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ГРИЖАТА ЗА МАЛКИТЕ
ГАВРОШОВЦИ - НА ПРЕДЕН ПЛАН
Три нови центъра за
работа с деца, озовали се
на улицата, отварят врати
в близките четири години
в област Пазарджик.
Това стана ясно на
срещата за разглеждане
на областната стратегия
за развитие на социалните
услуги до 2020 година.
Брацигово е един от общинските центрове, в който
ще се работи в тази насока.
Целта на новообразуваните
заведения ще е да обхване
непълнолетните
гаврошовци, които системно
кръстосват улиците, просят
и излагат на риск здравето
си в студените и много
горещи дни от годината,
както и върху малчуганите,
които реално имат риск да
стигнат дотам заради неглижиране на отглеждане-

то им от родителите и/или
настойниците им.
В новите центрове
работници ще насочват
усилията си да подобрят
хигиенните им навици, да
ги върнат в училище, както
и да общуват с най-близкото им обкръжение.
Освен това, новата
стратегия за развитие на
социалните услуги предвижда да заработят нови
места за настаняване от
семеен тип, предназначени за възрастни. Едно от
тези места отново ще бъде
в Брацигово.
За успешната реализация на проектите има
назначени обществени съвети от представители на
институции и доставчици
на социални услуги.

НОВИТЕ КМЕТОВЕ ОТ ПЕТ
РЕГИОНА - НА ОБУЧЕНИЕ
Новите управници от
нашия регион, сред които
и кметът на Брацигово
г-н Петко Петков, бяха на
обучение,
организирано
от НСОРБ в Пловдив. Към
кметовете на общини от
Южен централен район
се присъединиха и новоизбраните председатели на
общински съвети. Темата,

която бе обект на дебатиране, засегна проблемите
на общинските проекти
през периода 2015-2020 г.
и процесите за по-доброто
справяне с тях.
Пред управниците ни
говориха както чужди лектори – представители на
норвежките общини, така и
местни специалисти.

ИЗНЕНАДА ЛИ НИ ЗИМАТА?
Падналите снеговалежи
на 16 и 17 януари дадоха да
се разбере, че четвъртият
сезон няма да ни се размине.
Въпреки че в община
Брацигово снежната покривка не бе голяма, около
28-30 см, трудности имаше
заради тежкия и мокър
сняг, който повали стълбове, жици и изпотроши
множество клони и цели
дървета.
Вследствие на прекъснато електрозахранване в
три от селата на община
Брацигово – Равногор,
Бяга и Исперихово, както и
частично в общинския център, продължителната липса на ток дестабилизира
множество дейности. Доста
домакинства, отопляващи
се предимно на локално
парно, останаха без отопление, а учениците от Исперихово получиха два дни

дървена ваканция. Заради
последвалите студове и
поледици по пътищата пък,
децата и учениците от село
Розово не пътуваха цяла
седмица. След съгласуване
с Регионалния инспекторат
по образование, учебният
процес бе реорганизиран
съгласно заповед на кмета
на община Брацигово г-н
Петко Петков.
Бавно и постепенно
нормалният ритъм се завърна, макар че и тази
година имаше недоволни
както от снегопочистването по улиците, така и от
необработените тротоарни
платна.
Трудно се възстановява
графикът за сметопочистването. Повечето улици са
тесни и заради натрупаните
преспи сняг обслужващата
специализирана машина
не може да извърши събирането на отпадъците.

ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БРАЦИГОВО
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„АЛЕН МАК” НЕ МОЖЕ ДА ПРОДАДЕ
ЛЯТНОТО КИНО В БРАЦИГОВО

Някогашният
производител на едни от най-популярните марки козметика
по време на социализма

во „Ален мак” се опитва да
се освободи от имота си в
Брацигово.
Някогашният
фармацевтичен гигант се

съвкупностите, както и предложения под цената, на която
и да е от съвкупностите са недопустими.
За продажба в момента
освен това се предлагат общо
пет съвкупности имущество
за около 2.8 млн. лв. Оценката на цялото предприятие е 17
млн. лв. Кандидатите могат да
наддават само за цели групи,
но не и за отделни части от
тях. „Това са активи, към които предварително има заявен
интерес”, казва синдикът
Стефан Георгиев. Единият от

