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УВАЖ АЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2013 година. 

Вестник “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 инте-
ресуващи ви въпроси от най-различно естество, както и да дава 
глас на вашето мнение.

Дайте шанс на местната преса!  Абонирайте се!

166 общини получиха 
договори за над 32 милиона 
лева за услуги за лична по-
мощ и социално включване. 
Министър Тотю Младенов 
връчи договорите на об-
щините по схема „Помощ 
в дома” на Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” (ОПРЧР). 
В събитието участваха и 
министър-председателят 
Бойко Борисов, заместник-
министърът на труда и со-
циалната политика Зорница 
Русинова и изпълнителният 
директор на Агенцията за 
социално подпомагане 
Ивайло Иванов.

С финансирането по 
схемата „Помощ в дома” об-
щата стойност на средства-
та, насочени към общините 
по ОПРЧР, възлиза на 212 

милиона лева, подчерта 
премиерът. Той се обърна 
към кметовете, като ги при-
зова да ускорят процеса по 
усвояване на средствата по 
договорите, за да достигнат 
максимално бързо до хората 
в нужда. По схема „Помощ 
в дома” ще бъдат назначе-
ни 4440 лични асистенти, 
които ще обслужват над 15 
хиляди възрастни и хора 
с увреждания, посочи ми-
нистър Младенов и обобщи, 
че през 2013 г. по схеми на 
ОПРЧР и Националния план 
за действие по заетостта ще 
работят около 17 хиляди 
асистенти, които ще пре-
доставят услуги на над 30 
хиляди потребители.

Чрез схемата „Помощ в 
дома” с договарящ орган 
Агенцията за социално 

подпомагане общините ще 
извършват три основни типа 
дейности - за лична помощ, 
за социална подкрепа и 
социално включване и за 
битови дейности. Със сред-
ства от безвъзмездната фи-
нансова помощ ще функци-
онират 168 центъра и звена 
за услуги в домашна среда, 
в които ще се предоставят 
почасови грижи към хора 
с увреждания и възрастни, 
чието самообслужване е за-
труднено или невъзможно. 
С реализация на операцията 
се въвежда нов модел за 
предоставяне на общински 
социални услуги, чрез които 
се създават предпоставки за 
комплексно задоволяване  
потребностите на нуждаещи 
се от обслужване лица на 
съответната територия.

Кметът на община Бра-
цигово Васил Гюлеметов 
подписа договор  за финан-
сиране на обща стойност 
173 761,21 лева по схема „По-
мощ в дома“. На територията 
на община Брацигово ще се 
разкрият нови работни мес-
та за домашни помощници, 
болногледачи и социални 
работници. Целевата група 
по проекта са 54 граждани 
– възрастни хора и деца с 
трайни увреждания, както 
и самотно живеещи, които 
поради различни причини 
от здравословен характер не 
са в състояние сами да орга-
низират бита и да поддържат 
хигиена в дома си.

Чрез „Помощ в дома” Об-
щина Брацигово ще извърш-
ва дейностите – за лична по-
мощ, за социална подкрепа 

и социално включване и за 
битово обслужване. В рам-
ките на схемата в общината 
ще се даде възможност на 
съществуващия „Домашен 
социален патронаж“ да 
разшири дейността си като 
създаде Звено за услуги в 
домашна среда.

Действието на проекта е 
насочено към лица от целе-
вата група на потребителите 
с постоянна и временна ад-
ресна регистрация на тери-
торията на община Брациго-
во. Задължително е лицето, 
което ще ползва услугите, да 
има постоянен или настоящ 
адрес в общината, а за слу-
жителите в екипа на звеното 
- да са безработни, регистри-
рани в Бюрото по труда.

Таня ЙОРГОВА

На 13.11.2012 г. беше от-
крит новият клуб на Общин-
ска организация на хората с 
увреждания от Брацигово, 
помещаващ се на втория 
етаж в градската поликли-

ника. Сега разполагаме с 
ремонтирано, по-достъпно 
помещение, позволяващо да 
бъде посещавано от по-труд-

но подвижни хора и през 
зимните месеци. В предвари-
телни разговори с кмета на 
общината Васил Гюлеметов 
той обеща на нашата орга-
низация да ни съдейства за 
настаняване в нов, по-удо-
бен клуб. С  прерязването 
на лентата по време на 

официалното откриване той 
изпълни своето обещание. 
Заслуга за това имат и Об-
щинският съвет - Брациго-
во, ГС „Авангард” и лично 
председателят му инж. Тодор 

Кръстев, председателят на 
Регионална организация 
на хората с увреждания г-н 
Кирил Анов и координаторът 
г-жа Петя Маринова. За по-

реден път 
благода-
рим и на 
г-жа Таня 
Ковачева 
- предста-
вител на 
фондация 
„ О У К ” 
- Швей-
ц а р и я . 
Водосвет 
о т с л у ж и 
отец Лю-
б о м и р 
Траянов. 

Своя поздрав поднесоха 
децата от СОУ „Народни бу-
дители” и певческата група 
при организацията. 

Сбирките в клуба са все-
ки вторник от 14 часа. Запо-
вядайте!

 От ръководството 
на ООХУ

Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-18-43 от 19.10.2012 г. на изпълнителния дирек-
тор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и 
кадастралните регистри на землището на гр. Брацигово, община Брацигово, публикува-
ни в ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.

Във връзка с това, след влизане в сила на заповедта, от 14.12.2012 г. справки, услуги 
и издаване на скици за имоти в землището на гр. Брацигово се извършват от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, ул. „Цар Шишман” № 2.

В 30-дневния срок справки по кадастралната карта и кадастралните регистри могат 
да се правят в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, ул. „Цар 
Шишман” № 2 и в сградата на Община Брацигово, ет. 2, стая № 5. 

От Общинска администрация

П О К А Н АП О К А Н А
На основание Указ № 385 от 31.10.2012 г., ДВ, бр. 87 от  09.11.2012 г., на президента на 

Р България за насрочване национален референдум на 21 януари  2013 г. и във връзка с чл. 
7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс, кметът на община Брацигово 
кани представители на парламентарно представените партии и коалиции да вземат 
участие в консултации за определяне съставите на СИК в община Брацигово. 

