
3 „Основни услуги на населението и икономиката в 
селските райони“ за Проект „Мултифункционално иг-
рище - гр. Брацигово“, „Реконструкция на Спортна зала 
- с. Бяга, общ. Брацигово“, Ремонт и реконструкция на 
спортна зала „Олимп“ - гр. Брацигово“, сключен между 
Община Брацигово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция.

20. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка 
на Общината в извънбюджетната сметка на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“.

21. Разглеждане и приемане на отчет за първото 
шестмесечие на 2014 г. на „Инфрастрой“ ЕООД - гр. 
Брацигово.

Ръководството на Общински съвет – Брацигово, си 
запазва правото на промени в предложените за диску-
сия и гласуване точки.

Илия КАЛИНОВ
председател на Общински съвет - Брацигово

От 2010 година в общи-
на Брацигово съществува 
наредба, регламентираща 
отглеждането на животни, 
задоволяващи поминъка 
на социално слаби жите-
ли. Става въпрос за едър 
и дребен рогат добитък 
- крави, овце, кози, както 
и за впрегатни животни 
- коне и магарета. Според 
наредбата в централната 
градска част се допуска 
определен брой от изброе-
ните животни, така че да не 
се създава дискомфорт на 
населението. Въпреки това 
има зачестили сигнали за 
недобросъвестно отглеж-
дане на тези животни и то 
в големи количества.

Кучета, крави и кози, 
коне и каруци са нещо 
обичайно в Брацигово. 
Жителите отдавна трябва 
да сме свикнали, но уви, 
това не е така. 

Редовна гледка на зе-
лените площи, както и на 
детските площадки, са не 
само паркираните автомо-
били, а и спокойно пасящи 
кози, крави, коне и магаре-
та, разхождащи се по тро-
тоара кокошки, особено в 
района на „Евробара”.

Ниските хигиенни 
условия и замърсяването 
на улици и тревни терени 
предизвикаха самосези-
ране на експертите от Об-
щинска администрация, 
които извършиха оглед и 
проверка на някои обекти. 
При обхода се констатира 
следното:

Животновъден обект 
със собственик М.К. с ад-
рес гр. Брацигово, ул. „Из-
вън регулация” - в помеще-
нията, където се отглеждат 
животните, са спазени 
отстоянията от имотните 
граници на съседната жи-
лищна сграда. В тях се от-
глеждат 50 овце, 1 крава, 1 
теле и 15 кокошки.

Сградата се поддържа 
в добро санитарно съ-
стояние, отпадъците от 
животните се складират 
и извозват в имот извън 
регулация. В помещения-

та няма канализационна 
мрежа. 

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето е 
в нарушение на чл. 4, ал. 3, 
който гласи: В районите 
извън централна градска 
част се разрешава от-
глеждането в дворни 
места на 10 бр. овце и по 6 
бр. ярета.

Животновъден обект 
със собственик Г.И. с адрес 
гр. Брацигово, ул. „Г. Раков-
ски” №20 - помещенията, 
където се отглеждат живо-
тните, са на 3 метра отсто-
яние от имотните граници 
на съседната жилищна 
сграда. В помещенията се 
отглеждат 5 овце и 3 кози. 
Торовата маса се складира 
в чували и се извозва из-
вън имота. Помещенията 
се поддържат в добри са-
нитарно-хигиенни норми.

Животновъден обект 
със собственик Д. М. - по-
мещенията, където са 
отглеждат животните, не 
отговарят на хигиенно- 
санитарните изисквания, 
не са почиствани и дезин-
фекцирани. Селскосто-
панските постройки са в 
близост до регулационната 
линия на съседния имот, 
собственост на В. Г. Голяма 
част от торовата маса не е 
почистена и при дъждовно 
време се оттича в съседния 
имот. При проверката се 
констатира, че малка част 
от торовата маса е склади-
рана в найлонови чували 
в близост до съседната 
граница. В помещенията 
се отглеждат 20 овце и 30 
гълъба.

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето 
е в нарушение на чл. 4, ал. 
3, чл. 9 и чл. 10 от същата. 
Предприети са мерки за 
отстраняване на наруше-
нията, като е изпратено 
предписание със срок за 
изпълнение. При неизпъл-
нението му ще се пред-
приеме наказателна мяр-
ка, съгласно наредбата.

Животновъден обект 
със собственик Ф.Ц. - по-
мещенията, където се от-
глеждат животните, са в 
лоши хигиенни условия, 
същите не бяха почистени. 