Отделно от това синдикът
продава два пакета ниви с
площ от 49 дка в селата Розово и Хвойна, община Чепеларе
с обща оценка 10.6 хил. лв.
Предлага се и Тубният
цех на фирмата в с. Хвойна,
включително земята и постройките, за малко над 300
хил. лв. В офертите влизат
също машини и съоръжения
на обща стойност 851 хил. лв.
Преди време обаче от козметичния бранш коментираха,
че машините са доста стари,
а българските производители по-скоро имат нужда от

НЯКОГА
– пловдивският завод „Ален
мак”, поема по пътя на разпродажбата на парче.
След два неуспешни
опита да намери купувач за
цялото предприятие синдикът на обявената преди две
години във фалит фирма
наскоро насрочи търг за отделни части от нея.
Близо година обявеното
в несъстоятелност дружест-

124 ГОДИНИ
БРАЦИГОВО - ГРАД
Тези думи остават след
Апостола
от
Брацигово
Васил Петлешков, когато
попада в ръцете на турската
потеря при потушаване на
Априлското въстание.
Същото бихме изрекли
днешните малобройни жители на родопското селище,
което се превръща в сянка
на самото себе си, цели 124
години след провъзгласяването му за град.
Но такава е историята на
всеки провинциален град,
отдалечен на не повече от 50
километра от големите градове. Годините на бедност
и емиграция, за съжаление,
надвиха планината, чистия
въздух, историята и възрожденската архитектура.
Гледката е неприятна,
особено когато всяко лято
от детството ти е било сред
всекидневното бутане на

е сдобил с имотите – парцелът на Лятното кино и
съседната земя, преди 10
години, през 2006-а.
Апетитните места в близост до минералния извор
са оценени на 69 000 лева и
се продават единствено като
две отделни съвкупности.
Предложения за закупуване
на части от имуществото,
особено в която и да е от

Нашата обредност, както
и религията ни винаги са
поставяли на преден план
мъжа. Жената винаги е била
в услуга на водещото мъжко
начало. Но… понякога нещата се обръщат, макар и за
кратко. Бабинден например
е един от големите народни
женски празници.
Той е посветен на „бабите” – жените, които помагат
при раждане, и на младите
булки и невести, които са

тях е за 81 дка в регулация в
с. Розово, община Брацигово,
който е оценен за 589 хил. лв.

обновяване на мощностите,
отколкото от разширяване.
„Априлци”

„Сам съм, други няма”

опашка пред минералните
извори, изкачване на стръмни павирани улици и гонене
на жаби в река Умишка, когато си спомняш за насядалите
по улиците жени с плетки, за
мъжете по Капията, спорещи
за политика, за баби, търсещи вечер из околните къщи
в махалата внучетата си, за
да ги нахранят и за тълпите
късно вечер на прибиращи
се киномани след поредната
прожекция Люмиерова измама от Лятното кино.
Вероятно всичко това звучи много мрачно, но последните години носят точно такова усещане. На стари къщи с
некролози, заключени с прах
порти и спуснати кепенци.
Казваме това, защото
пред паметта на Петлешков
ни се ще всички да обещаем
да не превръщаме Брацигово само в красив спомен.

Б Ъ Л ГА Р С К И Я Т Д Е Н Н А Б Л А Г О Д А Р Н О С Т ТА

БАБИНДЕН

СЕГА

раждали. Тоест на изконното начало на живота. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието
да се засвидетелстват почит
и уважение към възрастните
жени, които са „бабували”
на родилките и са отнесли
със себе си тайнството от появата на новия живот. В народния празничен календар
денят се тачи от незапомнени времена като ден на признателност и благодарност
към онези, които докосват
първи детското телце.
– На стр. 2

