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Май наистина стават 
чудеса. Звучи ни абсурдно, 
но е факт.

Димитър Миярев спече-
ли 1 000 000 лева от билет 
„Златните пирамиди за 
милиони“ и стана първият 
милионер от Национална 
лотария за 2018-а година. 
Сега всички тайничко си 
пожелаваме да сме на не-
говото място. И дай, Боже, 
всекиму…

Нашенският късметлия 
едва ли се нуждае от пред-
ставяне. Познавахме си го и 
когато нямаше милион.

Димитър е на 41 годи-
ни. Работи в сферата на 
строителството. От няколко 
месеца има предчувствие, 
че ще спечели и затова ре-
довно изпробва късмета си. 
В началото на новата година 
щастието му се усмихва с 
огромната печалба от билет 
„Златните пирамиди за ми-
лиони“.

„Добре се чувствам, още 
не мога да повярвам“, каза 
късметлията и добави, че не 
си е представял по-добро 

начало на 2018-а година. Пе-
челившият билет е закупил 
от пункт на Национална ло-
тария в Lafka в Брацигово. 
Димитър го изтрива у дома, 
без да подозира за огром-
ната изненада, която го 
очаква. А голямата еуфория 

настъпва съвсем скоро, ко-
гато и последното оставащо 

му число - 19, излиза в бонус 
колонката.

„Първоначално се шоки-
рах, след това много време 
не можех да повярвам“, 
споделя с вълнение съ-
пругата на най-новия мили-
онер Красимира. Димитър 

вече има планове за какво 
ще похарчи част от парите. 

Най-напред ще заведе се-
мейството си на екскурзия, 
а след това ще си купят кола 
и жилище.

Честито на щастливеца!
През изминалата година 

десетима късметлии станаха 
милионери благодарение 
на щедрите билети и лото 
игри, като спечелиха общо 
24 000 000 лева. Национална 
лотария е твърдо решена да 
предизвика ръст на мили-
онерите в страната и през 
новата 2018-а година.

Билети на Национална 
лотария могат да бъдат за-
купени в търговската мрежа 
на Lafka, Български пощи, 
бензиностанции Лукойл, 
Петрол, OMV, Shell, ЕКО и 
Gazprom, търговски вериги 
EasyPay, Хенди, Internity, Fa-
stPay, SDI брокер, I&G Brok-
ers, inmedio, RELAY, 1 minute, 
Alcohol & Tabakoff, Office 1 
Superstore, T-post, Фактор 
И.Н., Alkom, магазини Билла, 
супермаркети CBA, Триумф, 
HIT, СиБиЕс, Моят Магазин, 
Фантастико и VIVACOM.

На заседанието на Об-
щински съвет - Брацигово 
през месец декември бе при-
ета План-сметка за 2018 г.
за дейностите по събиране, 
извозване, обезвреждане 
в депа на битови отпадъци 
и за поддържане чистотата 
на териториите за общест-
вено ползване на община 
Брацигово и определяне 
на размер „Такса битови 
отпадъци“ на Общината за 
2018 г. В нея бе заложено 
50 процента увеличение 
на таксата за физически 
и юридически лица. Това 
още не е осъзнато от насе-
лението на общината, но те 
ще го видят, когато получат 
уведомленията за своите 
задължения. 

Ние, общинските съ-
ветници, държим да стане 
ясно на населението на об-
щина Брацигово кое налага 
това увеличение. 

Средствата, необхо-
дими за изпълнението на 
План-сметката са 883 064 

лв., което е непосилно за 
нашата община. Тази сума 
се получава от следните 
компоненти:

1. От 01.01.2018 г. за-
почва работа регионалното 
депо в с. Капитан Димитри-
ево, като от тази дата сме-
тосъбиращите машини ще 
започнат да извозват битовия 
отпадък до депото. От същата 
дата със Заповед на директо-
ра на РИОСВ - Пазарджик се 
спира експлоатацията на де-
пото в местността Клисурата. 
Таксата за обработка на пре-
даден отпадък от оператора, 
обслужващ регионалното 
депо, ще бъде 30 лв./тон. Про-
гнозно в План-сметката са за-
ложени 1800 тона годишно.

2. Поради неплащане 
на отчисления от Община 
Брацигово, изискващи се 
при депониране на отпадъ-
ци, съгласно Наредба №7 от 
19.12.2013 г. и чл.60 и чл.64 
от Закона за управление на 
отпадъците, с Акт за устано-
вяване на публично държавно 

вземане №3 от 27.07.2015 г.
на директора на РИОСВ 
Пазарджик е установено 
задължение общо в размер 
на 293 577, 58 лв., от които 
252 551, 60 лв. непреведени 
месечни отчисления по чл. 
64 от ЗУО за 2012, 2013, 
2014 г. и общ размер на за-
конната лихва за забавяне 
на преводите, начислени 
към 30.06.2015 г. в размер на 
41 025, 98 лв. 

3. Повишиха се от-
численията на Община Бра-
цигово, изискващи се при 
депонирането на отпадъци по 
Наредба №7 и чл.60 и чл.64 
от ЗУО. През 2018 г. отчис-
ленията ще бъдат увеличени 
съответно от 2,00 лв. на 9,68 
лв. по чл.60 и от 40 лв. на 45 
лв. по чл.64 от ЗУО.

4. Вноските по заема 
от ПУДООС са за закупува-
не на нова сметосъбирачна 
машина и съдове за отпа-
дъци. Заемът е 5-годишен и 
вноските по него са в размер 
на 5 614 лв. месечно. Освен 

това закупената нова смето-
събирачна машина е с много 
малък капацитет на товар, 
което ще рефлектира върху 
увеличаване на курсовете до 
регионалното депо. 

