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Общините вече имат пра-
во да придобиват и стопа-
нисват летовищата си. Това 
бе гласувано от Парламента 
в четвъртък (13 март) на 
второто четене на Закона за 
горите.

Предложението бе на-
правено от народния пред-
ставител Йордан Младенов. 
Поправката е включена в 
Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за 
горите. Според текста об-
щините, които разполагат с 
необходимите документи, ще 
имат възможност да си вър-
нат летовищата с решение 
на Министерски съвет, след 
преобразуването им в урба-
низирана територия. Зако-
нопроектът предвижда също 
промени и по отношение на 
нормите, уреждащи полз-

ването на дървесина и не-
дървесни горски продукти, в 
насока по-добрата защита на 
интересите на българските 
граждани и бизнес.

Друга поправка пред-
вижда всички фирми, ре-
гистрирани на територията 
на дадена община, да могат 
да участват в процедурите 
като местни търговци в 
държавните горски и ловни  
стопанства към съответните 
общини.

В област Пазарджик има 
четири летовища. Най-голя-
мото е Цигов чарк, а две са 
на територията на община 
Брацигово – Атолука и Ро-
зовски вриз. Четвъртото е 
Св. Константин в община 
Пещера.

На практика по този на-
чин курортите ще могат да 

кандидатстват и за европари 
по програми за селските 
райони или такива, касаещи 

и населените места, към ко-
ито принадлежат курортните 
местности.

ОБЩИНИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА БЪДАТ  
СТОПАНИ НА ЛЕТОВИЩАТА СИ

Лятното часово време 
се въвежда на 30 март в 
03.00 часа. Тогава часовни-
ците се преместват с един 
час напред, съобщават от 
Българския институт по 
метрология. Промяната 
е в изпълнение на По-
становление номер 94 на 
Министерския съвет от 13 
март 1997 г., припомнят от 
института. 

Връщането към астро-
номическото часово време 
ще се извърши в 04.00 часа 
местно време на 26 октом-
ври, като тогава часовни-
ците ще бъдат върнати с 
един час назад. 

                        /Соб. инф./

Преди смяната на 
часовото време първият 
щъркел долетя в 
Брацигово. Предвестникът 
на пролетта кацна най-
напред на Камбанарията, а 
после се разходи спокойно 
из познатите места, сякаш 
да провери дали всичко е 
постарому.

Пролетта идва с добро 
настроение! 

През 2014 година ас-
трономическото равноден-
ствие започва на 20 март в 
18.57 часа българско време 
– четете на страница 2.

ПРЕМЕСТВАМЕ СТРЕЛКИТЕ ПРЕМЕСТВАМЕ СТРЕЛКИТЕ 
НА ЧАСОВНИКА НА ЧАСОВНИКА 
С ЧАС НАС ЧАС НАПРЕДПРЕД

„Априлци”

 Порталът на българските 
общини kmeta.bg стартира 
конкурса „Кмет на месеца”. 
Инициативата има за цел да 
се вгледа по-внимателно в 
ландшафта на родината ни. 
Темата на надпреварата се 
определя месец за месец 
според най-значимите съби-
тия в държавата. По нея ще 
бъдат номинирани петима 
кметове на общини с насе-
ление над 20 000 души, както 
и още пет за по-малките с 
под 20 000 жители.

Потребителите на сайта 
имат възможност да гласу-
ват онлайн, за да определят 

най-добрия сред избраните 
градоначалници. Всеки чи-
тател може да упражнява 
гласа си веднъж на 24 часа в 
двете категории. Кметовете 
и общинските администра-
ции също могат да дадат 
своя вот както за себе си, 
така и за колегите си.

 Може да гласувате на  
http://kmet.kmeta.bg 

Срокът за гласуване 
изтича на 21.03.2014 г. Към 
момента номинираната кан-
дидатура на нашия градона-
чалник Васил Гюлеметов е 
набрала най-много гласове 
или 50%.         Таня ЙОРГОВА

КОНКУРС „КМЕТ НА МЕСЕЦА” 

дневие често забравяме да дневие често забравяме да 
кажем „кажем „Благодаря!Благодаря!”.”.

Но тази вълшебна дума Но тази вълшебна дума 
сгрява сърца и отваря вра-сгрява сърца и отваря вра-
ти. Тя е мостът между ти. Тя е мостът между 
доброто сърце и протегна-доброто сърце и протегна-
тата за помощ ръка.тата за помощ ръка.

Управителният съвет Управителният съвет 
на Клуба на инвалида в Бра-на Клуба на инвалида в Бра-
цигово благодари на спонсо-цигово благодари на спонсо-
рите, осигурили награди за рите, осигурили награди за 
томбола на празнуващите томбола на празнуващите 
Международния ден на же-Международния ден на же-
ната – 8 март.ната – 8 март.

Специални благодарнос-Специални благодарнос-
ти на собствениците на ти на собствениците на 
търговски обектитърговски обекти

Бъдете здрави и все Бъдете здрави и все 
така благоразположени така благоразположени 
към нуждаещите се!към нуждаещите се!

ООХУ- Брацигово ООХУ- Брацигово 

Йордан ПауновЙордан Паунов
Кръстьо ЦветковКръстьо Цветков
Николина ПашкулеваНиколина Пашкулева
Мария КазаковаМария Казакова
Калина СтефановаКалина Стефанова
Антоанета БакърджиеваАнтоанета Бакърджиева
Христо КабовХристо Кабов

Това стана ясно по време 
на отчетното събрание на 
Общинската основна орга-
низация на хората с увреж-
дания (ООХУ) в Брацигово. 
На събранието бе разгледана 
дейността през миналата 
година и набелязани основ-
ните параметри за работа 
през 2014-а.

На 13 март 2014 г. се 
проведе годишното отчетно 
събрание на ООХУ – Браци-
гово, към Съюза на инвали-
дите в България. Гости на 
събитието бяха зам.-кметът 
на общината инж. Тодор 
Кръстев, гл. експерт „Об-

разование и култура” към 
Общинска администрация 
– Брацигово, Иванка Стефа-
нова и  представителят  на 
Регионалната организация 
на хората с увреждания –  
Пазарджик, Петя Маринова.  
На събранието присъстваха 
65 членове от общо 120. 