Споделяме мислите си с
чувство на яд, защото моят,
нашият роден град има с
какво и как да пребъде. Това
е град с минало – история,
традиции и природа, все
атрактивни
маркетингови
придатки, гарантиращи осъществяването на модерна
иновативна политика на
развитие и то перспективна.
Питаме се: защо не става?
Тук ни се иска да направим едно леко отклонение.
Заради големия син на Брацигово – Васил Петлешков.
Образованият в Цариград
аптекар и основател на
местното читалище донася
в Брацигово зова за нов
живот.
Историята, която следва,
я знаем всички. Брацигово
се вдига, а жителите на околните села се преместват там,
за да водят бунта. Издържат

16 дни, а Васил Петлешков
се предава на турците в опит
да спаси останалите. После
непокорното селце става
град и?…
Дали сега ще направим
опит за спасение?
Този въпрос ни удря като
бумеранг пред вратите на
затворената Велчева къща,
в двора на полупразните
училища, под монолитната
сграда на читалището, в
магазините за… втора ръка
дрехи.
Хората сме малко, но
много ни се иска да сме
както преди. Топлосърдечни
и горди. Деца на планината
и на миналото. Духът ни да е
жив и буден…
И надяваме се, че няма
да дойде време, когато някой с болка ще каже „Сам
съм, други няма”.
„Априлци”

ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2016 г.
За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА
ОКОЛНА СРЕДА - 2016 г.“ на тема „Обичам природата – и
аз участвам“.
В него могат да се включат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени
детски комплекси.
За реализиране на всеки от класираните проекти ще
бъдат предоставени средства в размер до 10 хил. лв. (с
ДДС) за общини и кметства и до 5 хил. лв. (с ДДС ) за учебни заведения.
Краен срок за документи:
– 15 февруари – за учебни заведения;
– 26 февруари – за общини и кметства.
За информация:
http://pudoos.bg и http://www.nsm.bg/novina/obichamprirodata-i-az-uchastvam
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История - традиции
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В началото на 1913-а Балканската
война изглеждала приключена победоносно за съюзниците България,
Сърбия, Гърция и Черна гора. Само
месец след започването на военните действия, притисната до стената,
Турция поискала примирие и то било
сключено на 20 ноември 1912 г. Спорният въпрос, по който и двете страни
не искали да отстъпят, бил относно
съдбата на поставената под обсада
крепост Одрин.
По време на дипломатическите совалки противниковите армии изчаквали развоя на събитията на фронтовата
линия на Чаталджанските възвишения
– само на около 40 км от Цариград.
Междувременно обаче в Турция
бил извършен държавен преврат. Последният султан на вековната Османска империя бил свален от трона, а
властта се поела от младотурците. С
този акт било прекратено и примирието. На 23 януари 1913 г. османските
войски подновили атаките при Чаталджа, на 28-и настъпили с армията си от
полуостров Галиполи, а едновременно
с това по крайбрежието на Мраморно
море около градчето Шаркьой стоварили 8-хиляден десант. Целта им била
Одрин.
Решаващата битка станала при
Булаир, където турците отново претърпели поражение и били принудени да
се изтеглят по море.
Настъпило повторно затишие, при
което нашите войски се организирали
за стратегическа отбрана. Тази задача
била възложена на новообразуваната 4-а армия с командир генерал
Стилиян Ковачев. В нейния състав
бил включен и 27-и пехотен Чепински
полк, за който ще стане дума сега. И
то не за друго, а защото точно в този
полк (с гарнизон в тогавашния Татар
Пазарджик) били мобилизирани почти
всички наши земляци.
Опасността от ново турско настъпление принуждавала войниците
от предните окопи да бдят денонощно
на постовете си. А тази задача не била
никак лека, тъй като изневиделица
върху нашите войски връхлетял найжестокият и най-безмилостният им
враг – генерал Зима.
Февруари започнал с незапомнени
снежни бури и пронизващи виелици,
които сковали бойните действия.
Фронтът притихнал и тишината била
смущавана единствено от оръдейните гърмежи, които от време на време
долитали откъм Одрин. При това
българската армия не била достатъчно подготвена да воюва при сурови
зимни условия. Командването не било
предвидило, че войната ще се проточи
чак толкова дълго и по тази причина
не достигали топли дрехи, ботуши и
палатки.
При температури, които нощем
падали до 20° под нулата, студът започнал да коси безмилостно и хората,
квартируващи в палаткови лагери, и
добитъка от продоволствените обози.
Конете, с които ставали доставките,
затъвали до гърди в преспите и храната се доставяла на гръб. Така се
появил и призракът на глада. В някои
части войникът получавал едва по половинка хляб на ден. Но и това не било
всичко – след няколко дни продоволствието секнало изцяло.
В своите записки подофицер Тодор
Стойчев от 21-ви Средногорски полк е
записал:
„…И така, ние бяхме изложени на
глад. Много от войниците започнаха
да ровят из конските изпражнения
и да вадят от тора запазените зърна
ечемик. На едно парче газена тенекия,
малко огън отдолу от разни бурени, пекат ечемичените зърна и ги ядат…”
И за да бъде ужасът пълен, към
студа и глада се добавили въшките и
болестите, които те разнасяли. Пълчищата от тези паразити били толкова
многобройни, че някои от очевидците
ги оприличавали на мравуняци.