Във връзка с гореизло-
женото предлагам на Об-
щински съвет - Брацигово 
да бъде създадена времен-
на комисия, която да излезе 
с доклад за това дали за-
коносъобразно и целесъ-
образно са изразходвани 
средствата на Община Бра-
цигово от 2011 до 2015 г. и 
кое е налагало неплащането 
на тези отчисления, довели 
до огромни задължения на 
Общината. Така също да се 
провери каква е била тех-
ническата спесификация на 
сметосъбирачната машина, 
зададена в обществената 
поръчка.

Надежда КАЗАКОВА
председател на  ОбС - Брацигово

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА ИЗ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТИЗ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Старият Васильовден за Брацигово винаги е праз-
ник или поне така е от 173 години насам.

На този ден в обикновеното мразовито утро на яну-
ари 1845-a вик и стон процепват тишината на Велчевата 
къща в края на тогавашното селище. Викът е на ново-
роденото момченце, първороден син на Найден Велчев, 
а стонът е на майката Екатерина, стон от родилна болка и 
смътно предугаждане, че чедото й се ражда със звезда 
на челото. Днес ние, потомците, всяка година прекланя-
ме глави на 14 януари, вярвайки, че там горе, сред звез-
дите, Петлешков знае колко много го тачим.

И в този ден не е важно какво ние мислим за ПЕТ-
ЛЕШКОВ, а какво той мисли за нас. Мнозина ще кажат: 
“Как така, нали отдавна е мъртъв?” Ще отговоря с ду-
мите на великия Ботев: ”Жив е той, жив е...”. И не ние се 
взираме в каменното му лице, а той ни следи с огнения 
си поглед. Следи ни неговият дух. Духът на брациговски 
възрожденец.

СТАРТИРА КОНКУРСЪТ 
НА ПУДООСПУДООС ЗА ЧИСТА 

ОКОЛНА СРЕДА

Не, това не е зимен 
пейзаж, а ежедневие по 
пътя между  съседните 
общини Брацигово и Пе-
щера. Конете са оставени 
безстопанствено, много 
са, ползват пътното плат-
но за собствени нужди и 
винаги са реална предпо-
ставка за ПТП.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ РОЖДЕНИЯ
ДЕН НА НАЙ-ВЕЛИКИЯ 

ИЗМЕЖДУ БРАЦИГОВЦИ

В Америка си имат Ден на благодарността. Ние не, 
но това не означава, че нямаме поводи, за да изразим 

Изразяването на признателност обаче не би трябвало 
да се случва само в определен ден в годината. Според 
учени, това е важно условие, за да поддържаме добро 
психическо здраве и да бъдем щастливи. В серия от 
проучвания те са открили, че благодарността мотивира 
хората да изразяват загриженост и чувства към другите 
и да бъдат по-социални. Дори повече – изказването на 
благодарност намалява гнева и агресивното поведение. 
Колкото повече благодарни, толкова повече съпричаст-
ни и по-малко агресивни.

Според експертите признателността е умение, което 
може да бъде научено. Колкото повече стимулираме 
мускула на благодарността, толкова по-добре. Не е 

нужно „даването“ на благодарност да е голямо събитие. 
То може да бъде демонстрирано по множество малки 
начини през цялата година, а допълнителното му сти-
мулиране ни води до по-амбициозни цели. Един начин 
да увеличите благодарностите е като ги споделите … в 
местния вестник например.

* Благодарности изказват семейство Мария и Геор-
ги Марински, изразявайки мнението на живущите на 
ул.“Ангел Симонов“, към общинското ръководство в 
лицето на кмета – Петко Петков, зам.-кмета – Йордан 
Павлов, и инж. Румяна Григорова, за изключителното 
отношение към проблема им с уличното пространство и 
перфектната работа при неговото обновяване. 

* Благодарности към г-н Петко Петков - кмет на об-
щината, и г-жа Надежда Казакова - председател на Об-
щинския съвет, изказва и Общинската организация на 
хората с увреждания  - Брацигово - за уважението им 
към възрастните хора и съпричастността им към техните 
проблеми и радости.

БлагодарностБлагодарност

В ход е традиционната годишна кампания за наби-
ране на проекти по Националния конкурс „Чиста околна 
среда” за  2018 г. 

Бюджетът е 3.5 млн. лв. За проекти на общини и кмет-
ства са заделени 2.3 млн. лв., проектите са до 10 хил. лв. 
с ДДС. За проекти на училища,  детски градини и ЦПРЛ 
/ОДК е осигурен ресурс от  1.2 млн. лв.,  а проектите са 
до 5 хил. лв. с ДДС.  

Краен срок за подаване на проектите: 
• общини и кметства – 2 март;
• училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – 16 февруа-

ри. 
Резултатите от оценката ще бъдат обявени до 13 ап-

рил на интернет страницата на ПУДООС. 
Краен срок за изпълнение на дейностите по про-

ектите: 
∗за общини и кметства  – до края на месец ноември;
∗за училища, детски градини и ЦПРЛ / ОДК  –  до края 

на октомври. 
В класирането няма да бъдат включвани проекти 

на заявители, които са получили финансиране от На-
ционалната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г.
и 2017 г.
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е болно, дават сиропчета, 
хапчета, масажират, за-
гряват, будуват нощем; 
бързо прощават сторена 
беля, само срещу горещо 
обещание за слушане; 
отделят от скромните 
си средства, за да купят 
нещичко за детето; уме-
ят да отговарят точно 
на най-неочаквани чудни 
любознателни детски въ-
проси; имат топла и нежна 
прегръдка, в която задълго 
можеш да се сгушиш; меч-
таят заедно с внуците за 
бъдещето им, че понякога 
и повече от тях; дават 
най-добрия пример за под-
ражание, утре децата да 
се гордеят какво са научи-
ли; имат най-добрите ръце, 
които могат всичко - да 
милват нежно, да готвят 
вкусно, да перат чисто, да 
шият и кърпят, да плетат 
дрешки, да мият чинии, да 
чистят къщата.