Консултациите ще се проведат на 07.12.2012 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата 
на Общинска администрация - Брацигово, с административен адрес гр. Брацигово, ул. 
”Атанас Кабов” № 6а.

 Необходимо е представителите да имат пълномощно от партията или коалици-
ята, която представляват, както и удостоверение за актуално правно състояние на 
партията към датата на насрочване на референдума или решение за образуване на 
коалицията от партии.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ, кмет на община Брацигово

ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА НА 
МЕРОПРИЯТИЯТА МЕРОПРИЯТИЯТА 
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
НА НА 120120    Г О Д И Н ИГ О Д И Н И   
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО ОТ ОБЯВЯВАНЕТО 

НА БРАЦИГОВО НА БРАЦИГОВО 
ЗА ГРАДЗА ГРАД

05.12.2012 г.

ИЗЛОЖБА „УЛОВЕНИ 
МИГОВЕ ОТ БРАЦИГОВО”,
НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874” 

- ГОЛЯМО ФОАЙЕ

06.12.2012 г.

ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХУДО-
ЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА 
ОТ И ЗА БРАЦИГОВСКИ 

АВТОРИ,
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 

„В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874”

ЗАПАЛВАНЕ КОЛЕДНИТЕ 
СВЕТЛИНИ НА ГРАДА,

ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН”

10.12.2012 г.

ИЗЛОЖБА 
„БРАЦИГОВСКИ ДАНТЕЛИ”,
 НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874” ,

 ЗАЛА 203

12.12.2012 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ГРАДЪТ, 
В КОЙТО АЗ СЪМ РОДЕН”,
НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874” , 

КАМЕРНА ЗАЛА

13.12 2012 г.

ДИСКУСИЯ 
„МОЯТ РОДЕН ГРАД”,

НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874”,  
ЗАЛА 203

СПОРТНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ,

СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”,
ЗАЛА „ОЛИМП” - ПГСА,

ФК „БРАЦИГОВО”

15.12.2012 г.

ТЪРЖЕСТВЕНА 
ЛИТУРГИЯ,

ХРАМ „СВ. ЙОАН 
ПРЕДТЕЧА”

ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ - 
ВЪЗСТАНОВКА

ИЗ ГРАДА

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ,
НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874”

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ,
НЧ „В. ПЕТЛЕШКОВ - 1874”
*** Всеки понеделник от 20,30 ч. 
по местната кабелна теле-
визия  БУЛСАТ се излъчват 
предавания, посветени на 

Брацигово, заснети 
с участието на ученици 

от СОУ ”Народни будители”.
Предаванията се повтарят 

всеки вторник от 19.00 ч.

Н О В  К Л У БН О В  К Л У Б

ОБЕЩАНО -
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Среща на поколенията се
проведе на 15.11.2012 г. по не-
традиционен начин. Ученици 
от СОУ „Народни будители” 
- Брацигово, обучаващи се 
по проект „Подобряване 
качеството на образование 
в средищните училища чрез 
въвеждането на целодневна 
организация на учебния про-
цес” и членове от Клуба на 
пенсионера заедно пътуваха 
до София.

Заредени с положителна
енергия и емоции, те пре-
караха един чудесен ден. По 
време на пътуването се про-
веде интересна викторина  
на тема „България и Браци-
гово”. Учениците отговориха 
писмено „Защо обичам 
България и Брацигово?”, а 
представителите на втората 
младост писаха „Защо оби-
чам внуците си?”.

С кратка историческа бе-

лежка пътуващите се запозна-
ха с историята на град София.

Първата спирка от екскур-
зията беше пред патриаршес-
ката катедрала „Св. Алексан-
дър Невски”. Тук цялата група 
се поклони пред паметта и 
поднесе цветя на гроба на 
патриарха на българската 
литература Иван Вазов и на 
най-свидния син на България 
Васил Левски. 

- На страница 4

С ОУ  „ Н А Р ОД Н И  БУД И Т Е ЛИ ”  

СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТАСРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА

ИЗПЪЛНЕНО

ОБЩИНА БРАЦИГОВО Е ЕДНА ОТ 166-ТЕ ОБЩИНИ, ДОГОВОРИЛИ 
НАД 32 МИЛИОНА ЛЕВА ПО СХЕМА „НАД 32 МИЛИОНА ЛЕВА ПО СХЕМА „ПОМОЩ В ДОМАПОМОЩ В ДОМА””



2 Съвременност

За построяването на железопътна 
линия Пловдив - Пещера или по-точ-
но за линия Кричим - Пещера се за-
говаря още през 1923 г.

Вестник „Зора” от 8 юли 1924 г. 
ни съобщава за спора, който въз-
никва между Пазарджик и Пещера. 
Министерството на транспорта и же-
лезниците изпраща специална техни-
ческа комисия, която взема следното 
решение: линия Кричим - Пещера да 
бъде изградена без да минава през 
Брацигово, като от Бяга се трасира 
по течението на реката до Пещера. 
Брациговци силно реагират на това 
решение. Провежда се голяма про-
тестна кампания и с упоритост и такт 
успяват да отвоюват линията да се 
удължи и мине покрай Брацигово, ма-
кар и с два километра отдалечение.

През 1934 г. правителството 
констатира, че линията Пловдив - 
Панагюрище е нерентабилна и затова 
решава да спре строежа на новото 
трасе гара Кричим - гара Пещера. 

Строежът е подновен отново, когато 
в министерския кабинет влиза Георги 
Кюсеиванов, родом от Пещера. Така 
парната революция стига и нашия 
град.

Тържественото откриване на гара 
Брацигово става на 12 декември 1937 
г. В този слънчев, но мразовит ден 
цялото население излиза в местност-

та на гарата, за да посрещне първия 
влак.  Точно в 2 часа следобед при-
стига композицията. Управлява я 
самият монарх. В момента, когато 
брациговските първенци и духовници 
поднасят на цар Борис ІІІ благодар-
ности, старият участник в Априлското 
въстание Петър Златков наглася 
черешовия топ и произвежда силен 

изстрел. След кратък престой, влакът 
потегля за Пещера.