Сградите са извън регула-
ция, в близост до тях няма 
жилищни сгради. Торовата 
маса не беше почистена от 
имота и при дъждовно вре-
ме се оттича на уличното 
платно. Комисията конста-
тира силно замърсяване на 
района около сградите за 
животни. Лицето отглежда 
25 овце.

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето е 
в нарушение на чл. 4, ал. 3, 
чл. 9 и чл. 10 от същата.

Животновъден обект 
със собственик Н.М. - по-
мещенията, където се от-
глеждат животните, са в 
лоши хигиенни условия, 
същите не бяха почистени 
и дезинфекцирани, а са в 
близост до жилищни сгра-
ди. Торовата маса беше 
складирана в близост до 
имоти в съседство с Д.М. 
Районът около имота на 
Н.М. е силно замърсен и е 
предпоставка за влошена-
та обстановка там. Лицето 
отглежда 24 овце и 4 кози. 

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето 
е в нарушение на чл. 4, ал. 
3, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от 
същата. Предприети са 
мерки за отстраняване 
на нарушенията, като е 
изпратено предписание 
относно почистване на 
района и извозване на то-
ровата маса със срок за 
изпълнение. При неизпъл-
нение на предписанието 
ще се предприеме нака-
зателна мярка, съгласно 

Наредбата.
Животновъден обект 

със собственик С.С. - поме-
щенията, където се отглеж-
дат животните, са в лоши 
хигиенни условия, намират 
се в близост до регулаци-
онната линия, в съседство 
с П.Г. Комисията констати-
ра силно замърсяване на 
уличното и тротоарното 
платно. Лицето отглежда 20 
овце, 5 кози и 3 ярета.

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето е 
в нарушение на чл. 4, ал. 3, 
чл. 9 и чл. 10 от същата.

Животновъден обект 
със собственик И.Т. - поме-
щенията, където се отглеж-
дат животните, са в лоши 
хигиенни условия, намират 
се в близост до жилищни 
сгради. Районът около 
помещенията е силно за-
мърсен. Лицето отглежда 
в регулационни граници 
близо 115 овце и 2 крави.

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето 
е в нарушение на чл. 4, ал. 
3, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от 
същата.

Животновъден обект 
със собственик К. У. - в дво-
ра на къщата се отглеждат 
животните. Няма обособе-
ни селскостопански сгради 
за отглеждане на животни. 
Районът около въпросния 
имот е силно замърсен 
с животински отпадъци. 
Лицето отглежда 1 кон, ко-
кошки и кози. 

Съгласно изисквани-
ята на Наредбата за от-
глеждане на животните 
на територията на об-
щина Брацигово, лицето е 
в нарушение на чл. 9 и чл. 
10 от същата.

Предстои обхождане 
на животновъдни обекти 
в централната градска 
част, района около новия 
квартал и района около 
Банята.

Зенаида ГЛУХЧЕВА

Във връзка с констатирани огнища на заболяването 
син език по преживните животни в Р България и Запо-
вед №РД 11-1154/16.07.2014 г. на изпълнителния дирек-
тор на БАБХ, на 18 юли 2014 г. в община Брацигово се 
събра епизоотична комисия, която дискутира състояни-
ето и мерките относно разпространяващата се зараза.

Населените места в област Пазарджик попадат в 
Предпазна зона, която е около констатираните огнища 
на болестта син език с радиус 100 километра и включва 
следните общини: Пазарджик, Пещера, Батак и Бра-
цигово с всичките им населени места, Велинград - гр. 
Сърница, и Ракитово - гр. Костандово.

Задължения на собствениците на животни в тези 
райони са:

- При работа с инсектицидни средства трябва да се 
спазват правила и да се вземат предпазни мерки преди 
започване на работа, по време и след работа с тях. 

- Да се използва дезинфекционна техника (механич-
ни и моторни гръбни пръскачки, специализирани видо-
ве автодезинфекциона техника - тип Харди, ВДМ и др.) и 
лични предпазни средства. 

- Да се вземат мерки за опазване на околната среда, 
за предпазване на пчели и риби от отравяне, да се съ-
здадат условия за безопасно съхранение и транспор-

тиране, противопожарни мерки, мерки за оказване на 
първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и 
други.

- Всички възприемчиви животни да се изкарват на 
паша от 08.00 до 19.00 ч.

- Забранява се пашата на всички възприемчиви 
животни в часовете с активен летеж на куликоиди - от 
19.00 до 08.00 ч.

- Всички възприемчиви животни, отглеждани па-
сищно, се третират с препарати с репелентно действие 
и също не се изкарват на паша от 08.00 до 19.00 ч.

