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омайващо ухание на вино, 
канела и сушени плодо-
ве, камбанен звън и една 
звезда високо в небето, 
оповестяваща раждането 
на Спасителя...

Атмосфера,  винаги 
близка до приказка, в която 
се преплитат още белобрад 
старец, няколко елена, джу-
джета, домашен уют, топли-
на и… сняг.  Безброй детски 
очи са вперили поглед в без-
крайната небесна шир...

Истински празник на 
светлината, наречен Коледа!

Рождество Христово е 
времето, в което вярваме 
по-силно отвсякога в на-
шите мечти. С  типичните си 
символи той ни връща към 
детството, когато щедро сме 
раздавали доверие и обич, 
когато мечтите са били 
искрено желани и реално 
сбъднати.

Културните традиции 
толкова много са се смесили, 
че днешната Коледа носи в 
себе си и български, и за-
падноевропейски, че даже и 
американски черти. Да, сим-
волична и многопластова, 
това е Коледата. Днес всяко 
семейство може да си я на-
прави такава, каквато я пред-
почита според собствените 
си чувства и мироглед.

Сред забързаните дел-
ници, в които работата, 
търсенето на подаръци и 
подреждането на трапезата 
ни завихрят в шеметна вър-
тележка, често не успяваме 
да усетим магията й. 

Има ли коледен дух? 
Всеки от нас таи отго-

вора в сърцето си. Макар 
и пораснали, напрегнати и 
уморени, ние пазим това 
неповторимо очарование. 
И често забравяме в някое 
тъмно ъгълче тъкмо онази 
вяра, която ни кара да летим 
на крилете на въображение-
то; която разгаря огън в 
сърцата ни и кара очите ни 

да блестят… Защото всич-
ки искаме понякога светът 
да е различен, копнеем за 
вълшебства, за чудеса, за 
приказна магия...  

А тя всъщност е в 
дребните неща... В тях е 
скрита! В мигащите колед-
ни лампички, които сякаш 
се препират шеговито и се 
надбягват – коя ще стигне 
по-бързо до... безкрая.... 
В танцуващите пламъчета 
в камината, които се заиг-
рават във вълшебен танц 
преди да се превърнат в 
жарава... В затрогващата 
усмивка на дете, което си е 
направило едно малко кръг-

ло прозорче на стъклото и 
се вглежда в тъмнината с 
надежда да види шейната 
с елените на Дядо Коледа... 
В музиката, която разтапя 
вледененото ти от грижи и 
тревоги сърце... В тези мал-
ки нещица е магията!

Усмивка, прегръдка, 
музика, жест, поглед, до-
пир... загриженост, мечта, 
стремеж, топлина, уют... и... 
обич! Магията е във всич-
ки дребни неща, свързани 
с обичта между хората! И 
е проводникът на всички 
чудеса!

 

Мирна, успешна и благословена 2016 година!Мирна, успешна и благословена 2016 година!

У С П Е ХУ С П Е Х
Сертификатът ”КОРЕКТНА 

ФИРМА” съществува на евро-
пейския пазар от 2013 година. 
Проектът е иницииран от полска-
та фирма CBOK Ltd след пред-

варително наблюдение, че всеобхватният Интернет 
и бързо развиващите се технологии се намесват и 
ясно изменят съществуващите бизнесмодели, както 
и държанието и реакциите на потребителите.

След провеждането на определени експертизи, 
бе сътворена иноваторска, авторска методика на из-
следване, която позволява на базата на създаден 
алгоритъм да се определи т. нар. Коефициент на 
мнения. 

„Изследователски център на клиентските мне-
ния” ЕООД за своя сметка провежда изследване на 
дадени предприятие, фирма, институция в България, 
използвайки специализираната програма, която е 
сътворена от полското дружество, според горе спо-
менатия алгоритъм.

През месец ноември 2015 г. Изследователският 
център на клиентските мнения на база на обстойно 
проучване на Интернет пространството удостои об-
щинския вестник „Априлци” със Сертификат „Корект-
на фирма”.

„Ап
ри
лц
и”

„Ап
ри
лц
и”

В. “Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го пожелаете, на цената 
на половин кафе - 0,30 лв. за брой, или само за смешните 6,00 лева на година.

Както и досега, той ще се опитва да ви информира по интересуващи ви въпроси 
от най-различно естество, както и да дава глас на вашето мнение.

Дайте шанс на местната преса! 

ви пожелава

ВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДА
ии

ЩАСТЛИВА НОВА 2016 ГОДИНА!ЩАСТЛИВА НОВА 2016 ГОДИНА!

ВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДА
ии

ЩАСТЛИВА НОВА 2016 ГОДИНА!ЩАСТЛИВА НОВА 2016 ГОДИНА!
в. “Априлци”в. “Априлци”

Управителният съвет на ООХУ – Брацигово из-
казва своята най-искрена благодарност към кмета на 
общината г-н Петко Петков за дарените лични сред-
ства и на инж. Тодор Кръстев – председател на ГС 
„Авангард”, за осигуряването на транспорт до град 

Пазарджик за участието на представителна група от 
Клуба на инвалида от Брацигово на XIII-я областен 
фестивал на хората с увреждания.

Йорданка АРАБАДЖИЕВА, председател на ООХУ – Брацигово

На всички наши благодетели и партньори пожелаваме здраве и късмет!
Мир и сговор между всички ни да има и да е успешна новата 2016 година!

ВЕСЕЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРАЗНИЦИ ВИ ПОЖЕЛАВА РЪКОВОДСТВОТОВЕСЕЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРАЗНИЦИ ВИ ПОЖЕЛАВА РЪКОВОДСТВОТО 
НА ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БРАЦИГОВОНА ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БРАЦИГОВО

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИУВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,,
ЗАПОЧНА АБОНИРАНЕТО ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА 2016 ГОДИНАЗАПОЧНА АБОНИРАНЕТО ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

Народно читалище “Васил Петлешков - 1874”Народно читалище “Васил Петлешков - 1874”

А б о н и р а й т е  с е !А б о н и р а й т е  с е !

Йоана Клянчева Йоана Клянчева 
от ОДЗ “Здравец” от ОДЗ “Здравец” 

на запалването на коледните на запалването на коледните 
светлини в Брациговосветлини в Брацигово

Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани,
В навечерието на Рождество Христово се обръщам към В навечерието на Рождество Христово се обръщам към 

всички вас с най-искрени чувства.всички вас с най-искрени чувства.
Нека запазим чистотата на мислите и действията си, Нека запазим чистотата на мислите и действията си, 

щедростта на сърцата си, милостта, състраданието и доб-щедростта на сърцата си, милостта, състраданието и доб-
ротата! Нека в навечерието на най-светлия християнски ротата! Нека в навечерието на най-светлия християнски 
празник не забравяме, че доверието ражда доверие и доброто празник не забравяме, че доверието ражда доверие и доброто 
ражда добро! Нека избираме по-малките злини и по-големитеражда добро! Нека избираме по-малките злини и по-големите
 добрини – както за себе си, така и за тези около нас! добрини – както за себе си, така и за тези около нас!

Бъдете здрави и щастливи! Желая ви весело посрещане     Бъдете здрави и щастливи! Желая ви весело посрещане     
на Рождество Христово и спорна 2016 година!на Рождество Христово и спорна 2016 година!

Петко ПЕТКОВ, кмет на община БрациговоПетко ПЕТКОВ, кмет на община Брацигово
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Петко ПЕТКОВ, кмет на община БрациговоПетко ПЕТКОВ, кмет на община Брацигово

Дами и господаДами и господа,
Отново е Коледа – времето на добрия дух, Отново е Коледа – времето на добрия дух, 

вярата и надеждата.вярата и надеждата.
Вече две хилядолетия гори Витлеемската звезда и ни Вече две хилядолетия гори Витлеемската звезда и ни 

указва Пътя. Трудно се върви по него, защото е белязан указва Пътя. Трудно се върви по него, защото е белязан 
от всеопрощението, милостта, състраданието и добро-от всеопрощението, милостта, състраданието и добро-
тата. Всекидневно се препъваме в неравностите му, тата. Всекидневно се препъваме в неравностите му, 
но се стремим в заблудите и вярата си да го следваме. но се стремим в заблудите и вярата си да го следваме. 
Всяка година в белотата на декемврийската свята Всяка година в белотата на декемврийската свята 
нощ Светът замлъква и очаква чудото. Изправени пред нощ Светът замлъква и очаква чудото. Изправени пред 
Коледното вълшебство, ние отброяваме поредната годи-Коледното вълшебство, ние отброяваме поредната годи-
на от нашия живот, припомняме изгряла или отишла си на от нашия живот, припомняме изгряла или отишла си 
мечта, възкресяваме надежда за нещо хубаво и светло.мечта, възкресяваме надежда за нещо хубаво и светло.

Нека бъдем себе си Нека бъдем себе си – – по-добри и по-човечни! по-добри и по-човечни! 
Желая ви здраве и късмет!Желая ви здраве и късмет!

Весела Коледа! Мирна и щастлива Нова годиВесела Коледа! Мирна и щастлива Нова година!на!