Това събитие внася нов тласък в 
икономическото и стопанско разви-
тие на селата от бившата Пещерска 
околия и на тези от Пловдивско, край 
които минава железопътната линия.
Екатерина ДАМЯНОВА-ШИШКОВА

директор на ГИМ

На 23.11.2012 г. /петък/ 
от 13.00 часа се проведе 
отчетно-изборно събра-
ние на Български червен 
кръст - Брацигово, за 
периода 2008 - 2012 г. в 
Клуба на пенсионерите в 
града.

На заседанието присъ-
стваха и председателят на 
БЧК на област Пазарджик 
д-р Елена Петрова, която 
поздрави членовете и доб-
роволците на БЧК - Браци-
гово, за извършеното през 
изминалите години, инж. 
Живко Дишков – директор 
на секретариата на ОС 
на БЧК, Марияна Вътева 
– главен специалист в ОС 
на БЧК, и Йорданка Гарго-
ва – гл. счетоводител на 
ОС на БЧК - Пазарджик.

Зам.-председателят 
на БЧК в Брацигово г-жа 
Мария Донова запозна 
присъстващите с дей-
ностите, извършени за 
периода 2008 - 2012 г.  Тя 
наблегна на най-масовите 
акции, в които и местното 
подразделение на БЧК 
участва напоследък. При-
състващите бяха запо-
знати с продуктите, които 
всеки бенефициент ще 
получи по втория транш 
от европейските помощи, 
а именно: брашно - 5 кг; 
ориз - 5,5 кг; спагети - 1,5 
кг; макарони - 0,800 кг; 
бисквити - 0,200 кг; захар 
- 8 кг; олио - 7 л; леща - 12 
кг; конфитюр - 2 кг; карто-
фено пюре - 1 кг; пчелен 
мед - 1,5 кг; кафе - 0,250 кг; 
боб - 8 кг (общо - 52,750 кг) 
на човек.

Д-р Пламен Траянов 
– председател на БЧК 
– Брацигово, изказа бла-
годарност към Общинска 
администрация за оказа-
ната помощ при разна-
сянето на количествата 
хранителни продукти на 
болните и трудно подвиж-
ни бенефициенти.

На състоялото се съ-
брание се преизбра с 
пълно мнозинство ръко-
водството на БЧК – Бра-
цигово, за идния мандат, 
както следва: за председа-
тел - д-р Пламен Траянов, 
зам.-председател - Мария 
Донова, и членове - Райна 
Димитрова, Желязка Йор-
гова и Пепа Благоева.
Габриела АПОСТОЛОВА

Професор инженер Геор-
ги Александров Дингозов е 
роден на 12.11.1922 година 
в Брацигово. Основното 
си образование завършва 
в родния град, а средното 
- в Пазарджик. След отби-
ване на военната служба, 
участва във войната про-
тив Германия от 1944-1945 
г. Завършва специалността 
„Строително инженерство” 
в тогавашната държавна 
Политехника. Работи в 
„Енергопроект” и Министер-
ство на електрификацията. 
Постъпва на работа в НИСИ 
– научноизследователски 
строителен институт, секция 
„Земна механика и фунди-
ране”. От 1963 година до 
пенсионирането си работи 
във Висшия инженерно-
строителен институт, по-
настоящем УАСГ – София. 
През целия си творчески 
път проф. Дингозов е съче-
тавал научната и проектант-
ската дейност.

По време на работата си 
в „Енергопроект” е проекти-
рал хидротехнически съоръ-
жения по обектите на ВЕЦ 
„Китка”, ВЕЦ „Петрохан” и 
ВЕЦ „Тъжа”. Участвал е в 
разработването на идейния 
и отчасти на техническия 
проект на Баташки водно-

силов път. В „Енергопроект” 
достига до поста главен 
инженер на отдел „Южна 
България”. В Министер-
ството на електрификацията 
е работил като началник  
на управление „Електро-
изграждане”. В НИСИ е 
от 1951-ва до 1963 година. 
През цялото време негова 
територия е секцията „Зем-
на механика и фундиране”, 
която по-късно оглавява и 
става научен секретар на 
самия институт. Привлича 
го разрешаването на труд-
ни проблеми, възникнали 
при фундирането на редица 
големи обекти: работил е 
за определяне пясъчната 
подложка на „Сухия док” - 
Варна; за определяне това-
роспособността на пилотите 
в Кораборемонтния завод 
– Русе; за уплътняване ек-
раните на язовирни стени 
на „Батак”, „Панчарево”, 
„Тополяне” и др.

Участвал е със свои 
идеи при фундирането на 
ТЕЦ – Русе, на язовирите 
„Кърджали”, „Доспат”, „Ан-
тонивановци”, „Белмекен” 
и др. Успоредно с работата 
си в НИСИ, от 1954 г. Георги 
Дингозов става и хоноруван 
асистент в МГИ и ИСИ. През 
1957-а с конкурс му е при-
съдено званието старши 
научен сътрудник по специ-
алността „Земна механика 
и фундиране”. Като научен 
секретар и ръководител на 
секция е участвал активно в 
разрешаването на въпроси-
те, свързани с тогавашната 
дейност на института, ръко-
водел е в научно отношение 
темите, които се разработ-
ват от останалите научни 
сътрудници.

През 1959 г. с колектив 
от учени участва в разра-
ботването на „Технически 
условия за проектиране 

земната основа на сгради и 
промишлени съоръжения”. 
През 1963-а става доцент, 
след което постъпва в ИСИ, 
катедра „Земна механика и 
фундиране”. До пенсиони-
рането си е изнасял лекции 
на студенти от Хидротех-
ническия и Строителния 
факултети. Избиран е за за-
местник-декан и заместник-
ректор на същия институт.