  Отчет за дейността на 
Общинската организация 
направи председателят 
й  Елена Тодовичина. От 
изнесената информация 
стана ясно, че през 2013 г. 
ръководството е развивало 
дейности, целящи да подпо-
могнат хората с увреждания 

и да им осигурят по-богат 
на социални контакти и 
културни събития живот. 
Редовно са се провеждали 
информационни срещи с 
членовете, на които са били 
разяснявани нормативни 
документи, касаещи хората 
с увреждания. Ръководство-
то е оказвало съдействие на 
нуждаещите се членове при 
работата с институциите, 
имащи отношение към про-
блемите им.

Неизменна част от 
културния календар на 
Организацията на хората с 
увреждания са честванията 

на всички големи църковни, 
национални, местни и свет-
ски празници – стана ясно 
още от отчета за 2013 годи-
на. Освен това дружеството 
развива и художествена 
самодейност. 

 В заключение г-жа 
Тодовичина подчерта, че 
ръководството на ООХУ в 
града среща помощ  и ра-
боти много добре с Община 
Брацигово, Гражданско 
сдружение „Авангард” и 
Фондация „Неве – Брациго-
во”, които са и основните им 
спонсори.

- На страница 2

КЛУБЪТ НА ИНВАЛИДА - С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Община Брацигово 
получи покана от междуна-
родна природозащитна ор-
ганизация да се включи към 
шестото поредно издание 
на глобалната инициатива 
Часът на Земята. То ще се 
проведе на 29 март 2014 г. 

(събота). В рамки-
те на един час хо-
рата символично 
изразяват своята 
воля за справяне 
с климатичните 
промени, като га-
сят осветлението 
по домовете си. 

В Брацигово светлините 
ще угаснат в няколко значи-
ми обществени сгради – Об-
щинска администрация, НЧ 
„Васил Петлешков - 1874”, 
КСУД и Градски историчес-
ки музей.

„Априлци”

Обратното броене отдав-
на започна - остават само 
още 67 дни, докато първата 
изборна секция за европей-
ските избори бъде отворена. 
Във второто по големина 
демократично упражнение 
в света  над 400 милиона 
души могат да дадат своя 
глас за следващия Европей-
ски парламент. Новите 751 

европейски депутати, които 
ще заемат местата си през 
месец юли, не само ще опре-
делят посоката на европей-
ската политика в следващи-
те 5 години, но и ще изберат 
лидера на изпълнителния 
орган на Европейския съюз 
- председателя на Европей-
ската комисия.                                                

/Соб. инф./

НАД 400 МИЛИОНА ЕВРОПЕЙЦИ 
ЩЕ  ГЛАСУВАТ ЗА НОВ ПАРЛАМЕНТ 

Студентите магистри от 
специалност „Стенопис“ на 
НХА реализираха стенопи-
си в  „Комплекс за социал-
ни услуги за деца и семей-
ства“ в гр. Брацигово. 

Младите художници, 
под ръководството на проф. 
Николай Драчев – декан 
на Факултета за изящни 
изкуства, изпълниха шест 
художествени проекта, кои-
то радват децата на КСУДС. 
По време на работата беше 
проведен уъркшоп, в който 
ентусиазираните малчугани 
се научиха да правят жера-

ви и помогнаха на студенти-
те в изпълнението.

Инициативата е между 
Националната художестве-
на академия и Кметството 
на гр. Брацигово, които оси-

гуриха материалите за из-
пълнението на стенописите 

и престоя на 
с т уд е н т и т е 
по време на 
работата.

Така въз-
питаниците 
на комплекса 
имат възмож-
ност да живе-
ят и работят в 
една интерес-

на арт-обстановка от съвре-
менни комикс-герои.

Иванка СТЕФАНОВА

НАЙ-ДОБРИЯТ ПОДАРЪК - ИЗКУСТВО На 11 март 2014 г. се 
състоя обществено об-
съждане на проект на „На-
редбата за управление на 
отпадъците  на територи-
ята на община Брацигово”. 
На обсъждането присъ-
стваха представители на 
Общинска администрация, 
заинтересовани органи-
зации и граждани. Бяха 
представени мотивите 
за приемането й, както и 
подробности относно за-
дълженията на кмета на об-
щината, задълженията на 
ОбС – Брацигово, правата и 
задълженията на физичес-
ките и юридическите лица. 

Татяна СИМОНОВА

аа

И ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
Е АКТИВЕН УЧАСТНИК В КАМПАНИЯТА.

ЗА 26 АПРИЛ ЕКИПЪТ КЪМ 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ.

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!
Полезни съвети и интересни факти 

за отпадъците - на страница 4 



2 Градът

- От страница 1 
След отчетите за дейността на 

организацията, думата имаха гостите. 
Зам.- кметът инж. Тодор Кръстев увери, 
че общинското ръководство ще продъл-
жава да помага и да взима присърце про-
блемите на хората с увреждания. Както 
всяка година, и през тази дружествата 
ще могат да разчитат на осигурени сред-
ства за транспортни разходи за по една 
екскурзия. Освен това, когато е необхо-
димо, ще бъдат извършени ремонти или 
подобрения на помещенията, в които се 
помещава клубът.

Накрая хората с увреждания в Бра-
цигово взеха тежкото решение да осво-
бодят от длъжност досегашната предсе-
дателка Елена Тодовичина и да изберат 
неин заместник.

Двадесет години ръководство на клу-
ба стоят зад гърба на г-жа Тодовичина. 
Двадесет години, през които тя самоот-
вержено и достойно отстоява интересите 
на хората в неравностойно физическо от-
ношение и съпреживява с тях радости и 
неволи. Но идва ден, в който човек тряб-
ва достолепно да слезе от стълбата и г-жа 
Тодовичина направи това по собствена 

воля и желание. Думите на членовете не 
стигат, за да се изрази благодарността 
им към тази крехка женица, поела на 
плещите си огромния товар от горестите 
и болките на всички останали.

За нов член на Управителния съвет на 
ООХУ - Брацигово,  и неин председател 
бе предложена и избрана единодушно 
Йорданка Арабаджиева.