Надежда КАЗАКОВА, председател на ОбС – БрациговоНадежда КАЗАКОВА, председател на ОбС – Брацигово
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Нека вярваме Нека вярваме 
в чудесатав чудесата!

Нека вярваме 
в чудесата!



Ние -  хората

В село, малко  като на-
шето Козарско, всяка кул-
турна проява се посреща 
като истински празник. През 
изтичащата вече година 
такива бяха представяни-
ята на три книги от местни 
автори: една стихосбирка 
– „Душа на ангел” от Росица 
Илиева, и две исторически 
изследвания със стойността 
на същински научни трудове. 
И докато поезията на Росица 
носи наслада за сърцата на 
определен кръг читатели, то 
следващите две разбуниха 
буря от вълнения в душите 

на всички родолюбиви ко-
зарчани. Защото в тях става 
дума не за друго, а за за-
връщане към историческите 
ни корени.

Не случайно народният 
поет Иван Вазов е казал 
навремето: „Историята е 
огледало, което обяснява 
настоящето и отразява бъ-

дещето“.  А ние можем само 
да допълним – истинският 
творец на историята е на-
родът.

На 12 ноември 2015 г. 
в Клуба на пенсионера бе 
представена  книгата „Ко-
зарчани в Пантеона на без-
смъртните от Балканските 
войни 1912-1913 г.’’ от съ-
авторите Лазар Грозданов и 
Ягода Арабаджиева.

В тази съвместна твор-
ба, макар и след повече от 
100 години, двамата изсле-
дователи на онази епоха са 
успели да отворят широко 
завесата на героичното ми-
нало на с. Козарско. 

Сред официалните гости 
на събитието бяха о.з.  подп. 
Христосков – председател 
на Областната организация 
на запасните – Пазарджик, 
о.з. Симеон Драгов  – пред-
седател на Дружеството на 
запасните – Брацигово, и 
Димитър Дънеков  – писа-
тел, член на Съюза на бъл-
гарските писатели, който в 
изказването си определи 
историята като наука за 
бъдещето.

„Несъмнено е, че книга-
та представлява съществен 
принос в обогатяване на 
краеведската ни книжнина 
– сподели г-жа Мария Най-
денова, поетеса и член на 
Дружеството на писателите 
в Пазарджик. – Заслуга е, че 

в задълбочените си изслед-
вания авторите са извадили 
от забвение имената и на 
още двама герои – Никола 
Гюзелев и Яне Янев, отдали 
живота си в името на наци-
оналния идеал – обедине-
нието на българските земи, 
но кой знае защо липсващи 
върху паметната плоча в 
кметството.”

В изказванията и за-
дадените въпроси бе под-
чертана родолюбивата 
същност на творбата, която 
Димитър Дънеков определи 
като наръчник по родолю-

бие и патриотизъм. А за 
влиянието, което тя оказа 
върху потомците на нашите 
герои можеше да се съди 
дори и само по реакцията 
на 80-годишния Димитър 
Попов, който пожела да го-
вори, но гласът му се загуби 
от вълнение, а от очите му 
потекоха сълзи.

Само седмица по-късно, 
на 19 ноември, малката зала 
на читалището наистина се 
оказа твърде малка, за да 
побере всички желаещи да 
се запознаят и със самосто-
ятелната творба на Ягода 
Арабаджиева „По дирите на 
времето”.

Събрано, зрънце по 
зрънце, в нея е възкресено 
цялостното минало на се-
лището, като се започне от 
времето, когато тези земи са 
били населявани от древни-
те траки, та чак до наши дни. 
Книгата бе определена кол-
кото като история, толкова 
и като енциклопедия на 
Козарско. Тя несъмнено е 
истинско богатство както за 
нас, съвременниците, така и 
за бъдещите поколения.

Благодарим ви, г-жо 
Арабаджиева! Селото ни 
безспорно има нужда от 
празници като тези, които 
вие ни създадохте. Те ни 
обединяват и ни прикрепват 
здраво към родовите ни 
корени.

Радостно е още, че про-
дължава положената вече 
традиция пред съселяните 
ни да се представят творби 
на местни автори. Това е 
най-добрият начин да се 
обогатява културният жи-
вот на селото. 

Мима ГЬОШЕВА
библиотекар

ПРАЗНИЦИ НА ДУХОВНАТА
КУЛТУРА В КОЗАРСКО

В последната за Есенния 
полусезон среща нашите 
футболисти представиха 
пред своите фенове един 
невероятен голов спектакъл. 
Вратарят на гостуващия тим 
от ФК „Зенит” – Ветрен дол 
бе принуден да изважда топ-
ката от мрежата си цели 15 
пъти! 15:0! Средно по един 
гол на всеки 6 минути!