Членувал е в национал-
ния комитет по земна меха-
ника. Изнасял е лекции в 
курсовете за следдипломна 
квалификация на строител-
ните инженери. Участвал 
е с доклади на редица на-
ционални и международни 
конгреси, конференции и 
семинари. През 1970 г. полу-
чава титлата „професор” в 
катедра „Земна механика и 
фундиране”, на която е бил 
ръководител през периоди-
те 1976 - 1978 и 1986 - 1990 
година. Има публикувани 
четири монографии и над 60 
труда в областта на земната 
механика и фундирането. 
Участвал е при изработване-
то на БДС в същата област. 
През 1962 г. излиза книгата 
„Проектиране на земната 
основа и фундаментите 
по гранични състояния” - 
практическо ръководство в 
съавторство с Емил Тошков. 
Това издание дава указания 
за оразмеряване на земната 
основа при фундаментите 
и е едно от първите в стро-
ителния бранш. През 1969 
г. излиза „Порен натиск и 
устойчивост на насипните 
язовирни стени”, в която 
авторът проф. Дингозов 
изяснява теоретично физи-
ческия смисъл на явление-
то порен натиск. През 1971 
и 1975 г. издава книгата 
„Земна механика”, която е в 
съавторство с други научни 
работници. През 1978-а от 

Катедрата по земна механи-
ка и фундиране е създадена 
книгата „Фундиране” с учас-
тието на проф. Дингозов, а 
през 1979 г. в съавторство 
с Божидар Божинов се по-
явява „Пилотно фундира-
не”. През 1980-а, отново в 
съавторство с Т. Етимов и Б. 
Киров, издават „Фундиране 
в слаби почви”, а през  1989 
г. голям колектив с участи-
ето на проф. Дингозов съ-
здават „Наръчник по земна 
механика и фундиране” в 
два тома.

Освен в България, проф. 
Дингозов има участие в из-
работването на проекти в 
Сирия – летищата „Тифор” 
и „Сегал”. През 1972 година 
е командирован в Нигерия 
за оказване на помощ 
при строителството на на-
ционалния театър в Логос. 
Участвал е в международни 
конференции в СССР, Ав-
стрия, Унгария, Турция, Япо-
ния и Чехословакия. Бил е 
на специализация в Пол-
ша, Франция и Ленинград. 
Изнасял е лекции в Куба. 
Награждаван е с медали за 
участието си във войната и 
с ордените „Кирил и Мето-
дий” - ІІІ и І степен.

През активния период от 
живота си проф. Дингозов 
се интересува от живота на 
Брацигово и с каквото е мо-
гъл, е помагал. Бил е гост на 
тържествата по случай 100-
годишнината от Априлското 
въстание. Интересува се 
от съдбата на Строителния 
техникум и със задоволство 
разказва за изненадващите 
срещи по време на изпит с 
добре подготвени ученици 
от брациговската строител-
на школа.

Желаем здраве на 
професор Георги Дингозов!

инж. Груйчо КЛЯНЧЕВ

Кметът на община Брацигово кани жите-
лите на общината на публично обсъждане за 
привличане на външно възмездно финансира-
не /инвестиционен кредит/ за осигуряване на 
финансов ресурс за плащане на задължител-
ния финансов принос от Община Брацигово 
по проект „Устойчиво развитие на община 
Брацигово чрез прилагане на мерки за енер-
гийна ефективност в образователната ин-
фраструктура - СОУ „Народни будители”, НУ 
„Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджи-
ева” - Брацигово, при следните параметри:

1. Размер на кредита – 110 000 /сто и де-
сет хиляди/ лева

2. Валута на кредита – български лева
3. Срок за погасяване на кредита – 5 го-

дини
4. Гратисен период – 1 година
5. Обезпечения – бъдещи приходи с общин-

ски характер и субсидия
6. Лихви по кредита – до 7%
7. Такса за управление на кредита – без 

такса /или да не надвишава 1%/
Обсъждането ще се проведе на 30.11.2012 

г. от 11 часа в заседателната зала на Младеж-
ки дом - Брацигово.

От ръководството

Всяка промяна - в при-
родата или обществото – със 
стихията носи ведно с красо-
тата на пролетта и нежела-
ната пяна на недостойното и 
отживялото… И ако то - из-
плувало отгоре - отрече пре-
дишното, почва да внушава, 
че всичко започва от него и 
белите цветове на надеждата 
започват да линеят…

С други думи, ново вино 
се прави в нови бъчви, но 
знае се, че тези бъчви тряб-
ва да имат здрави обръчи, 
независимо дали някому 
се харесва или не… и само 
тогава можем да бъдем си-
гурни, че завоюваното и по-
стигнатото няма да се разлее 
в безотговорно разхищение 
по некомпетентните капризи 
на безхаберието.

А трябва да помним, че 
държавата не започва от 
нас, а от преди повече от 
1300 години, със свои за-
кони. Нашите царе и боляри 
са управлявали народа по 
т.нар. Закон за съдене на лю-
дете /ЗСЛ/, Земеделския за-
кон и Византийската еклога, 
останали още от Константин 
Велики…

Какви са били те? 
Ето, чл. 2 от ЗСЛ задъл-

жава „княза или съдията” 
да не съдят без свидетели,  
„които не се боят от Бога, 
нямащи никакви вражди, 
нито лукавство, нито омраза, 
нито тъжба, нито разпра с 
оногова, когото показват…”, 
или чл. 15, гласящ: „Който 
поради някоя вражда или 
за разграбване на имот за-
пали къщи, ако е в град, да 
го изгорят на огън, ако е в 
паланка или село, с меч да се 
посече…”

Случайно ли чл. 15 от ЗСЛ 
предвижда такова жестоко 
наказание за посегателство-
то на собствеността?