За този всеотдаен труд, 
грижи и внимание бабите 

получават най-ценната на-
града – една чиста, непод-
правена, искрена, истинска 
детска обич. Обич, която 
не може да се измери с 
никакви мерни единици. 
Детето я разкрива с отно-
шението си, с усмивката 
на грейналото личице, със 
сияещите от радост очи, с 
протегнатите за прегръдка 
ръце.

За тези баби и внучета 
всеки ден е Бабинден. За-
това нека тази статия се 
счита поздрав към всички 
всеотдайни, любящи свои-
те внучета баби.

Галина ТРАЯНОВА

в разни социални програми, 
пак с любов и внимание 
вършат същото.

За тези баби – всеот-
дайни, грижливи, нежни, 
любящи, неуморни, търпе-
ливи, тактични, за тях ми е 
думата. Тези, които дават на 
внучетата си  толкова мно-
го любов: утешават ги с 
целувки, когато са тъж-
ни, и намират начин да ги 
разсмеят; преобличат ги, 
когато са изцапани, мокри, 
за да не се кара мама; раз-

казват най-вълшебните 
приказки, които другите 
не знаят; промиват на-
раненото коляно и го 
лекуват с целувка; пеят 
песничките от своето 
детство, които прили-
чат на днешните; играят 
детски игри, нищо че про-
пускат да свършат някоя 
работа; разболяват се от 
притеснение, ако внучето 

с много благопожелания и 
заклинания за живот, здраве 
и берекет.

Не за този Бабинден оба-
че, а за едни други бабини 
дни ми се иска да споменем. 
Откакто свят светува, бабите 
винаги са били първите 
помощници на младите се-
мейства в отглеждането на 
децата. Не омаловажавам и 
ролята на дядовците, разби-
ра се. Може би и затова връз-
ката на децата с възрастните 
хора, обичта им към тях, 

понякога е толкова силна, 
че се конкурира с обичта към 
мама и татко.

Днес много баби се въз-
ползват от възможността да 
се грижат за отглеждането 
на своите внучета срещу за-
плащане, по програмата “В 
подкрепа на майчинството”, 
за да могат младите родите-
ли да работят. А много други, 
дори и да не са се включили 

Народният празник 
Бабинден е прекрасна 
традиция, с която отдаваме 
уважението си към хората, 
помогнали за появата на нов 
живот и към тези, дали грижа 
и тревоги за отглеждането на 
дете. И в община Брацигово 
спазиха обичая. Като се за-
почна едно празнуване, по 
народному - три дни и три 
нощи! Бабите от Организа-
цията на хората с уврежда-
ния изпревариха всички и 
първи си поляха за берекет 
и здраве още във вторник  
- 16 януари. Последваха ги 
жените от пенсионерски 
клуб „Дълголетие“, които се 
веселиха за здраве на баби-
те в четвъртък - 18 януари. В 
петъчния следобед пък бе 
ред на работните баби. Тези 
от Общинска администрация 
– Брац      игово, които също 
почерпиха с пита, мед и дру-
ги благинки своите колеги.

Отбелязването на този 
красив български празник 
завърши на 21 януари – неде-
ля, когато по селата всички 
жени се окичиха с босилек и 
кокичета за приветстване на 
изконното начало на живота.

В Равногор, в Розово, в 
Бяга и Исперихово лошото 
време не стресна бабите. 
Свикнали на трудности и 
несгоди, те уплашиха про-
гнозата на синоптиците и 
стоплиха неделния ден с 
празничното си настроение. 
Всяка баба получи традици-
онния си подарък - хавлиена 
кърпа и сапун, придружени 

ЧОВЕКЪТ С ГОЛЯМОТО СЪРЦЕ
на Тодор Георгиев Комитов

Селото изпадна в голяма тъга,
когато научи лошата новина.

Докторът вече безмълвен лежи,
за последно затворил очи.

А какъв беше той?
Един голям, хуманен герой,

със спасителна чанта в ръка.
Той помагаше на болните

и през нощта.

На всяко повикване се отзоваваше,
на болните сякаш нов живот даваше.
Всеотдаен, с последни сили, защото

всички пациенти му бяха еднакво мили.

Болният се разминаваше със смъртта,
щом той го боцнеше с игла.

Лекарството е в определена доза,
той винаги поставяше точната диагноза.

На болния чаровно се усмихва
и сякаш болестта започва да утихва.

Крепко здраве му пожелава
и към следващия пациент заминава.

С фенерче и тояжка в ръка,
докторът се пазеше от кучета през нощта.

На много болни живота е спасил,
ще го помним усмихнат, добър и мил.

Батко, спи и почивай в покой,
за нас - опечалените, ти си герой.

С твоите добри дела
ще те помним и след смъртта.

Добрината ти беше безконечна.
Нека и паметта ти бъде вечна!
Човек с голямо сърце беше ти.

Нека Бог да те прости!

дилката полива и подарява 
кърпа и сапун на акушерката, 
а тя  дарява на новороденото 
скромен дар и му пожелава 
здраве и дълголетие. След  
това се разчупва питка, по 
която се гадае какво ще е 
първото бебе за тази година 
/падна се да е момиче/. Мла-
дата родилка и свекървата 
закичват присъстващите с 
китка здравец и босилек - за 
здраве и берекет. И започна 

истинската веселба – песни, 
стихотворения, танци, викто-
рини, конкурси. Излъчихме 
„Мисис баба на годината” - в 
лицето на Роза Терзиева.