Пожелаваме й много хъс и воля за 
отстояване на поста, защото летвата е 
вдигната много високо от госпожа Тодо-
вичина.

„Априлци”

Газираните напитки са 
любими на много хора, най-
вече на децата и тийней-
джърите. Но вредата от тях 
е категорична и доказана. 
Вместо газирани продукти, 
далеч по-добре е да консу-
мирате фрешове.

Сокът от портокал, особе-
но когато е прясно изцеден, 
съдържа запаси от витамин 
С, който елиминира свобод-
ните радикали. А те вредят 
на стените на кръвоносните 
съдове и ускоряват процеси-
те на стареене в организма.

Освен витамин С, сокът от 
портокал съдържа фолиева 
киселина. Тя е много важен 
компонент при бременните 
жени и предотвратява риска 
от преждевременно ражда-
не. Също така пази плода от 
неврологични дефекти.

Портокаловият сок нама-
лява нивото на хомоцистеин 
и аминокиселини в кръвта, 
които се свързват с повишен 
риск от сърдечни заболява-
ния и инсулт.

Друг много полезен сок е 
този от ябълка. Той е богат на 
калий, който помага срещу 
високото кръвно налягане. 
Ябълковият сок не причиня-
ва стомашни киселини и не е 
калоричен.

Сокът от червена боро-
винка ни доставя дневната 
доза витамин В. С негова 
помощ ще редуцираме нива-

та на бактерии в пикочните 
пътища.

Да пречистим организма 
си! 

Наблягайте и на сока от 
морков, богат на витамин С 
и калий. Съдържа каротено-
иди. Това са вещества, които 
спомагат за образуването 
на витамин А в тялото. Той 
оказва ефект върху клетките 
около линията на очите, ли-
гавицата на носа, външния 
слой на кожата, стомашно-
чревния тракт и дихателната 
система. Чаша сок от морко-
ви съдържа фибри колкото 
от две ябълки.

Сокът от домат пък е бо-
гат на витамин С и е много 
нискокалоричен. Съдържа 
40 калории в една чаша. Но 
е богат на ликопен, анти-
оксидант, предпазващ ни от 
някои водеве ракови забо-
лявания. Диетите с редовен 
прием на домати водят до 
по-ниска честота на рак на 
стомаха и сърдечносъдови 
заболявания.

Зрелите домати са осо-
бено богати на глюкоза и 
отчасти на фруктоза. 

Всеки уважаващ себе 
си град има поне една архи-
тектурна емблема, която да 
го откроява сред останалия 
свят. Символ, който жадните 
за уникални кадри фото-
апарати запечатват, за да го 
разпространяват като ценен 
сувенир нашир и надлъж.

За Брацигово този от-
личителен образ безспорно 
е камбанарията. Нейното 
строителство е започнало 
точно преди 130 години 
– през далечната 1884-а. 
Замислена от създателя си 
– майстор Иван Драгов, като 
скромна селска куличка, за 
всеобща изненада тя съ-
всем неочаквано издигнала 
ръст, за да се извиси най-ви-
соко измежду всичките си 
посестрими на Балканския 
полуостров.

Легендата разказва, че 
причината за тази инцидент-
на „акселерация” е някакво 
присмехулно подхвърляне 
към самоукия архитект-
строител:

- Това чудо ще се събори 
преди да си го завършил!

- Ще се събори ли? – до-
качил се той и за да докаже, 
че построеното от него е не-
поклатимо като планината 
отсреща, добавил още един 
етаж. – Ха да я видим сега 
как ще падне!

Говори се още, че всеки 
работен ден на строителя за-
почвал с обстойна проверка 
на поставените от него 
нишани за слягане и раз-
местване на зида.  Тях той 
залагал при завършването 
на каменните редове като 
залепял върху ключовите 
фуги тънки конски косми. 
И продължавал строежа 
само когато примитивният 
на пръв поглед контрол го 
удовлетворявал.

Така две години по-къс-
но – през 1886-а,  запяла 
първата камбанка, а през 
1889-а – и двете камбани, 
излети по специалната 
поръчка на селската чер-
ковна общност от изкусния 
бански бронзолеяр Лазар 
Димитров - Македонеца. На 
тяхната сладкогласа песен 
се наслаждаваме и до ден-
днешен.

А че конструкцията на 
строежа е наистина непо-
клатима, се разбрало не-
двусмислено по време на 

Чирпанското земетресение 
през 1928-а.  Тогава кула-
та се разлюляла толкова 
силно, че камбаните й про-
звънели от само себе си, 
но въпреки това по стените 
не била забелязана дори и 
една пукнатинка.

Погледната отвън, камба-
нарията е истинска наслада 
за очите. Стройният й ръст 
и хармоничните пропорции 
между височините на отдел-
ните етажи, плавният преход 
от квадратната основа към 
осмоъгълното тяло, естетич-
но подбраните форми и раз-
мери на отворите-прозорци 
– сводести отдолу и овални 
на върха, както и типичното 
за православието кубе са 
достойни за образци във 
всеки учебник по класичес-
ка архитектура. А щъркело-
вото гнездо под кръста като 
че ли е знакът на Божията 
благословия.

Не по-малко любопит-
ство буди и погледът откъм 
вътрешната страна на по-
стройката.

Катерейки стъпало след 
стъпало по витата дървена 
стълба, посетителят с лесни-
на, но и с почуда, би могъл 
да се запознае с техноло-
гията на строителството 
от онова време. Стените 
не са измазани и всеки от  
вложените елементи се 
вижда като на черна дъска. 
А съвременните кандидат-
архитекти могат да изучат 
на практика как се прави 
конзолна стъпка за прехож-
дане от квадратна основа в 
осмоъгълник без помощта 
на бетон и арматура.

След двата каменни 
етажа следва добре 
оразмерена паянтова 
конструкция, гредите 
на която са видими. 
Видими са и тухлите 
на зидарията  –  ши-
роки и с малка висо-
чина, по подобие на 
онези, използвани 
при строежите на 
древните римляни.