Невероятен резултат и 
чудесен полуфинал на пър-
венството! Какво по-добро 
начало за историята на 
току-що открития прекрасен 
стадион!

Три от попаденията в 
противниковата врата бяха 
на любимеца на публиката 
Дончо Асенов – Мечо, въпре-
ки че почти през цялото вре-
ме таранът ни бе охраняван 
неизменно от поне четирима 
отчаяни ветрендолски бра-
нители. Освен него, с краси-
ви изпълнения във вратата 
се отличиха още: Цветан Па-
найтов – с 3 гола, Владимир 
Котев, Гриша Иванов и Бо-
рис Благоев – с по 2, а Георги 
Чапов, Любомир Димитров и 
Христо Мишев – с по 1.

 Както и във всички оста-
нали мачове досега, футбо-
листите ни доказаха, че са 
осъзнали основното прави-
ло на тази игра – побеждава 
единствено колективизмът. 
Правилното разположение 
върху терена и точното 
взаимодействие между от-
делните играчи, съчетано с 
индивидуалната им техника, 
не може да не вдъхнови ен-
тусиазъм и в крайна сметка 
да не доведе до добрите 
резултати. Заслугата за тази 
организация безспорно се 
дължи на ръководството на 
отбора и на неговия играещ 
треньор Борис Благоев.

Ето какво сподели той за 
читателите на „Априлци”:

  – Г-н Благоев, излишно е 
да питам дали сте доволен 
от постигнатите резул-
тати. По-важното е сега 
да споделите какво още ви 
липсва и как смятате да го 
отработите до пролетта?

 – Преди всичко бих 
искал да честитя първото 
място и на футболистите, и 
на феновете, на които освен 
това благодаря за неизмен-
ната подкрепа. А колкото до 
играта – подобрение винаги 
може и трябва да има. Ще 
наблегнем на тренировките, 
чиито брой ще увеличим от 
два на три пъти седмично. 
Необходимо ни е да се сдо-
бием с по-голяма увереност 
при гостуванията. Приори-
тетно ще акцентираме върху 
техническите прийоми и 
отиграването на статичните 
положения.

 – А какви цели сте си 
поставили? Смятате ли, 
че имаме достатъчно сили 
да се класираме на следва-
щото равнище?

 – Преди всичко ес-
тествено е отстояването на 
първото място в групата 
до края на първенството. 
А тъй като апетитът идва с 
яденето – като разчитаме 
на досегашната подкрепа на 
ръководството на клуба и на 
Общината, тогава ще поглед-
нем и по-нависоко.

 – Считате ли, че в 
Брацигово има достатъчно 
футболни таланти, за да 
формират един стабилен 
отбор или пък е наложи-
телно да се привличат още 
гастролиращи играчи?

 – Брацигово разполага 
с немалък футболен потен-
циал, но все пак – засега 
само потенциал, който се 
нуждае от активация. За 
да провокираме интереса 
към футбола у все повече 
местни момчета и младежи, 

към този момент все още е 
необходимо да се търси по-
мощ и отвън. Считам, че е 
нужно да бъдат привлечени 
още двама-трима играчи, но 
разбира се – класни. Такива, 
каквито са необходими за 
разпалването на футболните 
страсти в подрастващите.

 – В тази връзка, като 
треньор и на юношеския ни 
отбор, който също се пред-
стави успешно, но не чак 
толкова, колкото мъжете, 
забелязвате ли вече бъде-
щите ни надежди? И ако е 
така, какво правите, за да 
ги мотивирате? Можете 
ли да посочите имената на 
някои от най-перспектив-
ните младежи?

 – При работата с юноши-
те за мен резултатите от ма-
човете и класирането в гру-
пата не са от първостепенна 
важност. Основната ми цел 
при тях е подготовката на 
качествени попълнения за 
бъдещия мъжки отбор. За 

съжаление, с юношите на 
Брацигово не е работено 
от дълго време и се наложи 
да започваме от „а-бе”. Въ-
преки това, те вече се пред-
ставят повече от прилично. 
Като отличаващи с качест-
вата си и като надежди за 

първия отбор бих могъл да 
посоча Никола Донов, Тихо-
мир Костадинов, Десислав 
Атанасов, Георги Тодовичин, 
Асен Асенов, Наско Чакъров, 
Веселин Манов… И не само! 
Някои от тях като че ли се 
бяха отрекли от футбола, но 
ето че го откриха отново и за 
себе си, и за града. За психи-
ката на младите футболисти 
от особена важност са вни-
манието и подкрепата от фе-
новете. Ето защо приканвам 
„батковците” за по-голямо 
внимание, тоест за по-вну-
шително присъствие на три-
буните. Ако не ние самите, 
то кой друг би трябвало да 
обгрижи бъдещето ни?