В същата насока е и чл. 
20 от Земеделския закон, 
според който „Онзи, който 
сече чужда гора без разре-
шение на нейния стопанин, 
който заграбва и засява 
мястото, да не получи нищо 
от добива…”

А според Византийската 
еклога, прилагана и у нас, 
смъртно наказание се е при-
лагало при престъпления 
срещу държавната власт, 
против религията, при умиш-
лен палеж или умишлено 
убийство и т.н., „пречупване 
на пищялките на краката” 
пък се е прилагало при краж-
ба, както и за лъжа с общест-
вено значение – „отрязване 
на носа и ушите…”. В морал-
но отношение поставеното в 
ЗСЛ е твърде строго: „който 
посегне на девица… да се 
продаде, а имотът му да се 
даде на девицата”, а „който 
посегне на сгодена деви-
ца… да му се отреже носът” 
/според чл. 9 и чл. 11/. 

Явно такива присъди не 
са приемливи  днес, но си за-
служава да го знаем…

С такива закони е била 
управлявана България от 
ІХ да ХІV век, те са били об-
ръчите, които са ни запазили 
и са оставили трайна следа в 
българските нрави и обичаи 
във вековете.

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ОДЗ „Здравец” - гр. Брацигово 
искрено благодари на фирма 

„Стромон” и лично на 
Димитър и Младен Китови за 

оказаната помощ и съдействие 
при прибиране на биогориво за 
сегашния отоплителен сезон 

2012/2013 г.

Бъдете живи, здрави 
и успех на фирмата!

Сърце, което дава, 
никога не остарява, 

ръка, която дар дарява, 
никога не обеднява!

ЗА ВИНОТО, 
ОБРЪЧИТЕ 

И ОЩЕ НЕЩО…

75 ГОДИНИ ЖП ГАРА БРАЦИГОВО

Професор Георги Дингозов навърши 90 години БЧК ПРЕИЗБРА 
РЪКОВОДСТВОТО СИ

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА 

ВЪНШНО ВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ /ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ/

75 ГОДИНИ ЖП ГАРА БРАЦИГОВО75 ГОДИНИ ЖП ГАРА БРАЦИГОВО

БЧК
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Най-ранното известие 
за честването на празни-
ка е от края на I век. 

Семейното ходене на 
църква днес символизи-
ра влизането на триго-
дишната Мария в храма и 
напомня на бащи и майки 
за духовните им задъл-
жения към децата. На 
този ден родителите или 
учителите водят децата 
в църквата. Представени 
на бога, те ще растат бла-
гочестиво в послушание 
и чистота на нравите. 

В миналото този ден 
се е чествал в много 
ограничен кръг – само 
с родителите и ония от 
децата им, които не са 
встъпили в брак. Всич-
ки те отивали заедно в 

храма, за да измолят за 
семейството си здраве 
и благоволение. След 
това в дома, събрани 
около огнището, на чаша 
вино, топла пита и вкусна 
гозба, чествали – освен 
празника Въведение 
Богородично – и здра-
вата връзка помежду си. 
Масата оставяли нераз-
требена, за да дойде Бо-
городица през нощта, да 
си хапне и да благослови 
дома. 

На този ден народът 
ни гадае какво ще е вре-
мето през цялата следва-
ща година. Ако е топло 
и слънчево, зимата ще е 
люта, лятото ще е сухо, 
а плодородието – слабо. 
Ако вали дъжд или сняг, 

зимата ще е снежна, ля-
тото – дъждовно, а рекол-
тата – богата. 

Традиция стана на 
този ден в храм „Св. 
Йоан Предтеча“ двете 
настоятелства – църков-
ното и читалищното, да 
организират изяви за 
деца и възрастни.

Изложбата на постни 
ястия, както повелява 
обетът през този период, 
отново бе пищна  и изо-
билстваща от оригинал-
ни гастрономични хрум-
вания. В кулинарната 
експозиция се включиха 
индивидуални участници 
и заведения за общест-
вено хранене в града. 
Всички блюда бяха аран-
жирани с вкус и умение. 
Атрактивни и този път 
бяха ОДЗ „Здравец“ и 

ОДЗ „Божура Фурнаджи-
ева“, а за любителите 
на естетиката бе пред-
ставена презентацията 
„Радост за окото, музика 
за стомаха“, която показа 
оригинални скулптури от 
плодове и зеленчуци и 
запозна брациговки с 
изкуството карлинг. Тази 
година нямаше номина-
ции, тъй като всичко бе 
много вкусно и хубаво 
представено.

Преди да се насладят 
на кулинарните експона-
ти присъстващите миря-
ни бяха поздравени от 
възпитаниците на Недел-
ното училище към храма 
с ръководители Мария 
Анастасова и Румяна 
Зяпкова.

Децата интерпретира-
ха библейската притча за 

въвеждането на Мария в 
божия храм и пяха.

Празничното на-
строение се почувства 

най-силно след изпълне-
нията на танцов състав 
„Брациговче“.

„Априлци“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БРАЦИГОВО

На основание чл. 25, 
ал. 1 от ЗМСМА 

се свиква заседание
на Общински съвет,

Брацигово. Заседанието 
ще се проведе днес,

 29.11.2012 г. /четвъртък/,
от 10.00 часа в сградата 

на Младежки дом, 
Брацигово

при следния проект
за дневен ред:

1. Вземане на реше-
ние за издаване запис 
на заповед от Община 
Брацигово в полза на ДФ 
„Земеделие“ – Разпла-
щателна агенция, обез-
печаваща финансиране 
на разходи за ДДС към 
авансово плащане по 
договор № 13/322/00697 
от 08.07.2011 г. по марка 
322 за проект „Изграж-
дане и реконструкция на 
улична мрежа, тротоари 
и площади и обществени 
зелени площи в град Бра-
цигово“, сключен между 
Община Брацигово и ДФ 
„Земеделие“ – Разплаща-
телна агенция.

Докладва: Търпена 
Лабова – главен счето-
водител

2. Вземане на реше-
ние за удостояване по-
смъртно със званието 
„Почетен гражданин на 
Брацигово“ Данаил Сто-
янов Юруков.

Докладва: Иванка Сте-
фанова – гл. експерт „Об-
разование и култура“

3. Вземане на решение 
за отмяна на чл. 35 от На-
редбата за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
община Брацигово.