За непосветените 
думичката „паянта” може 
би звучи донякъде несери-
озно, но пък всеки, запознат 

малко от малко със законите 
на механиката, веднага ще 
се съгласи, че когато е из-
пълнен с вещина, точно този 
конструктивен тип гаран-
тира  най-високата степен 
на устойчивост при земе-
тресения, ураганни ветрове 
и всякакви други природни 
стихии.

Майстор Драгов явно го 
е разбирал отлично. А че се 
е справил по възможно най-
добрия начин, вече никой не 
се съмнява. Няма да се на-
мери и присмехулник, който 
да подхвърли отново: „Това 
чудо ще рухне!” Освен ако…

За съжаление, в живота 
винаги се намира и по едно 
„ако”, което да събужда 
тревогата и да вгорчава 
насладата. В конкретния 
случай то се поражда точно 
от вътрешния оглед.

Катерейки се от стъпало 
на стъпало по витата стълба, 
дори и лаикът посетител ще 
забележи и още нещо - че 
емблематичната за Браци-
гово кула вече боледува, 
и то доста сериозно. Почти 
всички греди, включително 
и носещите товара, са на-
паднати от пълчищата на 
дървоядите и вече са нара-
нени в значителна степен. А 
по една от дървените колони 
на горния етаж в дъждовни-
те дни се стича една съвсем 
не безобидна струйка вода.  
Стича се така, че особено 
през зимата колоната е про-
пита като сюнгер. Гниенето й 
при тези условия естествено 
е неизбежно, напреднало е и 
продължава застрашително 

все по-надолу.
Уникалният часовников 

механизъм, бисерът в коро-
ната на култовата постройка, 
пък е оставен на произвола 
на атмосферните стихии 
– прах, влага и всичко дру-
го, способно да нахлуе през 
красивите овали на отвори-
те прозорци. Към момента от 
тях го защитава само една 
овехтяла домашна черга, 
метната като върху бабиния 
скрин от майстора добро-
волец, който го наблюдава, 
смазва и „навива” ежесед-
мично „пружините” му.

Като се има предвид, 
че и това занаятчийско, но 
съвършено от техническа 
гледна точка творение гони 
своята стогодишнина, питам 
се - необходимо ли е да се 
изчаква пълната му амор-
тизация, за да се пристъпи 
едва тогава към някаква 
скъпа и прескъпа рестав-
рация? Без съмнение тя би 
струвала много повече от 
един предпазен, пък макар и 
скромен дъсчен шкаф.

Думата ми е, че освен 
да се гордеем като я гле-
даме отвън, би трябвало да 
надникваме и във вътреш-
ността на нашата гордост 
– най-високата на Балканите 
камбанария. Не за друго, 
а за да се убедим, че тя не 
е чак дотолкова солидна, 
колкото изглежда. И макар 
състоянието й все още да 
не е трагично, е достатъчно 
тревожно, за да я наблюда-
ваме с безразличие.

Защото старите сгради 
са досущ като старите хора 
- имат непрестанна нужда 
от наглеждане и грижи. А 
когато се налага - и от лекар. 
Както и от „терапия”, която 
да ги стабилизира.

Колкото по-навреме е 
превенцията, толкова по-оз-
дравителни са резултатите.

Слава Богу, сега засега 
камбаните на брациговската 
камбанария продължават 
да звънят. Въпросът е дали 
ще запазим този звън и за 
следващите сто и тридесет 
години. Че и за още по-на-
татък.

Димитър СТЕФАНОВ

През 2014 г. астрономическото равноденствие започва 
на 20 март в 18:57 ч. българско време.

Пролет е! Светът се събужда за нов живот - един прекра-
сен повод да се почувствате добре. Разходете се на слънце, 
послушайте песента на птиците, радвайте се на красивите 
цветове около вас. На пръв поглед незабележимите неща 
могат да направят деня ви щастлив - възползвайте се!

Хапвайте цитрусови плодове!
Вкусни, полезни, богати на витамини и хранителни ве-

щества. Само този факт ви кара да се усмихвате още преди 
да сте си ги набавили. Бързайте към магазина и направете 
щастието пълно.

Редовно покачвайте нивото на адреналина!
Не ви караме да скачате с парашут или да си търсите 

велико екстремно преживяване. Дори малко тичане на път 
към работа или подскоци, докато чакате автобуса, ще по-
вишат тонуса, ще ви енергизират и изпълнят с желание за 
живот. Дори да не ви се намира много време за спортуване, 
движете се!

Прекарвайте повече време навън!
Карайте колело, тичайте в парка, използвайте топлите 

пролетни лъчи за пикник сред природата. С пролетта идва и 
възможността за повече движение, време сред природата и 
спорт. Възползвайте се!

Поглезете се, спортувайте, усмихвайте се и не 
забравяйте, че щастието се крие там, където най-
малко очаквате! 

Щастието принадлежи по право на всеки човек. Не бя-
гайте от него, а го търсете при всеки удобен случай. Предло-
жихме ви няколко полезни идеи, чрез които да станете по-
усмихнати, енергични и най-важното - по-щастливи хора.

Открийте красотата в малките неща! Пролет е!

Ïðîëåòòà èäâà Ïðîëåòòà èäâà 
ñ äîáðî íàñòðîåíèåñ äîáðî íàñòðîåíèå

КАМБАНАРИЯТА - ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

Клубът на инвалида - с нов председател

ÂñåêèäíåâèåÂñåêèäíåâèå
íà ñâåæè îáîðîòèíà ñâåæè îáîðîòè

сн. Николай Шоповсн. Николай Шопов
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Розовските жени по традиция отбелязват Осми март 
- Международния ден на жената, като свой личен празник. 
Красиво облечени, те се събраха в клуба, където по всичко 
личеше, че ще има тържество. Жените бяха донесли коя как-
вото има или е успяла да приготви за почерпка. Масите бяха 
отрупани с баници, пити, сладкиши, плодове, тиквени семки 
и др. Празника поведе Васка Спасова.  Тя прочете поздрави-
телен адрес от кмета на селото Йорданка Петкова  до всички 
розовски жени и съобщи, че от кметството предоставят по-
черпка за всяка жена – палачинка, за да е сладък животът 
й. Секретарят на читалището с няколко изречения подчерта 
световното значение на Осми март като Празник на жената. 
На фона на казаното, умело намери мястото и на розовската 
жена в обществото като съпруга, майка, производственичка 
и общественичка.