 – Че имате любовта на 
публиката, която става 
все по-многобройна от мач 
на мач, е видно. Тази любов 
безспорно ви е нужна, но 
едва ли ви е достатъчна за 
пълноценното протичане 
на спортния режим и за 
постигане на набелязани-

те цели. Какво все още ви 
липсва, за да може след 
този старт да се върви 
напред и само напред, а не в 
обратна посока?

 – Ако се говори за 
материално обезпечаване 
– мисля, че разполагаме с 

всичко, което ни е необхо-
димо. Тук му е мястото от 
името на отбора и от свое 
име да изкажа огромната ни 
благодарност към Общината 
за изграждането на тази 
прекрасна база. Достатъчно 
ни е започнатото да продъл-
жава все в същия дух.

 – Прави впечатление, че 
при всичките си изяви фут-
болистите ни се държат 
като истински спортсме-
ни. Няма провокации, няма 
умишлени нарушения, няма 
груби изявления…

 – Бих цитирал Паница 
Хаджийски: „Футболът е 
игра за интелигентни хора.” 
Грубостта и футболното ху-
лиганство не са част от на-
шия инструментариум. Ние 
ще продължаваме да гоним 
победите си, но само така, 
че те да доставят истинско 
удоволствие и на нас, и на 
феновете ни. Обещаваме го!

Димитър СТЕФАНОВ

ФК „БРАЦИГОВО” ЗАВЪРШИ ПОЛУСЕЗОНА
НА ВЪРХА С ФУТБОЛНА ФИЕСТА

Попаднахме на една изключително интересна рецеп-
та за хляб с вино и орехи. Става въпрос за истински хляб, 
но с някои приятни неочаквани допълнителни съставки.

Той е идеален за сервиране с меки сирена, грозде и 
червено вино.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
* 200 г бяло брашно
* 100 г типово брашно
* 2 ч. л. суха мая
* 1 ч. л.  сол
* 150 г орехи
* 130 мл червено вино
* 75 мл вода
* 2 с. л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
В голяма купа смесете брашното и маята, добавете сол-

та и разбъркайте. Сложете в блендер 50 грама от орехите, 
виното, водата и зехтина и пасирайте до гладкост. Смесете 
мокрите и сухите съставки, добавете останалите орехи и с 
лъжица объркайте, колкото да се навлажни брашното. По-
крийте с фолио и оставете за 10 минути.

Прехвърлете тестото върху набрашнена повърхност и 
месете 7-8 минути. Върнете в купата, покрийте и оставете 
на топло за 1 час.

Извадете тестото отново, изкарайте въздуха с натиск и 
намесете отново набързо. Оформете като хляб или питка. 
Сложете тестото в тава, покрита с хартия за печене, по-
крийте с кърпа и оставете за още час.

Намажете хляба с малко вода, поръсете с брашно и на-
правете няколко реза в тестото. Печете около 45 минути, до-
като хлябът добие карамелен цвят и хубава плътна кора.

Охладете върху решетка.

от БАБИНАТА КУХНЯот БАБИНАТА КУХНЯ

Класирането в „А” Областна група след края на Есенния полусезон:
№ Отбор М П Р   З Г. Р. Точ.

 1 ФК „Брацигово” 15 14 0   1 68-10 42
 2 ФК „Братаница” 15 13 1   1 53-16 40
 3 ФК „Левски – Паталеница” 15 10 3   2 39-27 33

 4 ФК „Свобода 2011” – Пещера 15 10 1   4 32-18 31

 5 ФК „Сарая” 15 10 0   5 47-23 30

 6 ФК „Тракия – Пазарджик” 15   7 3   5 32-29 24

 7 ФК „Родопи - 1921” – Козарско 15   7 2   6 26-21 23

 8 ФК „Вихър – Ветрен” 15   6 2   7 21-22 20
 9 ФК „Спартак” – Калугерово 14   6 1   7 28-24 19
10 ФК „Тракиец – 2005” Главиница 14   5 2   7 21-25 17

11 ФК „Марица” – Белово 15   5 2   8 26-36 17

12 ФК „Светкавица” – Синитево 15   5 1   9 24-37 16

13 ФК „Локомотив – Септември” 15   4 1 10 27-42 13

14 ФК „Величково” 15   3 3 9 22-31 12

15 ФК „Зенит” – Ветрен дол 15   1 2 12   9-56   5

16 ФК „Tракиец” – Исперихово 15   1 0 14 11-69   3
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РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН 
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