Голямата трагедия настъпила в
нощта, когато 27-и Чепински полк
поел към предните окопи, за да поеме
фронта от бойните си другари. Тогава
изведнъж небето сякаш се разтворило, за да даде воля на всички сатанински демони. Над войнишките редици
внезапно рукнал обилен дъжд, за да
ги намокри до мозъка на костите им.
Но само за броени секунди, тъй като
коварните капки моментално започнали да се втвърдяват и да превръщат
бойците в ледени статуи.
Ужасени от случващото се, мъжете
се втурнали да тичат хаотично назад, за да търсят спасение в малките
селища, находящи се по на 5-6 км в
тила им. Но мнозина от тях така и не
достигнали доникъде. Обвитите им в
лед тела започнали да се сриват сред
преспите.
За тази страшна гледка в разказа
на Тодор Стойчев е записано:
„... Голяма част от тях загинаха
още нея нощ в преспите, други измряха по болниците после, а които
останаха живи, бяха по-нещастни
– кому двете ръце отрязани, кому пък
краката – грозна картина. Тези, чиито
трупове намирахме после под дебелите преспи, представляваха ужасна
гледка...”
Само през тази нощ полкът загубил над 1000 от своите бойци. А през
следващите дни и още стотици от
онези, които успели да се доберат до
палатковата болница на д-р Матакиев.
За тях той е записал:
„…На 17-и сутринта започнаха да
идват войници от позицията, измръзнали, едва се движеха. Лицата им
бледи, пръстите на ръцете вдървени и
полусвити и ако се опитваше човек да
ги изправи, кожата и месото се късаха. Дрехите им, измокрени от дъжда,
бяха замръзнали и втвърдени. Раниците им представляваха цели ледени
блокове и да се снемеха от гърбовете
им беше съвсем невъзможно, трябваше да се режат ремъците и така да
се освободят от тях. Шинелите им не
можеха да се разкопчават, пушките
им поледени висяха с ремъците на
сгънатите и вкоравени лакти. В такова
състояние те влизаха в санитарната
палатка. Сърцето на човек се късаше,
че не можеше да им се помогне бързо.
Някои от тях вече губеха съзнание, не
бяха двама, трима, а двадесет-тридесет души. Едва толкова можеше да
побере палатката, а другите чакаха навън за помощ, на които не можеше да
им се даде дори и подслон…”
Във военните анали е записано, че
само при тази трагедия 27-и Чепински
полк е загубил почти 1500 души от
своя състав – много повече от падналите във всички други сражения.
През тези дни на Булаир оставят
костите си и осмина бойци от малкото
Жребичко – Стоян Стефанов Бакърджиев, Стоил Димитров Стойков,
Тодор Манолов Петков, Иван Спасов
Антонов, Васил Спасов Крушаров,
Данаил Георгиев Терзиев, Стойко Тодоров Мерджанов и Стайко Паскалев
Мерджанов.
Знае се, че пак там, на поста му, е
бил намерен замръзнал и най-изявеният за времето си поет от Брацигово
– Кирил Гюлеметов.
За съжаление, в Градския исторически музей не са изяснени лобните
места на 38-те бойци от Брацигово,
загинали през Балканската война, за
да бъдат изрично споменати замръзналите в ледения ад. Но със сигурност
и те не са малко.
Да се опише целият кошмар, който
дедите ни са преживели на Булаир, е
невъзможно. Но жертвата им в името
на обединена и свободна България не
бива да бъде забравяна. Това, което
ние, потомците, можем да направим
за тях и през този февруари е да ги
споменем и за пореден път да се преклоним пред тяхната саможертва.
Димитър ДЪНЕКОВ