Организаторите из-
дириха рождените дати на 
рожденици сред присъства-
щите - баби и дядовци - и  ги 

Превърнахме зрителска-
та зала на читалището в с. Ис-
перихово в място за посре-
щане на гости. Подредихме 
масите, наредихме столовете,  
блюдата с вкусна храна и 
се настроихме за веселие и 
отмора от ежедневните ни 
грижи. А мястото за танци и 
хора - просторно!

От десетки години в 
селото празникът на „Бабата 
акушерка” отбелязваме и 
като Ден на родилната по-
мощ. Каним настоящата 
акушерка - Дима Вълкова, 
каним и последната родилка 
за 2017 г. Пред събралите се 
гости се извършва обичаят 
”Поливане на бабата”. Ро-

Бабинден за розовци е 
голям празник, защото се 
тачи по стародавен обичай. 
По обяд всички се събраха 
в центъра на селото. Имахме 
гости от РЕКИЦ – Пазар-
джик - г-жа Радка Кочева, от 
с. Кадиево, както и нашата 
лекарка акушер-гинеколо-
гът Златка Панайотова. 

Статистиката показва, че  
през 2017 г. са проплакали 4 
розовски бебета, но 3 от тях 
живеят в Пловдив и само 
едно си е в селото.

Обичаят „Поливане“ се 
изпълнява винаги под едно 
плодно дърво. Младите май-
ки поляха вода на баба Ваня 

и на самодейката баба Слав-
ка Кушлева с наричания: да 
са живи и здрави децата, 
да станат лекари, учители, 
инженери - за радост на 
родителите. Избърсвайки 
ръцете си с кърпата, бабата 
благославя: „Колкото кон-
ци, толкова момци, колкото 
жичките, толкова момички-
те!“ След това баби и майки 
взаимно се даряват. А по-
сле всички се отдават на 
дионисиевско веселие до 
късна доба в голямата зала 
на читалището. Приятно 
затоплено, украсено и озву-
чено, помещението създава 
настроение за истински 

празник. Деца, облечени в 
народни носии, поздравиха 
майките и бабите. Госпожа 
Кочева приветства всички 
за празника Бабинден и 
изказа своята възхита от 
отличната организация на 
обичая. Но такъв празник 
без трапеза не става. Харак-
терно за розовския Бабин-
ден е прочутата вкусна тра-
ана, която се готви само на 
този ден и при раждането на 
бебето. Както се очакваше, 
градусът на настроението се 
повиши, всички се хванаха 
и извиха кръшно хоро.

Катя КОМИТОВА

БАБИНДЕН В РОЗОВОБАБИНДЕН В РОЗОВОПразник за Деня на родилната помощПразник за Деня на родилната помощ
поздравиха с изпълнение на 
музиканта Павел Илиев.

Юбилярите за 2017 бяха: 
Петър Вълков - 50, Роза Тер-
зиева - 60, Мария Чакова - 60, 
Вили Щерева - 60, Василка 
Вълчева - 60, Елена Чокова 
- 70, Гевезка Георгиева - 70, 
Грозда Великова - 70, Васка 
Костадинова - 70.

Юбилярите за 2018 са: на-
шата ръководителка на хора, 
г-жа Надежда Арабаджиева, 
която ще навърши 80 години, 
и още Стоянка Николова - 70, 
Елена Василева - 70, Таня Ма-
линова - 40. 

Поздравени бяха и           
родените през месец януари 
- Верка Аризанова, Васка 
Богоева, Магда Генова, Ва-
лентин Вълчев. 

Васка ВЪЛЧЕВА

БАБИНДЕНБАБИНДЕНБАБИНДЕНБАБИНДЕН

Петър КОМИТОВ

IN MEMORIAM

На 17 януари  ни 
напусна доктор Ко-
митов. Скромен, тих, 
всеотдаен, изпълнен с 
толерантност и обич 
към всички ни.  Трудно 
ни е да повярваме, че 
повече няма да видим 
човека с бялата пре-
стилка…

Ние -  хората
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ЮЛИ
1. Отчет за работата на Общински съвет за първо 

полугодие на 2018 г.
2. Отчет на кмета на общината за изпълнение акто-

вете на Общински съвет за първо полугодие на 2018 г. и 
останали за изпълнение от второто полугодие на 2017 г.

3. Отчет за извършените разпоредителни сделки с об-
щинско имущество за първото шестмесечие на 2018 г.

4. Приемане отчет за финансовото и икономическото 
състояние на „Инфрастрой” ЕООД – Брацигово за пър-
вото полугодие на 2018 г.

5. Готовност на общинските учебни заведения за 
новата учебна 2018/2019 г. 

СЕПТЕМВРИ
1. Информация за работата на Общинска админис-

трация по подадени жалби, сигнали и предложения на 
граждани.

2. Приемане на годишен отчет за проведените об-
ществени поръчки.

3. Приемане на информация за състоянието на ма-
териалната база и храненето в ДГ на територията на 
община Брацигово.

ОКТОМВРИ
1. Отчет за спортната дейност в общината, състояние 

и поддръжка на спортните съоръжения.
2. Информация за изпълнение на договорните от-

ношения по действащи договори за общинско иму-
щество.

3. Информация за състоянието на търговията, услу-
гите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие 
и подобряване.

4. Приемане на доклад за дейността на „Инфрас-
трой“ ЕООД - Брацигово, за периода 01.01.–30.09.2018 г.