То бе под председателството на Трендафил Величков, 
областен управител на обл. Пазарджик. В заседанието взе 
участие заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Иван Аспарухов. На форума бе предста-
вен проект на Целенасочена инвестиционна програма в под-
крепа на развитието на Северозападна България, Родопите, 
Странджа, планинските, полупланинските и граничните сла-
боразвити райони – подпрограма „Родопи“, от представител 
на Националния център за териториално развитие. До края 
на годината трябва да приключи цялостната работа по раз-
работването на Програмата. Този стратегически документ се 
разработва в изпълнение Програмата на правителството за 
стабилно развитие на Република България за периода 2014 
– 2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата 
изостаналост на въпросните райони, привличане на инвести-
ции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна 
възраст и допринасяща за намаляване на различията между 
българските райони.

Обсъден бе изготвеният проект на Целенасочена инвести-
ционна програма – подпрограма „Родопи“, част от която е и 
община Брацигово, и бяха актуализирани списъците на про-
ектните предложения, дадени в по-ранна фаза на работата. 
На заседанието присъстваха представители на министерства; 
областните управители от областите в Южен централен 
район; кметове и представители на общините от района; 
представители на синдикални и браншови организации и 
НПО, както и представители на всички общини, попадащи в 
териториалния обхват на подпрограма „Родопи“.

НАДЕЖДА КАЗАКОВА ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА 
ОБЩИНАТА ПРЕД ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Решението бе взето на редовното заседание на Общински 
съвет – Брацигово в края на месец ноември.

На поредното обсъждане на форума в Пазарджик, на което 
присъстваха зам. областният управител Стефан Мирев, кмето-
вете на общини, представители на всички общински съвети, 
сдружения на работодатели и синдикати, се взе решение кме-
товете на Пазарджик, Панагюрище и Батак да бъдат членове на 
Регионалния съвет за развитие. Работна група към Областния 
съвет ще следи и подпомага етапите при реализацията на 
проекта за Високопланински спортно-туристически комплекс 
„Сютка”. В групата са включени кметовете на общините Батак, 
Ракитово и Велинград и експерти от областната и общински 
администрации. 

Сред темите на провелото се заседание бяха и проблемите 
на ВиК сектора, предстоящата реформа и финансирането на 
проекти по ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на сел-
ските райони. Домакин на следващото заседание на Областния 
съвет за развитие ще бъде кметът на община Септември. 

На 15 и 16 декември в Панагюрище ще се проведе последно-
то за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие 
на Южен централен район, под председателството на областния 
управител на Пазарджик и с участието на новоизбраните пред-
ставители от област Пазарджик.

„ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ 
И НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“

Кметът на община Брацигово взе участие в конференция по 
проблемите на местната власт и самоуправление, проведена в 
София. Форумът се организира от сдружение „Граждани за ев-
ропейско развитие на България“ и фондация „Ханс Зайдел“. По 
време на срещата новоизбраните и преизбраните кметове имаха 
възможност да представят проблемите на съответната община 
пред министрите и пред народни представители и така съвмест-
но да се търсят решенията. Един от акцентите в програмата на 
конференцията бе контролът на европейските средства. 

Премиерът Бойко Борисов наплаши голяма част от кмето-
вете на ГЕРБ и избраните от Реформаторския блок, че Европа 
променя курса и дава милиарди евро за сигурност, които ще 
трябва да бъдат намерени отнякъде и е възможно това да е чрез 
по-строг контрол по европейските програми.

Той призова градоначалниците да не изпадат в популизъм 
и да увеличат местните данъци и такси, за да не товарят дър-
жавния бюджет, както досега. Борисов намекна за клонящи към 
нула ставки за малките населени места и селата.

„Кметските избори са 30 дена, след това всички кметове са 
еднакви и работим заедно”, заяви министър-председателят. И 
добави, че очаква от всички финансова дисциплина, каквато 
държавата вече е постигнала през 2015 г. По думите му кме-
товете не трябва да се подвеждат, а да си вършат работата по 
европроектите както трябва, за да няма финансови корекции и 
парите да бъдат плащани от държавата.