Докладва: Мария Пи-
щалова – гл. експерт 
„ТУТ“ и „ПР“

4. Вземане на реше-
ние за прехвърляне на 
средства от бюджетна в 
извънбюджетна сметка 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ по проект „Ал-
тернативи“ в размер на 
6197.89 лв. 

Докладва: Търпена 
Лабова – главен счето-
водител

5. Приемане на инфор-
мация за готовността по 
поддържане на общин-
ската пътна мрежа за зи-
мен сезон 2012/2013.

Докладва: инж. Тодор 
Кръстев – зам.-кмет на 
община Брацигово

6. Вземане на решение 
за прекратяване на съ-
собственост в УПИ VII - Хо-
тел-ресторант, в кв. 111 по 
плана на гр. Брацигово, 
чрез продажба на частта 
на Община Брацигово.

Докладва: Надя Веле-
ва – гл. спец. „ОСТК“

7. Вземане на решение 
за отдаване под наем на 
части от недвижим имот 
– публична общинска 
собственост, УПИ VII, в кв. 
31 по плана на гр. Браци-
гово, чрез провеждане 
на публичен търг с явно 
наддаване.

Докладва: Надя Веле-
ва – гл. спец. „ОСТК“

8. Вземане на решение 
за промяна собственост-
та от публична в частна 
общинска собственост на 
имот пл. № 1462 за който 
имот се отрежда УПИ IV-
1462 Извор за минерална 
вода и СОЗ пояс I-ви, в 
кв. 8 по плана на гр. Бра-
цигово.

Докладва: Надя Веле-
ва – гл. спец. „ОСТК“

9. Вземане на решение 
за промяна собственост-
та от публична в частна 
общинска собственост 
на УПИ VI-1461 – Извор 
за минерална вода и СОЗ 
пояс I, в кв. 131 по плана 
на гр. Брацигово.

Докладва: Надя Веле-
ва – гл. спец. „ОСТК“

10. Вземане на реше-
ние за отдаване под наем 
на части от недвижим 
имот – публична общин-
ска собственост, нахо-
дящ се в гр. Брацигово, 
ул. „Христо Смирненски“ 
№1, чрез провеждане 
на публичен търг с явно 
наддаване.

Докладва: Надя Веле-
ва – гл. спец. „ОСТК“

11. Приемане на план-
сметка за необходимите 
средства по случай орга-
низиране на тържествата 
по повод 120-ата годиш-
нина от обявяването на 
Брацигово за град и 35 
години от създаването 
на Брациговска селищна 
система. 

Докладва: Търпена 
Лабова – главен счето-
водител

12. Разглеждане и 
приемане на план за 
дейността на читалища-
та в община Брацигово 
през календарната 2013 
година. 

Докладва: Иванка Сте-
фанова – гл. експерт „Об-
разование и култура“

13. Вземане на реше-
ние за удостояване със 
званието „Почетен граж-
данин на Брацигово“ Ата-
нас Крумов Ботев.

Докладва: Иванка Сте-
фанова – гл. експерт „Об-
разование и култура“

14. Информация за 
състоянието на търгови-
ята, услугите и туризма и 
перспективите за тяхното 
развитие на територията 
на община Брацигово.

Докладва: Мария Пи-
щалова – гл. експерт 
„ТУТ“ и „ПР“

15. Вземане на ре-
шение по искане за из-
менение на ПУП-ПР за 
част от кв. 14, УПИ - Кино, 
търговия и улица с о.т. 95-
96 по плана на с. Розово, 
община Брацигово.

Докладва: Лили Дамя-
нова – гл. спец. „КР“

16. Вземане на реше-
ние за ПУП-ПР за част 
от кв. 3, УПИ ХV и улици 
с о.т. 13-14-15 по плана 
на с. Козарско, община 
Брацигово.

Докладва: Лили Дамя-
нова – гл. спец. „КР“

17. Вземане на решение 
за промяна в поименния 
списък на обектите за ка-
питалово строителство и 
основен ремонт за 2012 г. 
на община Брацигово.

Докладва: София Таче-
ва – гл. специалист „Бю-
джет“

18. Приемане на отчет 
за дейността на „Инфрас-
трой“ ЕООД – Брацигово, 
за периода от 01.01.2012 г. 
до 30.09.2012 г. 

Докладва: Анета Ра-
шайкова – председател 
на Комисията по опера-
тивен контрол

19. Приемане на  ново 
щатно разписание на 
„Инфрастрой“ ЕООД 
– Брацигово.

Докладва: Анета Ра-
шайкова – председател 
на Комисията по опера-
тивен контрол

20. Приемане на оди-
тен доклад на „Инфрас-
трой“ ЕООД – Брацигово.

Докладва: Анета Ра-
шайкова – председател 
на Комисията по опера-
тивен контрол

21. Вземане на ре-
шение за закупуване на 
лаптопи за нуждите на 
общинските съветници 
и инвенторен климатик 
за заседателната зала на 
Общински съвет.

Докладва: Дима Паш-
кулева – председател 
на ПК по законност и 
обществен ред

22. Изказвания, пи-
тания и предложения от 
граждани.

Председател на ОбС:
Илия КАЛИНОВ

ЗЕЛЕНИТЕ КАРТИ
Летище и грохот. Сребрист самолет,
притихнал на черната писта.
Небе като синя пътека напред
и писък моторен неистов.

Възбудени хора. Пламтящи очи.
Души, нажежени до бяло.
Пресъхващи устни. И привкус горчив.
Последни прегръдки. Раздяла.

Въздишащи майки. Смутени бащи.
Деца, обладани от порив.
Напред – хоризонтът от светли мечти. 
Назад – унижената гордост.

В главите – стихия от шемет и смут.
В очите – сълзи по принуда.
В душите – талази от огън и студ.
В ръцете – билет за прокуда.

* * *
Неестествено – да, но логично, нали? 
Щом линее на родната почва,
младостта ни отлита навеки. Боли!
Всъщност, болката само започва. 

Закърнява разкъсана пъпната връв.
Злият демон на времето хапе,
а в зелените карти червената кръв
на майка България капе.