НОЕМВРИ
1.  Информация за готовността по поддържане на об-

щинската пътна мрежа за зимен сезон 2018/2019 г.
2. Информация за работата по програмите за вре-

менна заетост за 2018 г. и перспективи  за 2019 г.
3. Приемане на годишен отчет за изпълнение на 

План за енергийна ефективност на община Брацигово 
за 2018 г.

4. Приемане на годишна програма на културните съ-
бития, осъществявани от читалищата през 2019 г.

ДЕКЕМВРИ
1. Определяне на местните данъци за 2019 г.
2. Приемане план за работа на Общински съвет 

– Брацигово, за 2019 г.
3. Отчет за работата на Общински съвет за второто 

полугодие на 2018 г.
4. Приемане на отчет на Програмата за управление 

на срока на мандата.
5. Приемане на отчет за извършените разпоредител-

ни сделки с общинско имущество за второто шестмесе-
чие на 2018 г.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
БРАЦИГОВО ЗА 2018 ГОДИНА

О Б Я В А
за провеждане на конкурс 
за войнишки длъжности 
за приемане на военна 

служба на лица, завършили 
граждански средни или висши училища в страната 

и в чужбина на 27.03.2018г. и 28.03.2018 г. 
в Националната гвардейска част – гр. София

Със заповед No ОХ - 1231/30.11.2017 г. на министъра 
на отбраната на Република България е разкрита проце-
дура по обявяване на 50 войнишки длъжности за прие-
мане на военна служба на лица, завършили граждански 
средни или висши училища, в Националната гвардейска 
част – военно формирование 54800 - гр. София.

Срок за подаване на документи до началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 28.02.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Во-

енно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Браци-
гово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, 
тел. 03552/2065, старши специалист Димитър Димитров, 
ет. 2, стая № 12, тел.03552/2065, или във Военно окръжие 
– Пазарджик, ул.“ Втори януари “№ 10,  тел. 034 / 445 463. 

От 1 януари влиза в сила 
новата минимална работна 
заплата, увеличава се въз-
растта за пенсиониране и 
заплатите на военните и 
учителите. 

Годината започна с пълна 
Луна, а това означава, че ще 
бъде плодородна и богата, не 
само на физически блага, а и 
на емоции – такъв бе един от 
коментарите на снимка на 
днешната Суперлуна, която 
ще ни радва и утре.

Пълнолунието е фазата 
на Луната, когато нейният 
осветен диск е напълно 
видим от Земята. Смята се, 
че в този момент Луната из-
лива цялата си енергия върху 
Земята и предава специална 
магическа сила на всички 
живи същества. В това, че 
нощното светило ни оказва 

силно влияние не се съмня-
ват нито учените, нито астро-
лозите. Тъй като човешкият 
организъм се състои от 2/3 
вода, съответно в него, както 
в океаните и моретата, има 
приливи и отливи. По време 
на пълнолуние активно се 
освобождават адреналин, 
полови хормони и стомашен 
сок. Въпреки общите ни зако-
номерности, Луната влияе на 
всеки по различен начин. На 
някого му се иска да пее по 
време на пълнолуние, други 
изпадат в депресия,  защото  
от  01.01.2018 г. размерът на 
минималната работна запла-
та става 510 лева, а минимал-
ната пенсия - 200 лв.

Също така от 2018 г. се 
увеличават с 1% осигуров-
ките. За родените преди 1 
януари 1960 г. вноската във 

фонд “Пенсии” нараства до 
19,8%, а за родените след 
тази дата – 14,7%.

Промените ще засегнат и 
реда за пенсиониране. През 
тази година жените ще се 
пенсионират на възраст 61 
години и 2 месеца при 35 
години и 6 месеца осигури-
телен стаж, а мъжете - на 64 
години и 1 месец и стаж 38 
години и 6 месеца.

С повишени заплати 
могат да се похвалят учи-
телите и военните. Вдига се 
и помощта за втората годи-
на на майчинството, като 
става 380 лева. Държавата 
вече ще финансира и чет-
върта ин витро процедура. 
Предвидено е повишаване 
на добавките за хората с 
увреждания.

Новите мерки ще засег-

нат също така хората без 
препитание. Минималното 
дневно обезщетение за 
безработица се повишава 
от 7,20 на 9 лева. Въвежда 
се и таван от 74 лева и 20 
стотинки на ден. Променят 
се изискванията на право 
за обезщетение за безрабо-
тица - да има внесени или 
дължими вноски за фонд 
“Безработица” най-малко 12 
месеца от последните 18.

От днес влизат в си-
ла новите винетки. Цената 
на годишната се запазва - 97 
лева. Тя обаче ще важи за 
12-те месеца след датата 
на закупуване, а не както 
досега - за календарна го-
дина. Месечната винетка ще 
струва 30 лева, а седмичната 
- 15 лева. Въвежда се и три-
месечна винетка на цена от 
54 лева.

КУП ВАЖНИ ПРОМЕНИ ВЛИЗАТ В СИЛА  КУП ВАЖНИ ПРОМЕНИ ВЛИЗАТ В СИЛА  

В съответствие с изиск-
ванията на Закона за соб-
ствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ),  
пасищата, мерите и ливади-
те от общинския Поземлен 
фонд се отдават под наем 
на собственици или полз-
ватели на животновъдни 
обекти, в които постоянно 
се отглеждат пасищни жи-
вотни, регистрирани в Ин-
тегрираната информацион-
на система на Българската 
агенция по безопасност на 
храните (БАБХ), съобразно 
броя и вида на тези живо-
тни. Всяка година, в пери-
ода 1  февруари – 1 март, 
се извършва проверка на 
договорите за наем. Спаз-
ването на законоустанове-
ните условия се установява 
възоснова на официалната 
справка на БАБХ за всички 
регистрирани към 1 февру-
ари на текущата година в 
информационната система 
на агенцията: 

1. животновъдни обекти;
2. собственици или полз-

ватели на регистрирани жи-
вотновъдни обекти;

3. пасищни селскосто-
пански животни в животно-
въдните обекти. 