Без да отричаме работата на мъжете, жената в Розово е 
като пчеличка в селското стопанство.  Тя отглежда аромат-
ната родопска ягода, чието производство заглъхва – такива 
са Гергя Георгиева, Мария Вангелова, Надя Ангелова, Стефка 
Илиева. Тя – розовската жена,  е тази, която от няколко годи-
ни отглежда с любов розата с най-високи ароматни качества 

- Цонка Паунова, Мария Арнаудова, Стоянка Найденова, 
Васка Керенчева, Тодорка Паунова, Бойка Димитрова. Не от-
стъпва жената и при отглеждането на животни – за кравите, 
които останаха само 8, се грижат Петрунка Смиленова, Васка 
Филева, Диана Кидонова, Живка Николова. А възрастните 
жени с облекчение говорят, че старостта не им пречи да се 
занимават със земеделие и там, на нивата, се чувстват най-
добре. Такива са Кръстана Спасова, Калинка Гюргакова,  Катя 
Арнаудова, Калинка Атанасова...

Розовската жена притежава много нравствени качества и 
е силно привързана към семейството си. Споменати бяха Ден-
ка Кушлева и Мария Русева, които от години обгрижват бол-
ните си съпрузи и заедно с отговорността за домакинството и 
полската работа, грижливо пазят пламъчето на живота. 

Розовки са първи при провеждане на всички културно- 
обществени мероприятия, тържества и чествания.  Да, такава 
е розовската жена!

В разгара на тържеството се разигра томбола, задава-
ха се любопитни въпроси, разказваха се весели случки, а 
Цветанка Панайотова – нашата самобитна поетеса, поздрави 
присъстващите със свое произведение. През цялото време се 
носеше приятна народна музика.

Катя КОМИТОВА

През август 1941 г. по 
решение на Окръжния коми-
тет на партията се провежда 
нелегална конференция на 
Брациговската районна орга-
низация в местността Семен-
лика, на която представителят 
на Окръжния комитет на БРП 
Макри Гюлева - Апрехемова 
прави отчет на дейността на 
комитета, преглед на вътреш-
ното и международно поло-
жение и снема решението да 
се организира първата парти-
занска чета в Родопите.

Създават се бойни групи, 
набавят се храни и оръжие. 
Оформят се четите – Баташка 
и Кричимска, като към тях се 

присъединяват Петър Велев 
от Пещера и Атанас Ненов – 
Фьодор – агитпроп на отряда. 
Партизанското формирова-
ние развива богата дейност 
и по решение на ЦК на БРП 
нараства до 200 души. Парти-
заните са разделени в четири 
чети с партийно ръководство, 
в което влизат Никола Мишев 
– Пантелей и Славчо Гилин 
– Серафим от Брацигово. 
За секретар на младежката 
организация е избран Георги 
Михайлов – Франко, също от 
Брацигово.

През февруари 1944 
г. започва зимният поход 
на отряда. На 29 февруари 

партизанската колона е раз-
късана и се образува група 
от 15 души, начело с Атанас 
Ненов, Лев Желязков и Па-
ница Семерджиев. При боя  
до Керемидарката в неравно 
сражение загива Лев Желяз-
ков - Милко. Паница носи на 
гръб ранения си командир 
Атанас Ненов до местността 
Бальовица. След като са за-
срещнати от жандармерия 
и военни, той се изправя 
на скалата до мъртвия вече 
командир, изважда устната 
си хармоника и засвирва 
„Интернационала”. Загива с 
песен на уста. По предания на 
очевидци командирът на пре-

следвачите казва: „Войник, 
истински войник!”

Цели две седмици 153-
мата партизани водят непре-
къснати боеве с 18-хилядна 
полиция, жандармерия и 
войска. Загиват 121 борци за 
по-добър живот. 

С разгрома на отряд „Ан-
тон Иванов” борбата не спи-
ра. На мястото на загиналите 
идва нова смяна – бригада 
„Георги Димитров”.

На паметника на загина-
лите в м. Бальовица цветя 
и венци бяха поднесени от 
Сдружение „Памет и бъде-
ще”.

ДАР

Първи март – Денят на 
мартеницата и на самодееца, 
бяха отбелязани в Козарско 
както подобава. Събирането 
премина под мотото на съ-
буждащата се природа и 
началото на всичко ново. 
Присъстващите бяха по-
срещнати от дечица, об-
лечени в български носии, 
които кичеха с мартенички 
и здравец.

Но имаше и още един  
повод всички да бъдат раз-
вълнувани. Населението 
на Козарско с нетърпение 
очаква всяка книга, опис-
ваща историята му, бита и 
неговата култура. И ето че 
госпожа Ягода Арабаджие-
ва – дългогодишен учител, 

подари на съселяните си 
още един спомен. „Четете 
да знаете…” е нейната нова 
книга, която бе представена 
с водосвет и презентация от 
читалищните работници.

Мими Гьошева започна 
с четене на въведението на 
книгата и с това засили още 
повече емоционалността на 
срещата. Госпожа Екатерина 
Белбилева очерта сюжет-
ните линии в произведени-
ето и говори възторжено, 
провокирайки интереса на 
слушателите да разтворят 
страниците на това само-
битно четиво.

Авторката Ягода Араба-
джиева благодари на при-
състващите за уважението 
към нея и за интереса, който 
демонстрират към книгата й 
и труда, който е положила 
при издирването и съхраня-
ването на местната памет.

Представянето при-
ключи с предоставяне на 
екземпляри от книгата на 
заинтересованите и почерп-
ка с благословена пита.

Мима ГЬОШЕВА

Три са светите места в 
селото ни, пред които се  
прекланяме на жертвите 
на българската свобода и 
независимост – възпоме-
нателната плоча на борци-
те априлци, обелискът на 
загиналите във войните и 
паметникът, който увеко-
вечава борците антифа-
шисти.

Тези три места са три 
късчета от голямата исто-
рия на България, а загина-
лите наши съграждани ве-
ковечно лежат в Пантеона 
на безсмъртието.