Димитър СТЕФАНОВ

ЗА МЛАДЕЖТА, ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ
21 ноември – Денят на младежта и християнското семейство

От здравината и устойчивостта на семей-
ството зависят здравината и устойчивостта на 
обществото и държавата. Как можем да очакваме 
от зрялото поколение на страната ни да постъп-
ва достойно и честно, когато то е възпитавано 
от директиви, които са далеч и от най-елемен-
тарните християнски нравствени ценности?! Не-
случайно св. Йоан Златоуст съветва: „Родители-
те не трябва да мислят за това как да направят 
децата си богати със сребро и злато, а за това 
как биха могли те да станат по-богати от всички 
в благочестието, в мъдростта и придобиването 
на добродетели.“ Възпитавайки децата си в Хрис-
товите истини, всяко семейство ще може да из-
гради личности, духовно и телесно здрави, годни 
да бъдат творци на нов живот. Така можем да се 
надяваме и на по-добро бъдеще за България.

МНЕНИЕ
Над 20 граждански и родителски организации се 

обявиха против задължителното посещение на дет-
ска градина за четиригодишните деца от учебната 
2016-2017 година. Тази мярка е залегнала в Закона 
за училищното образование, който в момента се 
гледа на второ четене в парламента. Считаме при-
емането на гореспоменатите членове за грубо по-
тъпкване на родителските права, а също така и на 
Конституцията на България, която в член 47 гласи, 
че отглеждането и възпитанието на децата е право 
на родителите, коментира Петър Пеев, председател 
на „Родителски комитет“, цитиран от mediapool. Ор-
ганизациите настояват да отпаднат предвидените в 
закона глоби за родителите, които не пращат децата 
си на детска градина, които са между 50 и 500 лева.

/Соб. инф./
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Съвременност 
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 На двете свещени места 

с кратки анотации групата 
се запозна с живота и твор-
чеството на двамата велики 
българи, рецитираха се и 
стихове. След това групата 
колективно посети катедрал-
ния храм, където се поклони 
пред иконата „Достойно 
есть” и почете паметта на 
блаженопочившия българ-

ски патриарх и Софийски
митрополит Максим.

След това бе посетена 
Зоологическата градина 
– много смях, глъч и за-
бавления донесе на всички 
срещата с животните.

Участниците в този 
мост между поколенията 
получиха почерпка от ръко-
водството на СОУ „Народни 
будители” - Брацигово, и 

награди. Учениците, чрез 
клуба на хората от третата 
възраст, получиха подарък и 
от Община Брацигово – кни-
гата на г-н Търпо Рашайков 
„Брацигово”. 

Благодарим!
Доволни, щастливи и 

обогатени от видяното и на-
ученото, всички си пожела-
ха нови подобни срещи.

Веска КРЪСТЕВА

С О У  „ Н А Р ОД Н И  БУД И Т Е ЛИ ”  

СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТАСРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА

На времето в читанките 
имаше приказка с такова 
заглавие. Много е подхо-
дяща за нас, пенсионерите. 
Откакто управлява ГЕРБ, 
все говорят за увеличение 
на пенсиите, особено в по-
следно време какво ли не 
се каза - с колко процента, 
от кога, беше до края на но-
ември, сега пък до средата 
на декември, та се стигна до 
1 април следващата година. 
Даже заговориха за 13-а 
пенсия, бонуси за Коледа и 
т.н.  Да, ама не! Няма изгледи 
и ще си останем само с щед-
ри обещания. 

Срамно е, унизително 
е да се плаче, че трудно се 
живее! Ежедневно цените 
на всичко се увеличават. В 
гората живеем - купуваме 
скъпи дърва, а за една зима 
като миналогодишната са 
необходими 10-14 кубика. 
Жива подигравка е да си 
пенсионер в България - това 
са учители, лекари, инжене-
ри, агрономи, всякакъв вид 

специалисти и обикновени 
хора, работили по заводи 
и полета. Животът с пенсия 
250 лв. е мизерия, а какво 
да кажем за тези с по-мал-
ките суми, които са много 
повече? Дали сметките да 
оправиш, или лекарства да 
купиш, пък за храна каквото 
остане.  Трупат се вересии по 
магазините, а има болни, ко-
ито по неволя са принудени 
да правят икономии и от ле-
карства. Това доживяхме!

Не приемаме оправда-
ния с минали правителства, 
защото по джоба си знаем 
какво сме получавали и 
как сме живели. С всяка 

изминала година става все 
по-трудно. Не можем да раз-
читаме на децата си, нали и 
те имат проблеми и семей-
ства, в които безработните 
се издържат от пенсиите на 
родителите. Във всички сло-
еве на обществото има куп 
проблеми, но като пенсио-
нер изразявам нашите. За 
всичко управляващите на-
мират пари и бонуси, но не 
и за пенсионерите. Оставени 
сме на изживяване, както 
коня, който в търпението си 
не дочакал зелената трева...

Разходете се из родните 
села и ще видите прегър-
бени старци, едва ходещи, 
с бастуни, да търсят препи-
тание чрез обработване на 
парче земя. Жалко и много 
тъжно!...

А изход има! В България 
има много умни и подгот-
вени хора, които могат да 
изведат страната напред, 
ако разбира се, не решат да 
избягат някъде, където не се 
чака за зелена трева...

Споделено ТРАЙ, КОНЬОТРАЙ, КОНЬО, , 
ЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВАЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВА

В резултат на упраж-
нен контрол и дадени 
от РИОСВ - Пазарджик, 
предписания, от началото 
на 2012 г. бяха ускорени 
процедурите и закрити 
20 селски сметища с пре-
установена експлоатация.
До началото на 2012 г. за-
критите депа за неопасни 
отпадъци в селата на област 
Пазарджик са 76. Общини-

те Пещера, Панагюрище, 
Стрелча, Батак, Ракитово и 
Септември са закрили всич-
ки селски сметища и екс-
плоатират само общинските 
депа за битови отпадъци. 
Предстои закриването на 
още 14 сметища в общините
: Белово - 3, Брацигово - 1, 
Велинград - 3, Лесичово - 5, 
и 2 в Пазарджик. Те са със 
спряна експлоатация и не 

функционират като такива.
От 2005 г. със заповед на 
директора на РИОСВ в ре-
гион Пазарджик беше пре-
установена експлоатацията 
на всички селски сметища. 
В момента битовите отпа-
дъци се обезвреждат само 
на 11-те общински депа за 
неопасни отпадъци.