 Справката се публикува  
на интернет страницата на 
агенцията. Когато  при из-
вършването на проверките 
се установи, че: 

1. в животновъдния 
обект броят на регистрира-
ните пасищни селскосто-
пански животни е с над 30 
на сто по-малък от броя им 
към сключването на дого-
ворите за наем или аренда, 
договорите се изменят, като 
площта се определя в съ-
ответствие с процентното 
намаляване броя на живо-
тните;

2. в животновъдния 
обект няма регистрирани 
пасищни селскостопански  
животни, договорите за 
наем или аренда се пре-
кратяват;

3. е настъпила промяна 
на условията по чл. 37 и ал. 
1, договорите за наем или 
аренда се прекратяват –  т.е. 
ползвателите не трябва да 
имат данъчни задължения 
към Общината,  задължения 
за земи към общинския 
поземлен фонд и за земи 
„бели петна“;

4. е заличена регистра-
цията на животновъдния 
обект в съответното зем-
лище, договорите за наем 
или аренда се прекратяват.  
За предварителна под-
готовка на проверките, на 
общините бе даден достъп 
до базите данни на БАБХ 
и МЗХГ чрез правителстве-
ната електронна платформа 
Regix. през линка https:
//mzhcupok2.mzg.governme

nt.bg/RegiXServicesWeb/. С 
предоставените им потре-
бителски имена и пароли 
общините имат  достъп до    
регистрите на БАБХ и МЗХГ, 
като чрез въвеждане на 
ЕГН/ЕИК на ползвателите на 
общински пасища се извеж-
дат справки  по землища 
за животновъдни обекти, 
регистрирани животни (при-
равнени към животински 
единици) и за ползваните 
на правно основание земи, 
по имоти и категория. 

Възоснова на извър-
шените проверки,  Общин-
ският съвет определя с 
решение пасищата, мерите 
и ливадите от общинския 
поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване. 
Решението на общинския 
съвет със списъците на имо-
тите за индивидуално полз-
ване по землища, номера,  
начин на трайно ползване 
и категории, се обявяват в 
общините и кметствата и 
се публикуват на интернет 
страницата на Общината в 
срок до 1 март. 

Отделно, на ел. адрес:
http://212.122.182.228/, об-
щините могат да получат 
информация /указания/ 
от Дирекция „Поземлени 
отношения и комасация“  
към МЗХ относно разпре-
делението на пасищата и 
прилагането на ЗСПЗЗ.  При 
смяна на отговорните слу-
жители в Общината и /или 
загуба на предоставените 
потребителски имена и па-
роли за Regix,  следва да се 
обърнете към Симеон Пет-

ков,  експерт РСР в НСОРБ,  
тел. 02 94 34 467  или 0899 
923 772. Напомняме, че въз-
основа на чл. 37в от ЗСПЗЗ 
и чл. 75б  от Правилника за 
прилагане на закона след 
влизане в сила на заповед-
та на Областна дирекция 
„Земеделие“ за създаване 
на масиви за уедрено об-
работване, арендаторите 
подават искане за ползване 
на полските пътища и напо-
ителните канали с отпадна-
ло предназначение. 

Възоснова на тези ис-
кания Областна дирекция 
„Земеделие “ подава молба 
до съответния общински 
съвет за предоставяне на 
тези имоти за ползване по 
цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за 
землището. 

Съгласно решението на 
ОбС кметът на общината 
издава заповед и всички 
ползватели на полски пъти-
ща и канали заплащат в ед-
номесечен срок от издаване 
на заповедта определената 
цена в касата на Общината 
или по сметка на Общината. 

N.B.: Ползването на 
общински пасища, мери и 
ливади, както и на полски 
пътища и канали с отпадна-
ло предназначение,  вкарва в 
общинските бюджети над 
250  млн. лв. „директни пла-
щания“  всяка година.  Тези 
средства, многократно 
превишаващи общинските 
субсидии по ПРСР,  следва да 
бъдат надлежно усвоени. 

От 1 януари 2018 г. хо-
рата, които сами внасят за-
дължителните си здравни 
вноски (например трайно 
безработни, които не полу-
чават обезщетение за без-
работица и не се осигуряват 
от държавата и др.) и не са 
регистрирани като самооси-
гуряващи се по смисъла на 
Кодекса за социално осигу-
ряване, дължат месечно по 
20,40 лева.

Със Закона за бюджета 
на Държавното обществено 
осигуряване за 2018 г. от 1 
януари 2018 г. е определен 
нов размер на минимал-
ния осигурителен доход 
- 510 лв. Според Закона за 
здравното осигуряване, 

неосигурените на друго 
основание се осигуряват 
върху доход, не по-малък от 
половината от минималния 
месечен размер на осигури-
телния доход за самоосигу-
ряващите се лица. Тоест, за 
тях здравноосигурителната 
вноска се изчислява в раз-
мер на 8% върху 255 лв.

От НАП напомнят, че 
срокът за внасяне на тези 
вноски е до 25-о число на 
месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят. Здравната 
вноска за месец януари 
2018 г. трябва да се внесе 
най-късно до 26 февруари 
2018 г., тъй като 25 февруари 
е почивен ден – неделя.