В навечерието на 8 
февруари признателните 
козарчани отбелязаха 
70-годишнината от раз-
стрела на осемте ятаци 

на родопския партизански 
отряд „Антон Иванов”. И 
тази година населението 
на Козарско отново за-
свидетелства уважението и 
паметта си към тях.

Нашите козарски ятаци 
са деца на България, борба-
та им е борба за България, 
саможертвата им е само-
жертва за България. На тях 
прилягат Вазовите слова:

„…Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях.

И те за теб достойни, майко, бяха
и твойто име кат’ мълвяха,

умираха без страх…”

Съхранили традициите, 
козарчани отдадоха почит 
на жертвите за по-добър 

живот в различни епохи и в 
различни борби. Те оставиха 
жаждата си за свобода като 
скъп завет към потомците.

Мима ГЬОШЕВА

Под това мото жителите 
на  Козарско отбелязаха 
Националния празник на Ре-
публика България. Въпреки 
дъждовното време, десетки  
жители на брациговското 

село се стекоха пред па-
метната плоча на войните 
освободители от Девети 
хусарски Кишиневски полк, 
командван от барон Корф. 
Тържеството започна със за-

упокойна молитва, водена от 
местния свещеник - отец Ди-
митър. Слово произнесе сек-
ретарката на селото госпожа 
Йорданка Христева. Деца от 
местната Целодневна детска 

градина декламираха стихо-
ве за България и поднесоха 
цветя на признателност. 
Венци бяха положени и от 
кметството и  населението. 

Стоянка МИЛЕВА

1. Отчет-информация за 
дейността на читалищата от 
община Брацигово през ка-
лендарната 2013 година.

2. Информация за съ-
стоянието, перспективите 
и осъществяването на 
държавния план-прием 
през 2014/2015 г. в средните 
училища на община Браци-
гово.

3. Приемане на актуали-
зираната бюджетна прогно-
за на Община Брацигово 
за периода 2014-2016 г. в 
частта за местните прихо-
ди и разходите за местни 
дейности.

4. Приемане на План-
сметка за необходимите 
средства по случай чества-
нията на 138-годишнината 
от Априлската епопея в 
Брациговски въстанически 
пункт.

5. Промяна начина на 
трайно ползване на по-
землени имоти от „Пасища, 
гора и храсти в земеделска 
земя”, находящи се в зем-
лището на гр. Брацигово.

6. Промяна начина на 
трайно ползване на позем-
лен имот с идентификатор 
06207.3.334 по кадастрал-
ната карта и кадастралните 
регистри на гр. Брацигово, 
местност Грамадите.

7. Продажба на позем-
лен имот №457001 - ливада, 
частна общинска собстве-
ност, находящ се в зем-
лището на с. Исперихово, 
местност Чешмето.

8. Прекратяване на съ-
собственост в поземлен 
имот с идентификатор 
06207.502.1 по КК и КР на 
гр. Брацигово чрез продаж-
ба на общинската част.

9. Промяна общия раз-
мер на бюджета на Община 

Брацигово за 2013 година.
10. Приемане на инфор-

мация за състоянието на 
работната сила (заетостта) в 
община Брацигово и мерки 
за намаляване на безрабо-
тицата.

11. Съгласуване на ПУП-
ПРЗ за част от кв. 64, УПИ I 
- Основно училище, УПИ III - 
Озеленяване, и УПИ V - Общ 
по действащия регулацио-
нен план на гр. Брацигово.

12. Разрешение за изра-
ботване на ПУП-ПР за УПИ I 
- 525, за Цех за бетонови из-
делия (ПИ №000525 по КВС) 
и ПИ №000238 и  м. Перето в 
землището на с. Исперихо-
во по искане от ЕТ „СЮМ 
- Стоян Младенов”.

13. Предоставяне за 
ползване на общински 
мери и пасища в землище-
то на с. Розово – община 
Брацигово, на стопани, по-
ели задължение да ги под-
държат в добро земеделско 
и екологично състояние за 
срок от пет години.

14. Изменение на точка 3 
от Решение №200/24.09.2012 
година на Общински съвет  
- гр. Брацигово.

15. Прехвърляне на не-
ползвания през 2013 годи-
на платен годишен отпуск 
през първото тримесечие 
на 2014 г. на Атанас  Петров 
Недялков – управител на 
„Инфрастрой” ЕООД, гр. 
Брацигово.

Заседанието на Общин-
ски съвет - гр. Брацигово, 
ще се проведе на 27.03.2014 
година (четвъртък) от 10.00 
часа в заседателната зала 
на Младежки дом - гр. 
Брацигово. Дневният ред 
подлежи на промяна. 

Габриела АПОСТОЛОВА

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕНИ 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО, 
ЗА 31-ва РЕДОВНА СЕСИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
БРАЦИГОВО

 

В памет на 70-годишнината от 
последния бой на отряд „Антон Иванов”

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ИМ

„ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ…”

В РОЗОВО

Международният ден се празнува от жените в почти целия 
свят на тази дата още от началото на ХХ век. Той не е просто 
празник на жената, а празник, който символизира величието 
на женската същност. На този ден всички жени имат повод за 
радост, независимо дали  са майки, дъщери или съпруги. 

Въпреки икономическото и политическото състояние, 
8 март  си остава желан празник за жените от с. Козарско. 

Читалищното ръководство организира всичко за провежда-
нето му, което бе в ресторант „Лятна градина”, собственост 
на Стоилка Иванова. Секретарят при НЧ „Съгласие - 1902“ - с. 
Козарско, Стоянка Милева поздрави всички дами с ласкави 
и нежни думи, а кметът Димитър Пелев им поднесе цветя с 
пожелание да имат прекрасни семейства и да носят  винаги 
топлина и нежност. 

С хора и веселие празникът продължи до късно вечерта.
Мима ГЬОШЕВА

В КОЗАРСКО

Ягода Арабаджиева 
с нова книга
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Общество
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ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ И ПОЛЕЗНИ 
СЪВЕТИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИТЕ

12-и кръг, 10 март, 15:00 ч.