Право да кандидатстват за ползване 
на социалната услуга „Обществена тра-
пезария“ имат:

� лица и семейства, които получават 
месечни социални помощи или отговаря-
щи на чл. 9 от ППЗСП; 

� самотни неосигурени родители, ко-
ито живеят с децата си; 

� самотни възрастни лица с минимал-
ни и инвалидни пенсии;

� лица и семейства, получаващи ми-
нимални пенсии (пенсии по ПВС; наслед-
ствени; инвалидни;  пенсии, несвързани с 
трудова дейност);

� самотно живеещи лица и семейства 
с доказана липса на доходи или ниски 
такива;

� скитащи и бездомни лица; 
� лица и семейства, инцидентно по-

страдали от бедствия и аварии при форс-
мажорни обстоятелства, подпомогнати с 
еднократна помощ по реда на Закона за 
социално подпомагане;

� лица с различни видове трайни 
увреждания, чиито ограничения от здра-
вословен характер ги поставят в невъз-
можност сами да се обслужват.

Желаещите да ползват услугата след-
ва да подадат заявление по образец с 
приложените към него документи както 
следва:

1. Копие от актуални медицински до-
кументи от ТЕЛК, ЛКК, епикриза и др. 
такива, доказващи здравословно състо-
яние.

2. Служебна бележка от Дирекция 
„Социално подпомагане”.

3. Служебна бележка от Дирекция 
„Бюро по труда”, ако лицето е безработ-
но.

4. Документ, доказващ месечния до-
ход на лицето (пенсия или други).

Документите се подават на фронт-
офиса на Общинска администрация – 
Брацигово до 17.00 ч. на 28.12.2015 г.

Комисия, определена със Заповед на 
кмета на община Брацигово ще  разгледа 
всички постъпили в срок заявления.

Списъкът с одобрените бенефициенти 
ще бъде изложен на Информационното 
табло на входа на Общинска администра-
ция – Брацигово и на интернет страницата 
на Общината.

Обядът ще се приготвя и доставя еже-
дневно през работните дни, считано от 1 
януари до 30 април 2016 г. от кухнята на 
„Домашен социален патронаж” – Браци-
гово.

Татяна СИМОНОВА

Мярка 6.4. предоставя подпома-
гане за инвестиции в неземеделски 
дейности, които са насочени към:

• Развитие на селски туризъм:
– Туристическо настаняване и 

осигуряване храна на туристите 
(включително къщи за гости, към-
пинги и съоръжения и т.н.);

– Развитие на туристическите 
услуги, които предлагат на посетите-
лите възможности за спорт и отдих 
или са насочени към хобита и други 
дейности за свободното време (езда, 
колоездене, фототуризъм) и специа-
лизиран туризъм за любители на 
природата – наблюдение на птици, 
животни, пеперуди, растения и т.н.); 

– Туристически услуги, свързани 
с опазване и експониране на места 
с исторически, културен, природен 
или образователен интерес (стари 
изби, мелници, ферми, изложения на 
закрито и открито) и т.н.; 

• Местно занаятчийство: 
– Занаятчийски дейности (вклю-

чително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители 
в занаятчийски дейности).

• Производствени дейности.
• Предоставяне на услуги за 

всички икономически сектори и на-
селението, включително:

– Грижи за деца, възрастни, хора 
с увреждания, здравни услуги, обу-
чение и други;

– Създаване/обновяване или 
подобрение на работилници за 
поддръжка и ремонт на машини и 
съоръжения за селското и горското 
стопанство;

– Архитектурни и инженерни 
дейности, счетоводство, деловод-
ство и одиторски услуги, технически 
услуги, индустриално почистване, 
ветеринарни дейности и т.н.;

– ИТ дейности, компютърни и 
електронни дейности, електронна 
търговия и др.

Не се предоставя финансова по-
мощ за изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на 
туристически услуги в курортни ком-
плекси за развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обно-
вяване или изграждане на места за 
настаняване с до 20 помещения за 
настаняване.

Допустими разходи:
Мярката материални и немате-

риални инвестиции за създаване и 
развитие на неземеделски дейности 
в селските райони, включващи:

а) Изграждане или подобрения 

на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и 

оборудване, включително компютъ-
рен софтуер до пазарната стойност 
на активите;

в) Хонорари на архитекти, инже-
нери и консултанти;

г) Нематериални инвестиции: 
придобиване и създаване на ком-
пютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и 
марки.

Бенефициенти:
Земеделски производители или 

микропредприятия, регистрирани 
като еднолични търговци или юри-
дически лица по Търговския закон, 
Закона за кооперациите или Закона 
за вероизповеданията, както и физи-
чески лица, регистрирани по Закона 
за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат 
седалище или съответно постоянен 
адрес за физическите лица на тери-
торията на селски район.