От НАП напомнят също, 

че всички, за които въз-
никва задължение сами да 
внасят здравноосигурител-
ните си вноски, подават в 
НАП декларация Образец 
7. Тя се подава в офиса на 
агенцията по постоянен 
адрес, в срок до 25-о число 
на месеца, следващ месе-
ца, за който е възникнало 
задължението за внасяне 
на здравноосигурителни-
те вноски. Тоест, ако от 1 
януари 2018 г. трябва сами 
да внасяте здравноосигу-
рителни вноски, то следва 
да подадете декларация 
Образец 7 до 26 февруари. 
Санкцията за неподаване 
на тази декларация е от 500 
до 1000 лева.

Здравноосигурителните 
права на гражданите, ко-
ито се осигуряват за своя 
сметка, се прекъсват, ако 
не са внесени повече от три 
дължими месечни вноски 
за период от 36 месеца. Пе-
риодът се брои до началото 
на месеца, предхождащ 
месеца, в който лицето по-
търси медицинска помощ, 
платена от Националната 
здравноосигурителна каса.

Гражданите могат да 
направят справка за здрав-
ноосигурителния си статус, 
както и да проверят перио-
дите, за които им липсват 
здравноосигурителни внос-
ки, чрез електронната услу-
га на НАП на www.nap.bg. 
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Когато се вгледа в крех-
кото момче, застинало на 
снимката, на пръв поглед 
човек би казал, че вижда 
средношколник от някогаш-
ните гимназии. Че какво дру-
го би могло да се очаква от 
това слабовато и безспорно 
юношеско телосложение и 
от замисленото голобрадо 
лице!

Истината обаче е смайва-
що различна. А ключът към 
нея е знакът, който се вижда 
върху пристегнатата в кръста 
куртка. Това е орден за за-
слуга VI степен, без корона, 
от Първата световна война. 
Връчен бил за героизъм, 
проявен в битка със сърбите.

Невероятното в тази ис-
тория е, че в деня, когато го е 
заслужил, кавалерът на този 
орден - ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 
ДЕМИРОВ от Брацигово, не 
бил навършил дори седем-
надесетата си година!

От удостоверението, кое-
то се съхранява в Градския 
исторически музей, се раз-
бира, че отличието е получе-
но на 11.09.1916 г. в гр. Ниш и 
че младият герой е роден на 
22.10.1899 г.

Но как ли се е озовало 
на бойното поле това полу-
момче-полумъж? Ами много 
просто. И лесно обяснимо  
за времето, когато това се 
е случило. Тогава Димитър, 
както и още много други, все 
още недорасли до войниш-

ката възраст момчета, били 
обладани до заслепяване от 
патриотизъм. И от възникна-
лата повторна възможност 
за реванш срещу коварната 
ни западна съседка Сърбия, 
провалила само  две години 
преди това осъществяването 
на националния идеал – обе-

динението на българските 
земи. Нека отчетем и харак-
терната за всяка младежка 
душа жертвоготовност. Това 
им стигало, за да напуснат 
без никакво замисляне уче-
ническите чинове и да се 
отправят към войнишките 
редици. Разбира се, те осъ-
знавали, че са непълнолетни 
и че по закон нямало как да 
бъдат допуснати в армията. 
Но това не ги спирало. С 
момчешкия си ентусиазъм те 
се снабдявали с подправени 
документи и хладнокръвно 
скривали годините си пред 
наборните комисии.

Така направил и Дими-
тър, за да се преобрази в 
доброволеца - редник Деми-
ров. Той вероятно е бързал 
много, за да не би войната 
да приключи без неговото 
участие.

Няма запазени докумен-
ти, които да ни подскажат 
как точно е преминал не-
говият боен път, но дъщеря 
му - МАРИЯ ДИМИТРОВА 
РОГАШКА, е запомнила раз-
каза от баща си как е завър-
шил. Защото финалът не бил 
никак лек...

В края на войната Ди-
митър служил в ония части, 
които, по силата на мирното 
споразумение със Съглаше-
нието, останали в сръбски 
плен.  Нищо чудно в лагерите 
той да е бил най-младият из-
между събратята си по съдба. 
Но бил военнопленник и 
трябвало да понася участта 
си наравно с по-възрастните 
мъже. А отношението на по-
бедителите към заложниците 
било отвратително.  Биели ги, 
тормозели ги и ги съсипвали 
с изнурителен труд. А когато 
ги конвоирали, охранители-
те умишлено провокирали 
някои да се отклоняват от 
строя. Това им било достатъч-
но, за да се гаврят, да издева-
телстват и да разстрелват…

„В тези случаи – спом-
ня си Мария епизоди от 
бащините й разкази – един 

по-възрастен от мене мъж 
закриваше очите ми с ръка, 
за да ми спести потресава-
щите гледки.“

Кога точно успял да се 
завърне невръстният вой-
ни, семейството не помни. 
Но се знае по-нататъшната 
му история. Тя започнала с 

прихванатата на фронта при-
страстеност към комунисти-
ческата идея. 

Нямало как този твърде 
млад борец за справедли-
вост да не я възприеме във 
времето, когато навсякъде 
се говорело, че на света 
вече е възникнала първата 
държава на работниците и 
селяните – Съветска Русия. 
От пропагандаторите тя била 
представяна за най-спра-
ведливата и най-хуманната. 
Съвсем естествено било 
чистите младежки души да 
се ориентират от този пъте-
воден пример. И с готовност 
да се хвърлят в нови битки 
в негово име. За да ги раз-
берем, достатъчно е да си 
припомним стиховете на 
един от най-талантливите ни 
поети – Христо Смирненски, 
връстник на нашия герой.