- Да се извърши дезинсекция в и около помещени-
ята за отглеждане на преживни животни, в местата за 
съхранение на торта и местата за водопои.

- Да се уведомят собствениците на пчелини преди 
извършване на дезинсекция с цел предпазване на пче-
лите от отравяне. 

- Забранява се придвижването на възприемчиви 
към син език преживни животни, отглеждани в живо-
тновъдни обекти, с изключение на тези, предназначени 
за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, 
термометриране и обработка с инсектициди. Клането 
следва да се извършва само в определени кланици, на 
територията на областта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
БРАЦИГОВО

ОТНОВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО
НА ЖИВОТНИ В ГРАДА
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О б щ е с т в о

М И С Л И  Н А  Г Л А С :

Човешкото битуване
наистина е сравнително 
кратко. Само няколко де-
сетилетия. Учените казват, 
че това е миг в огромния и 
неизчислим живот на Вселе-
ната. Сигурно е така, но нима 
може човек да живее всеки 
ден с мисълта, че утре няма 
да го има?!

Случайно ли е подреден 
така този къс отрязък от 
време: детство, младост, 
зрялост и старост? Нали 
при неусетното преминаване 
от една в друга фаза човек 
винаги гони нещо, мечтае, 
търси, сътворява!

Светците ни зовяха така 
да изживеем този живот, 
че в неговия край да не ни 
е мъчително болно за без-
целно пропилени години. И 
се опитаха да ни покажат как 
трябва да бъде.

Да, но не всеки се замис-
ля толкова често – добре или 
зле живее и какво ще остане 
от него. Много хора споде-
лят, че животът им е пре-
минал като насън - толкова 
кратък и толкова желан.

На нас сега ни е дадено 
да живеем. Разбира се, кога-
то се замислим за това, след-
ват задължителните въпроси 
- кой, как и за какво е живял 
и живее?

И най-после по темата: 
дали именно тези въпроси 
най-често не ни хвърлят 
към „юнашкото замахване с 
ръка” и репликата:„Веднъж 
се живее, майка му стара!...”

Да, веднъж се живее. 
Това поне е безспорно и 
видимо. Това е, което ни 
кара да бързаме, да искаме 
да вземем, да получим по-
вече от живота, да вършим 
едновременно възвишени 
и глупави неща, да бъдем 
лоши и добри, истински хора 
на своето време.

Така е. Ние всички сме 
участници в едно явление, 
в една тенденция, която, гле-
дайки я  отстрани, осъждаме 
или поне не одобряваме, а 
когато по закономерностите 
на живота сами участваме в 
нея, увенчаваме с максимата  
„Веднъж в живота”…

Тръгваме по естествения 
път. 

Раждане – дошъл е на-
следник или наследница. 
Щастие за майка и баща, 
радост за баби и дядовци, за 
близки и роднини. И разбира 
се, повод за тържество. С 
подаръци, на софра и пиене 
до главозамайване, с песни 
и танци… Какво пък? Бога-
ти сме, поводът е истински, 
гуляят – юнашки: „Наливай, 
майка му стара, дете се раж-
да, нов живот!”

Тупурдията е нашенска… 
Обърнете внимание! Веднъж 
в живота се ражда… Веднъж 
в живота се тръгва на учили-
ще, веднъж се дипломираме, 
веднъж се женим… Можем 
да отидем твърде далеч в 
търсенето на това ВЕДНЪЖ.

Поводи колкото щеш: 
първи работен ден, първа 
заплата, първо взимане на 
шофьорска книжка, първа 
целувка и пр., и пр., и т.н.

Но ето, времената се про-
менят и „хубавите традиции” 
за обикновените хора оста-
наха в миналото. Възмуще-
нието от криворазбраната 
„демокрация” е основателно, 
защото тя им отне радостта 

от малките неща, правото им
да се веселят…

Работата е до мярката, 
още повече, че всеки се 
съобразява с кесията си, 
нали?

Живеехме в прекрасна 
държава – Република Бълга-
рия, с работеща икономика 
на световно ниво, нулева 
безработица, безплатно 
здравеопазване и образова-
ние и всички българи бяхме 
средностатистически по 
жизнен стандарт. Този строй 
не допадна на Запада и САЩ  
и те успяха да го разбият 
благодарение на нашите без-
родни предатели политици, 
алчни за пари и власт, които 
насила ни натрапиха дивия 
капитализъм, превърнал ни 
в роби с ужасна безрабо-
тица.