Батак (Батак) – Тракиец 2005 (Главиница), 09.03.
Тракиец (Исперихово) – Коба (Радилово)
Тракия 1948 (Лозен) – Спортист 2010 (Кап. Димитриево)
Родопи 1921 (Козарско) – Кале 09 (Нова Махала)
Родопи (Дебръщица) – Атлетик (Мокрище)
Зенит (Ветрен дол) – ПОЧИВА

13-и кръг, 17 март, 15:00 ч.

Атлетик – Родопи 1921
Кале 09 – Тракия 1948
Спортист 2010 – Тракиец
Коба – Батак
Тракиец 2005 – Зенит, 16.03.
Родопи – ПОЧИВА

14-и кръг, 24 март, 15:00 ч.

Зенит – Коба
Батак – Спортист 2010
Тракиец – Кале 09
Тракия 1948 – Атлетик
Родопи 1921 – Родопи
Тракиец 2005 – ПОЧИВА

Моите отпадъци! Какво 
трябва да направя с тях?

Отпадъците са ценен 
ресурс, тяхното неоползот-
воряване ни струва скъпо. 
Ако всеки знае какво трябва 
да прави с тях и положи мал-
ко усилия и време, той е дал 
своя принос към опазването 
на природата. Събирайте 
отпадъците разделно, за да 
бъдат рециклирани лесно и 
превърнати в ресурси! То-
гава те  не отиват в депата, 
а в рециклиращите пред-
приятия. Така се спестяват 
много средства, които ние 
трябва да платим.

Защо да събираме раз-
делно? 

Отпадъците, които обра-
зуваме са ценен ресурс, за 
който всички ние заплаща-
ме. Като потребители, ние 
дължим такса, включена в 
цената на всеки продукт, от 
който се образува масово 
разпространен отпадък. Ко-
гато купуваме един продукт 
в супермаркета, например 
електрически или електронен 
уред и дори малък комплект 
батерии, ние заплащаме в 
цената  им и разходите за по-
следващо третиране, когато 
те се  превърнат в отпадък. 
Единственият начин тази 
стойност да бъде достатъчна 
е да изхвърлим или върнем 

отпадъка на определеното за 
това място. Само така можем 
да бъдем сигурни, че ние като 
потребители, но и бизнесът, и 
общината, няма да бъдем 
принудени да правим още и 
още разходи за отпадъци.

Всички разделно събра-
ни отпадъци  преминават 
през сепарираща инстала-
ция.

Пластмасите например са 
7 основни вида и всеки по-
ема към съответното рецик-
лиращо предприятие. Някои 
от тях са не просто различ-
ни, но дори технологично 
не могат да се рециклират 
заедно. Затова винаги пре-
минават през допълнително 
сепариране.

Разделянето при източ-
ника е гаранцията за това, 
че няма да попаднат хра-
нителни отпадъци, които да 
замърсят рециклируемите 
опаковки. Именно това, че 
сме ги отделили и почистили 
ги прави ценни и използва-
еми като суровина за рецик-
лиращите предприятия. Вие 
не избирате повехналите и 
изгнили плодове и зеленчу-
ци на пазара, нали?

 Как да събираме раздел-
но отпадъците вкъщи? 

Едно семейство консуми-
ра 110 л сок, 394 л мляко и 
около 99 л бутилирана вода 

на година. Доста голямо 
количество опаковки, нали? 
Около 1/3 от общия боклук 
се състои от опаковъчни 
материали.

Направете си експери-
мент вкъщи. В отделен плик 
или торбичка събирайте 
само хранителните отпа-
дъци, за да ги отделите от 
опаковките. След седмица 
ще забележите колко малка 
част са те от общото коли-
чество.

А празните бутилки или 
бурканчета от стъкло? Може 
би и сега голяма част от тях 
измивате и запазвате, за да 
използвате отново? Значи 
вече събирате разделно и 
още повече – използвате 
повторно!

Останаха пластмасата, 
хартията и металните опа-
ковки. Изплаквайте и почист-
вайте, за да не се замърсяват 
едни от други. Пластмасата и 
металните опаковки изхвър-
лете в жълтия контейнер, 
а хартията - в синия. Чисти 
и незамърсени можете да 
ги занесете заедно и за се-
кунди да ги сортирате пред 
контейнера.

 Мястото, което заемат и 
миризмите в кошчето?

Всяка година всеки от 
нас изхвърля около 445 кг 
органичен боклук, който-

може да бъде компостиран. 
Сами ще забележите колко 
малко са биоразградимите 
отпадъци - те са прибли-
зително 1/3 от отпадъците, 
които се образуват в до-
ма.  Всъщност само за тях ви 
трябва кошче.

Останалите - те никак не 
са малко, но ще се изненада-
те колко много пластмасови 
отпадъци можете да събере-
те в торбата за пазаруване 
от магазина,  когато ги смач-
кате предварително, а не 
ги изхвърляте цели. Добре 
почистени, могат да стоят 
дори и в отворен плик без да 
доловите какъвто и да било 
неприятен мирис.

И нека да започнем!
• Вижте къде се на-

мират контейнерите 
за разделно събиране. 
• Въведете система за раз-
делно събиране на хартия, 
пластмаса, стъкло и метал 
у дома.

• Обяснете на семейство-
то си ползата от разделното 
събиране на отпадъците.

• Събирайте разделно и 
в офиса.

• Разделното събиране е 
само първата стъпка в зеле-
ното ежедневие.

Информацията е предос-
тавена с любезното съдей-
ствие на МОСВ.

Всяка година в рамките 
на кампанията „Да изчистим 
България за един ден!” се 
провежда и образователна-
та инициатива ЧистоЗнание.

 Целта на ЧистоЗнанието 
е да промени съзнанието на 
хората и тяхното отношение 
към местата, на които живе-
ят и начина, по който се гри-
жат за своите отпадъци.

Инициативата стартира 
като подготовка на първата 
национална кампания по 
идея и с помощта на добро-
волци студенти по педагоги-
ка и връзки с общественост-
та от Софийски университет. 
И през 2014 г. продължава 
работата по възпитанието на 

децата и младежите в отго-
ворно поведение към окол-
ната среда и намаляване на 
генерираните отпадъци.

По този повод е органи-
зиран конкурс „ЧистоЗна-
ние в ДЕЙСТВИЕ”.