Заради този току-що 
изгрял идеал, Димитър се 
включил активно в трагич-
ните септемврийски събития 
от 1923 г. А след разгрома на 
въстанието, наложило му се 
да се спасява. И така, по 
някакви неведоми конспи-
ративни пътища, се озовал 

в нелегална квартира в не-
познатато му село Каратаир, 
днес Йоаким Груево.

Оттук започнала и лич-
ната му легенда за любовта. 
Наричам я легенда, защото 
тази история наистина лес-
но би могла да се превърне 
в сюжет за роман или в сце-
нарий за филм. В къщата, в 
която бил приет, освен от 
по-възрастните, грижата за 
него поела и една млада 
девойка – Пенка. Времето 
било стихийно – полицията 
извършвала неочаквани 
претърсвания по всяко вре-
ме и без предупреждения, 
та Пенка трябвало да бъде 
непрекъснато нащрек. И в 
миговете на опасност да 
прави всичко възможно, 
за да укрива младия бун-
товник из разни тайници. 
Няколко пъти – дори под 

низите тютюн. А момчето 
революционер вече било 
възмъжало, стройно и 
красиво. Нямало как да не 
трепне всеотдайното сърце 
на закрилницата му. Ето така 
припламнала първата искра 
на любовта, която събрала 
двамата съзаклятници в не-
разбиваемо семейство. Чак 
до мига, в който смъртта ги 
разделила. Така, както е за-
писано и в каноните.

Времената все пак се 
променили и двамата влю-
бени постепнно се сдобили 
с дом и с деца. Синът им 
Георги проплакал през 
1924-та, след него Иван 
– през 1928-ма, после Стра-
хил – през 1930-а, и накрая 
най-малката – Мария, през 
1936 г. 

С годините животът се 
изнизвал, но легендата про-
дължила, макар на пръв по-
глед да изглеждала съвсем 
прозаична. Любовта на Ди-
митър не изтляла – нито към 
любимата му жена, нито към 
идеята, на която посветил 
живота си. Може би заради 
това на снимката, направена 
цели 50 години след онази 
първа среща в конспиратив-
ната квартира, двамата из-
глеждат все така усмихнати  
и щастливи. А зад тях, като 
потвърждение на казаното 
по-горе, надничат и идолите 
от духовния им свят - Георги 
Димитров, Ленин и Сталин.  

Димитър ДЪНЕКОВ

ОЩЕ ЕДНА
ЛЕГЕНДА

ЗА ЛЮБОВТА

Обновената зала на 
клуб по тенис на маса 
“Пещера” посрещна 32-ма 
състезатели от Пещера, 
Пловдив, Брацигово и Па-
зарджик. Състезанието бе 
открито от кмета Николай 
Зайчев. След оспорвани 
срещи, новите професио-
нални маси и добрата игра 
донесоха победата на Сте-
фан Белаков от Пловдив. 
Втори остана Петър Вълков 
от Пазарджик, почетната 
тройка допълни Георги То-
довичин от Брацигово.

Призьорите бяха награ-
дени от председателя на 
СКТМ ”Пещера” Валентин 
Делчев.

Младата надежда на 
Тенис клуб - Пазарджик 
Ира Тодориева, която е 
с брациговски корен, се 
класира за четвъртфи-
налите на държавното 
първенство за юноши и 
девойки до 14 г., което 
се провежда в Бургас. В 

спор за място на полу-
финала Ирка ще играе 
срещу първата поставена 
в схемата състезателка 
на ТК „Лок 98“ Катерина 
Димитрова, която заема 
престижното 8-мо място 
в ранглистата на Tennis 
Europe.

И НАША
Г О Р Д О С ТГ О Р Д О С Т

Близо 1000 водолю-
биви птици зимуват във 
влажните зони на област 
Пазарджик.

936 водолюбиви птици 
от 28 вида зимуват по поре-
чията на Марица и Тополни-
ца, в язовири и рибарници 
в област Пазарджик. Броят 
им установиха eксперти 
от РИОСВ - Пазарджик, и 
БДЗП при поредното сред-
нозимно преброяване на 
водолюбивите птици през 
уикенда.  

Най-многобройни тази 
година са птиците от ви-
довете голям корморан 
- 301, скорец - 200, сива 
чапла – 49, сврака – 42, 
голяма бяла чапла – 41, 
лиска - 37,  малък кормо-
ран – 36. Установени са и 
екземпляри от видовете 
голям горски водобегач, 
синигер, кос, ням лебед, 
гларус, мишелов, керке-
нез, фазан, земеродно ри-
барче, тръстиков блатар, 
сива врана, полско враб-
че, зеленоглава патица, 
сирийски пъстър кълвач, 
чинка, малък гмурец и 
речна чайка. 

Като цяло броят на 

зимуващите птици във 
влажните зони на област 
Пазарджик се запазва. 
Пет пъти по-малко водо-
любиви птици, зимуващи 
на други места в страната, 
са установили експерти 
на Българско дружество 
за защита на птиците 
по време на 42-то сред-
нозимно преброяване. 
Обяснението за този спад 
е необичайно топлото за 
този сезон време. За раз-
лика от други години, в 
почти всички малки язо-
вири и рибарници, които 
обичайно са замръзнали 
през януари, сега се 
наблюдават зимуващи 
водолюбиви птици. Това 
отново се дължи на по-ви-
соките температури.

Преброяването на 
зимуващите водолюби-
ви птици се провежда в 
международен мащаб от 
1967 г. и е едно от най-ма-
совите събития в областта 
на природозащитата, 
включващо близо 15 000 
експерти и доброволци. 
Извършва се в повече от 
100 страни и в около 25 
000 влажни зони.
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