Европейският съюз, Све-
товната банка, Международ-
ният валутен фонд и САЩ са 
върли врагове на обикнове-
ните българи и пенсионери 
– лош материал, според един 
от политиците ни.

 В същото време управ-
ляващите – бивши и настоя-
щи министри, депутати, оли-
гарси и други, крадат нагло 
и безогледно държавата и 
инвестират краденото, перат 
мръсни пари.

Всички те живеят и полу-
чават европейски заплати 
и без чувство за вина, без-
срамно ни убеждават колко 
хубаво се живее в Европей-
ския съюз, който ги закриля 
от съдебното преследване и 
отговорност, за да продъл-
жават грабежа и изпълняват 
слугински заповедите на ЕС 
и САЩ в ущърб на народа.

И какъв парадокс се 
получава: бивш министър-
председател убедително 
доказваше, че в народа ни 
имало много пари – било то 
скътани в банки или „във 
възглавници и дюшеци”. 
Същият убеждаваше и сту-
дентите да работят за много 
пари като – „пастири”, защо-
то Европа много консумира-
ла агнешко и овче месо. За-
това неговото правителство 
намалиха стоките за потре-
бителите, с което намалиха 
и покупателната способност 
на населението.

Всеки си задава въпроса 
– защо са ни притрябвали на 
нас ЕС и такава демокрация, 
след като ТЕ направиха така, 
че хората да мизерстват, да 
гладуват, да нямат средства 
за най-потребните стоки и да 
посягат на най-ценното, кое-
то им е дадено - живота…

Въпреки това хората ще 
продължат да мечтаят. Ще 
съхранят в себе си неисто-
вото желание да вдигнат 
макар и скромна сватба, да 
направят кръщене на първо-
родното си дете или просто 
да се повеселят по случай 
семеен празник. Но това 
вече ще бъде бреме за тях. 
Какво по-странно от това 
празникът ти да е грижа, а не 
удоволствие?! Да живееш 
ден за ден и една малка ве-
селба да се превърне за теб 
и семейството ти в препят-
ствие с много неизвестни, 
направо в бедствие.

То, общо казано, се про-
мениха и поводите за праз-
нуване. И те се разделиха на 
бедни и богати. За заможни-
те люде от нашето настояще 

семейните празници се пре
върнаха в демонстрация на 
еснафско превъзходство, в 
надпревара да се отиде по-
високо и по-добре от семей-
ство „Х” чрез пищен гуляй, 
който вместо да развесели 
гостите, ги смачква и потис-
ка, защото цялата тупурдия 
е инсценирана, така че да 
докаже колко голяма работа 
е домакинът, че той може с 
пачка от 500 евро да под-
пре крака на масата, който 
се клати, че той, ако поиска, 
ще те купи целия, без зна-
чение какъв си – прокурор, 
съдия, депутат или министър 
дори…

В същото време от друга 
страна възрастни хора, изне-
мощели цял живот от работа, 
изучили и възпитали деца и 
внуци, гадаят как да раз-
решат финансовите си про-
блеми и как да посрещнат 
внучетата си като хлябът и за 
тях не стига.

Това е тъжната и гроз-
на действителност у нас. 
И когато човек заговори 
за пошлото, негативното, 
най-сериозният противоар-
гумент е: „Хайде сега да не 
ставаме еснафи, веднъж в 
живота е…”

Да! Веднъж в живота! 
А той е кратък и много от 
нещата в него правим или 
ни се случват само по един 
път. Още повече, че самият 
живот е уникален и не се по-
втаря, за да се поправим, за 
да започнем отначало, за да 
се преродим в други нечии 
съдби…

Кой и какво ни пре-
чи поне да сме нормално 
честни хора – на които не 
само парите, а преди всичко 
добродетелите дават само-
чувствие?

Това не желаят да раз-
берат тлъстите мозъци, които 
безпроблемно закупуват 
каквото им падне – ловни 
стопанства, заливи в язови-
ри със скъпи яхти, цели ко-
раби, заграждат незаконно 
гори, плажове, унищожават 
природата ни без да им 
мигне окото, само и само 
ТЕ – „богоизбраните”, да си 
правят кефа. А народа - куче-
та го яли - казва народната 
поговорка.

Но в живота кръговратът 
е основно движение и неща-
та се променят. Нещеш ли, 
иде време и за разплата.

Формулата „Веднъж в 
живота” наистина е уникал-
на и затова не трябва да я 
използваме за решаване на 
сгрешени уравнения и неяс-
ни неравенства.

Редно е това да проуме-
ем както ние, обикновените 
български хора, така и по-
литиците.