 /Соб. инф./

20 СМЕТИЩА ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
СА ЗАКРИТИ САМО ЗА ГОДИНА

В този мач „Чико” като 
домакин имаше доста про-
блеми. Титулярният халф 
Живко Готев бе в коман-
дировка, а централният 
нападател Георги Михайлов 
изтърпява наказание от 
една среща и бе принуден 
да поеме функциите на 
старши треньора, който 
също отсъстваше. Въпреки 
проблемите, Михайлов кон-
фигурира отбора и с много 
хъс настърви момчетата за 
победа, но уви. Решаващият 
характер на срещата като че 
ли скова действията на до-
макините, които се оттеглиха 
на полувремето с един гол 
пасив. По време на почив-

ката Михайлов взе бързи 
мерки, правейки две смени 
и обяснявайки на  висок тон  
как се постига победа. 

Футболистите, взели си 
поука,  непрекъснато обсаж-
даха вратата на гостите, съ-
здавайки усещане за много 
движение, остри сблъсъци 
и хубави технически изпъл-
нения. Възможностите на 
нападателите стигнаха само 
за два гола, а публиката про-
дължително  аплодира  кра-
сивата игра на домакините. 

Симпатиите на запалян-
ковците спечелиха Борис 
Кацаров и Валентин Илинов. 

Илинов сподели след-
ното: Дадох си ясна сметка, 

че мога повече и на тре-
нировките заложих за по-
добряване на физическите 
качества. Най-радостен съм, 
че напреднах в бързината. 
Призивът ми е: „Можем още 
по-добре!”

 А Георги Михайлов бе 
по-лаконичен: „Колко хуба-
во ще бъде, ако се запалят 
от тази амбиция и другите!”

С победата домакините 
загатнаха, че битката за 
първото място не ще остави 
спокойни отборите на „Лев-
ски” /Паталеница/ и „Балкан” 
/Варвара/ през следващия 
пролетен сезон.

Димитър ПОПОВ 
с. Бяга

С П О Р Т   * * *   С П О Р Т   * * *   С П О Р Т  

ПОСЛЕДЕН КРЪГ НА ЕСЕННИЯ СЕЗОН 
НА „А” ОФГ – ПАЗАРДЖИК

„ Ч И К О ” –  „ М А Р И Ц А ” / О г н я н о в о /  –  2 : 1„ Ч И К О ” –  „ М А Р И Ц А ” / О г н я н о в о /  –  2 : 1

Културният календар 
способства за реализира-
нето на общинската кул-
турна политика, свързана с 
ангажиментите на местната 
власт за организирането на 
културния живот на терито-
рията на общината, изявата 
и развитието на собстве-
ния творчески потенциал, 
координирането и подпо-
магането на инициативите 
на културните организации, 
както и дейностите по фор-
миране и задоволяване на 
културните потребности на 
общността. Целта е да се от-
говори в максимална степен 
на очакванията и интереси-
те на съществуващите це-
леви групи, да се гарантира 
интензивен и с нужните 
качества културен кален-
дар, постигане на пълна съ-
гласуваност и координация 
между заинтересованите 
страни, а така също и най-
ефективното разпределе-
ние на общинския бюджет.
Една от водещите цели 
при изготвянето му е да 
се обезпечи и гарантира 

активното присъствие на 
професионалните институти 
в културния живот чрез 
утвърдените и уникални за 
града събития, да бъдат под-
помогнати за реализиране 
на нови форми на активно 
и последователно предста-
вяне и популяризиране на 
създаваната от тях продук-
ция. Включването на кон-
кретните прояви и форуми 
в Културния календар съ-
здава реални условия за из-
граждане на междусекторни 
партньорства и постигането 
на оптимален баланс между 
проявите на професионал-
ните и любителските фор-
мации. Друг, важен акцент 
е творческата работа с деца 
и младежи за развитието на 
младите таланти.

Културният календар е 
основният инструмент, чрез 
който Община Брацигово  
гарантира организацията 
и честванията на всички 
празници с възможния 
бюджет, формиран от обек-
тивните разходи за тяхната 
реализация. Чрез залагани-

те приоритети в отделните 
направления /национални 
и официални празници, 
исторически дати и годиш-
нини, празници от обредния 
календар, други празници с 
общоградски и регионален 
характер, конкурси, фес-
тивали и др./ се цели съ-
ществуващите дадености и 
традиции да получат добре 
осмислена интерпретация 
и да бъдат откроени ори-
гиналните акценти, с които 
Брацигово може да участва 
активно в националния кул-
турен календар.

При разработването и об-
съждането на Календара за 
2013 г. Община Брацигово, 
като основен финансиращ 
и координиращ орган, ще 
се възползва от правото си 
за възлагане и на конкретни 
културни поръчки, имащи 
отношение към Програмата 
за развитието на читалища-
та, Програмата за туризма, 
изпълняваните към момента 
проекти в областта на кул-
турното наследство и др. 

ПОДГОТВЯМЕ 
КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР

ПОДГОТВЯМЕПОДГОТВЯМЕ  
КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАРКУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР
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Ф О Т О О К О

С приключването 
на проeкта 

за реновиране 
на централната 

градска част 
Брацигово се сдоби 

с действащ 
екстравагантен 

фонтан.

Само че забрави да 
отстрани течовете от тях, 
които пилеят от ценната 

течност и трупат нови 
задължения за този,

дето духа.

Как ли ще реагира 
на това ръководството 

на „Инфрастрой” 
ЕООД се питаме, 

след като помпозно 
обвини Oбщината в 

задължения 
към дружеството 

и спря повечето малки 
градски чешми?