Критерии за допустимост:
Проектите и кандидатите трябва 

да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществя-

ва в селски район;
• Кандидатът да представи разра-

ботен бизнес план, който да показва 
икономическа жизнеспособност на 
инвестицията за срок от 5 години 
или 10 при строително-монтажни 
работи;

• Ако кандидатът е земеделски 
производител, стопанството му 
трябва да има стандартен производ-
ствен обем над 8 000 евро.

Критерии за подбор:
Чрез критериите се цели и под-

помагане на проекти с по-висока до-
бавена стойност и създаващи нови 
работни места.

Интензитет и размер на помощ-
та:

– Финансовата помощ не може 
да надвишава 75% от общите допус-
тими разходи и е до 200 000 евро.

– Минимална стойност на допус-
тимите разходи – 10 000 евро.

– Максимална стойност на допус-
тимите разходи по проекта – 600 000 
евро.

За допълнителни въпроси по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности” може 
да се свържете с консултантите 
на ЕВРО ПРОГРАМИ ООД на теле-
фон: 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или 
e-mail: office@evroprogrami.com
                         ОИЦ – Пазарджик

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
На 01.12.2015 г. стартира проект „Център 

за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда към 
Домашен социален патронаж – град Брацигово” 
BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим жи-
вот”, финансиран от Европейски социален фонд 
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020”.

Продължителността на проекта е 
22 месеца, а дейността на почасово 
предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домаш-
на среда – 18 месеца.

Целта е да се разшири дейността 
на съществуващо „Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен соци-
ален патронаж – Брацигово” и да се 
доразвие предоставянето на социал-
ни услуги за подкрепа на лица, нужда-
ещи се от обслужване в ежедневието 
си, чрез прилагане на гъвкави меха-
низми за почасово ползване на раз-
лични социални услуги в общността и 
в домашна среда. 

За осъществяването на целите се 
предвижда да бъде извършен текущ 
ремонт на третия етаж – ляво крило 
на сградата на бившата Поликлиника 
в Брацигово, където ще се помещава 

„Център за почасово предоставяне 
на услуги за социално включване 
в общността или в домашна среда” 
и ще бъдат оборудвани кабинети с 
осигурен достъп до здравна, соци-
ална, психологична подкрепа според 
специфичните потребности на човека 
в неравностойно положение, което 
ще се основава на индивидуалната 
му оценка. В центъра за почасово 
предоставяне на услуги за социално 
включване ще бъдат назначени ръко-
водител, социален работник, шофьор, 
хигиенист, лекар/медицински специа-
лист, психолог.

Проектът обхваща обслужване и 
обгрижване на минимум 60 лица, без 
заплащане на потребителски такси за 
периода от 18 месеца. За тях ще бъдат 
наети да се грижат 5 лични асистенти, 
5 социални асистенти, 10 домашни по-
мощници.

След приключване на предоставя-
не на услугите по процедурата „Нови 
алтернативи” лицата от целевата група 
и личните асистенти ще бъдат включе-
ни в дейностите на проекта „Незави-
сим живот” за период от 14 месеца.

Във връзка с изпълнението на про-
ект BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 

„Център за почасово предоставяне 
на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда към 
Домашен социален патронаж – град 
Брацигово” ще започне прием на 
молби за ползването на социалната 
услуга през месец януари 2016 г. 

Кандидати за потребители могат 
да бъдат лица с трайни увреждания, 
както и възрастни хора с невъзмож-
ност от самообслужване.

Подборът на потребителите, пода-
ли молба за ползване на социалната 
услуга ще бъде извършен от експерти 
при Община Брацигово на основание 
Методика за оценка на потребностите 
по схема „Независим живот”.

За всички желаещи да работят по 
проекта като лични асистенти, соци-
ални асистенти и домашни помощ-
ници приемът на документи също ще 
започне през м. януари 2016 г. 

Кандидатите трябва да са безра-
ботни лица (регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда”) в трудоспособна 
възраст и да не са придобили право 
на пенсия или на професионална пен-
сия за ранно пенсиониране.

Ръководител проект
Десислава ГЪЛЪБОВА

На вниманието на всички физически и юридически лица 

ИЗТEЧЕ СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Съгласно Закона за местни данъци и такси, 30 ноември бе 
последният срок за плащане на данъка върху недвижимите 
имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните 
средства за текущата 2015 година. 

За всички неплатени в срок местни данъци и такса битови 
отпадъци за минали години ще се предприемат мерки за при-
нудително събиране по Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и от частни съдебни изпълнители. 

НАКРАТКО:
Община Брацигово уведомява, 

че от 16.12.2015 г. започва прием на 
документи за ползване на социалната 

услуга „Обществена трапезария”, 
която ще се предоставя от 01.01.2016 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 
ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж – град 

Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”Европейски съюз
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