Нека бъдем господари 
на мечтите си, а не слуги на 
чуждите интереси и ако все 
пак ни е останало поне мал-
ко достойнство, да си вър-
нем добрия жизнен стандарт 
в България.

Нека вместо Хелуин, 
почитаме народните си бу-
дители, за да запазим пла-
мъка, който никога не гасне  
и отстояваме изконните си 
ценности, които ще одухо-
творяват, удовлетворяват 
и извисяват българина с 
главно Б!

Димитър ПОПОВ
с. Бяга

ВЕДНЪЖ В ЖИВОТАВЕДНЪЖ В ЖИВОТА
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 16 и чл. 101, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение №574/26.06.2014 г. на Общински съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна 

общинска собственост, намиращи се в землището на село Бяга, както следва:

№ 
по 

ред

№ 
на 

имота 
Местност НТП

Категория 
при не-
поливни 
условия

Площ 
в

дка

Първоначална
годишна 

наемна цена 
лв.

1 031011 м. Могилите нива VII 2.962 59.24

2 066033 м. Могилите нива VIII 11.269 225.38

3 067009 м. Могилите нива VIII  2.148  42.96

4 087008 м. Топлец нива IХ  2.672 53.44

5 103776 м. Баталъка нива IV  1.497 29.94

6 103777 м. Баталъка нива IV  1.502 30.04

7 111009 м. Арихови саи нива IV  1.835 36.70

8 131013 м. Ямата нива IV  2.311 46.22

9 168017 Корутарла нива VIII 1.825 36.50

10 168025 Корутарла нива VIII 24.775 495.50

11 334001 Еленски връх нива VIII  6.658 133.16

12 395004 Ямата
овощна 
градина IХ 4.154 249.24

13 402010 Брациговски път нива IV 2.024 40.48

Срок за отдаване под наем на всеки един от имотите - 10 (десет) години.

 Търгът да се проведе на 05.09. 2014 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - гр. Бра-
цигово, ул. „Христо Смирненски” №1.   

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-офиса на Общинска админис-
трация - гр. Брацигово, срещу сумата от 150.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената първоначална годишна на-
емна цена за всеки имот поотделно се внасят в брой в касата на Община Брацигово или 
по сметка IBAN BG88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД 
Пещера до 16.30 ч. на  04.09.2014 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, описани в тръжната документа-
ция, се подават на фронт-офиса при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 16.45 
ч. на 04.09. 2014 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното време на администраци-
ята на кметство Бяга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

В случай, че за някой от имотите търг не се проведе, последващи търгове да се про-
веждат през петнадесет дни до отдаване на имотите под наем.

За допълнителна информация: 
Общинска администрация – Брацигово,

 тел. 03552/20 65, вътр. 116, 115 тел. 03552/20 65, вътр. 116, 115
или Кметство Бяга - 03557/22 21или Кметство Бяга - 03557/22 21

 
 Васил  ГЮЛЕМЕТОВ

кмет на община Брацигово

Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд.
Инвестиции в хората

Проект: Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото 
развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения, одобрен за финансиране 

по Приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна 
и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 

на Оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, Договор 13-22-78 от 04.12.2013 г.

Това съобщение  е създадено в рамките на проект “Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане 
на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения”, който се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по Договор за БФП №13-22-78/04.12.2013 г., Приоритетна ос II „Управление на човешките 
ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отра-
зява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

√ В периода 11-13 юли 2014 г. в 
изпълнение на Дейност 5 от проекта се 
проведе третото изнесено обучение на 
тема „Работа с програмните продукти на 
Microsoft Office и подобряване на презен-
тационните умения“. 

Обучението се проведе в продължение 
на три дни в гр. Трявна. Квалифицирани са 
30 служители, които получиха съответните 
сертификати.

√ С получаване на сертификати от 
10 служители на 14.07.2014 г. приключи и 
Дейност 2 от Проекта „Надграждащо чуж-
доезиково обучение по английски език, 
различно от предоставяното от ИПА“.

Надграждащото чуждоезиково обучение 
по разговорен английски език беше необхо-
димо с оглед задълженията на служителите 
за водене на кореспонденция и общуване с 
англоговорящи по конкретни поводи.

Надграждащото обучение ще до-
принесе за подобряване качеството 
на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса от една страна, а 
от друга - за допълнително мотивиране 
на служителите и превръщането на об-
щинската администрация в една модерна 
организация, осигуряваща развитието на 
своите служители.

Обученията бяха организирани от фир-
ма „СТИК“ ЕООД от гр. Варна в изпълне-
ние на Договор Д-50-1 от 04.04.2014 г.

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О