Това е кауза, която се 
ражда от любимата мечта 
- не само да изчистим боклу-
ците, с които сме затрупали 
и живота си, и природата 
около нас, а да се научим 
да живеем на „чисто” и не 
само за един ден, а по всяко 
време и точно там, където е 
домът ни. И също - нуждата 
да живеем заедно с при-
родата и с околните, но не 
само на думи, а в реалния 

живот - ден след ден, всеки 
миг, с всяко едно действие 
и избор, които правим, да 
създаваме условия за чиста 
и пълноценна околна среда, 
за чиста радост и чисти от-
ношения.

„ЧистоЗнание в ДЕЙ-
СТВИЕ” е кауза от ново по-
коление.

Кауза, която прави връз-
ка между „зелената теория” 
и ежедневието ни, канализи-
раща позитивната енергия и 
отличните резултати, постиг-
нати от сезонните акции за 
почистване, в лесни и прак-
тични ежедневни практики 
за устойчив начин на живот.

„ЧистоЗнание в ДЕЙ-

ЧистоЗнание 2014

СТВИЕ” е кауза, която може 
да се случи на всяко едно 
място, по всяко време и 
може да бъде реализирана 
от всеки.

„ЧистоЗнание в ДЕЙ-
СТВИЕ” представя Перма-
културата. Тя ни учи как 

да бъдем не просто хора с 
идеи, а такива, които създа-
ват решения за бъдещето, 
провокира ни да се научим 
да мислим и да действаме 
цялостно, и най-ценното - да 
мислим за бъдещето като 
за реалност, която ние про-

ектираме тук и сега, с всяко 
наше действие, осъзнаване 
и избор, които правим.

Конкурсът „ЧистоЗнание 
в ДЕЙСТВИЕ” е отворен, за-
това и ние ще се опитаме да 
кандидатстваме в него с об-
лагородената градинка пред 
Начално училище „Васил 
Петлешков”. По този начин 
искаме да засвидетелства-
ме признателността си и да 
изкажем благодарности на 
инициатора за създаването 
на градинката – нашия съ-
гражданин Христо Мишев, 
който с грижа за природата 
я почисти и сътвори зеления 
оазис на радостта, красотата 
и изобилието до мястото, 
където живее.

Награди и сертификат ще 
получат всички участници. 
Има специални отличия за 
първите 30 участници.

„Априлци”

Сн. Николай ШоповСн. Николай Шопов

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
ХАРТИЯ
За отпечатване на ежедневния вестник се изсичат по 500 

000 дървета. Ако всички вестници, които четем се рецикли-
рат, се спасяват по около 250 млн.  дръвчета годишно. Все-
ки рециклиран тон хартия спасява 17 дръвчета, 1440 литра 
нефт, 4000 кв.ч. енергия и 26 530 л вода. Това представлява 
64% спестена енергия, 58% водни спестявания и 27 216 гра-
ма по-малко замърсяване на въздуха.

СТЪКЛО
Всеки месец се изхвърлят  стъклени бутилки и буркани, 

достатъчни да напълнят небостъргач. Всички те са рецикли-
руеми. На една стъклена бутилка са й необходими над 4000 
години, за да се разложи. Стъклото е 100% рециклируемо и 
може да се използва отново и отново.

Енергията, спестена от рециклирането на една стъклена 
бутилка, е достатъчна на една 100-ватова крушка да работи 
4 часа.

ПЛАСТМАСА
Полиетиленовите торбички и пластмасовите отпадъци, 

изхвърляни в океана, убиват повече от един милион морски 
видове всяка година.

МЕТАЛ
Рециклирането на една алуминиева кутийка спестява до-

статъчно енергия, за да може един телевизор да работи 3 часа. 
350 000 алуминиеви кутийки се произвеждат на всяка минута!
Изхвърлени навън, те ще  съществуват още 500 години.

Хората по света използват около 80 000 000 000 алуми-
ниеви кутийки всяка година. Те се рециклират и са годни за 
употреба само след 6 седмици.

15-и кръг, 31 март, 15:00 ч.

Родопи – Тракия 1948
Атлетик – Тракиец
Кале 09 – Батак
Спортист 2010 – Зенит
Коба – Тракиец 2005, 30.03.
Родопи 1921 – ПОЧИВА

16-и кръг, 7 април, 16:00 ч.

Тракиец  2005 – Спортист 2010, 06.04.
Зенит – Кале 09
Батак – Атлетик
Тракиец – Родопи
Тракия 1948 – Родопи 1921
Коба – ПОЧИВА

17-и кръг, 14 април, 16:00 ч.

Родопи 1921– Тракиец    
Родопи – Батак  
Атлетик – Зенит
Кале 09 – Тракиец 2005, 13.04.
Спортист 2010 – Коба
Тракия 1948 – ПОЧИВА

18-и кръг, 21 април, 16:00 ч.

Коба – Кале 09
Тракиец 2005 – Атлетик, 20.04.
Зенит – Родопи
Батак – Родопи 1921
Тракиец – Тракия 1948
Спортист 2010 – ПОЧИВА

19-и кръг, 28 април, 16:00 ч.

Тракия 1948 – Батак
Родопи 1921 – Зенит
Родопи – Тракиец 2005, 27.04.
Атлетик – Коба
Кале 09 – Спортист 2010
Тракиец – ПОЧИВА

20-и кръг, 12 май, 17:00 ч.

Спортист 2010 – Атлетик
Коба – Родопи
Тракиец 2005 – Родопи 1921, 11.05.
Зенит – Тракия 1948
Батак – Тракиец
Кале 09 – ПОЧИВА

21-ви кръг, 19 май, 17:00 ч.

Тракиец – Зенит
Тракия 1948 – Тракиец 2005
Родопи 1921 – Коба
Родопи – Спортист 2010
Атлетик – Кале 09
Батак – ПОЧИВА

22-ри кръг, 26 май, 17:00 ч.

Кале 09 – Родопи
Спортист 2010 – Родопи 1921
Коба – Тракия 1948
Тракиец 2005 – Тракиец
Зенит – Батак
Атлетик – ПОЧИВА

Забележка: 
ОС на БФС си запазва правото 
за промени в програмата.