– От стр. 1
Един цял цикъл от празници, славещи живота и
вярата на човека в добрите бъднини, подобаващо
се ознаменува с честването на Бабинден. На него
е отредено първостепенно значение на женското
начало – животворно и жизнелюбиво.
Много от някогашната обредност е размита.
Днес няма да видите младите майки на деца до три
години да стават рано преди изгрев и да наливат
прясна изворна вода, защото изворите отдавна са
превърнати в чешми и няма да ги видите да носят
стрък босилек и здравец, защото много от тях
дори не познават тези изконни български цветя.
Калъпът сапун отдавна е с вносна марка и парфюм, а пешкирът – първообраз на меката хавлиена
кърпа, се смята за отживелица, дори синоним на
парцал. И въпреки това, по площади и заведения
българската дамска общественост продължава да
празнува този ден. Защото животът продължава и
защото макар и малко деца да се раждат, все пак
те са най-ценното, което човек дава от себе си.
Бабинден в Розово

Бабинден в Брацигово

Опитваме се да спазваме и възраждаме някои
ритуали и затова и днес поливаме на акушерката
по населено място, новите баби скачат с погачи
над главите си и благославят за берекет и здраве.
По малките населени места все още поназнайваме нещо за босилека и здравеца, затова и китки
вием... и празнуваме.

По-възрастните помним как
нашите баби, прабаби и майки са
празнували по най-тържествен
начин Бабинден. И до днес пазим
тази традиция и я предаваме от
поколение на поколение.
Тази година обреда извършиха баба Ваня Стоилова и внучката
й Ванчето, която има дъщеричка
на няколко месеца. Това е първото
правнуче на баба Ваня и първото
внуче на нашите съграждани Красимира и Ангел Стоилови. Те подариха на розовци истински празник, който дълго ще се помни.
Според обичая ритуалът стана
в селската градина до дънера на
най-старото дърво. Ванчето поля
на баба си, която изми лице, ръце

Въпреки студеното време и зимната обстановка, за поредна година в с. Исперихово отбелязахме с тържествена програма Деня на родилната помощ или както всички го знаят – Бабинден. Както
обикновено, този празник започна с традиционното поливане на местната акушерка от последната
родилка в селото за изминалата година. Ритуала
спазиха младата Христина и нашата акушерка
Дима Вълкова. Двете най-важни за вечерта дами
поздравиха всички присъстващи с първото хоро.
След това програмата продължи с атрактивни
игри, като първата бе за най-бърза кулинарка.
След произволно теглене на имената, две жени
трябваше да се състезават в рязането на кромид
лук. Участваха Веска Георгиева и Димитрия Янакиева. Те се справиха много добре и бързо, но в игрите винаги има първи и втори. Първа бе Веска, но
конкурентката й Димитрия бе надробила по-ситно
главата кромид, затова и двете получиха награди.
Следващата игра беше „Сляпа баба“, само че
вместо хора, „слепите баби“ трябваше да хванат
своите предметни награди.
И така както бяхме тръгнали да раздаваме наИ в Козарско отбелязахме Деня
на родилната помощ – един от големите народни празници, посветен
на „бабите“, които помагали при
раждане на младите невести. Всички жени бяха посрещнати с китка
здравец. Тази година в ритуала с
поливането участваше най-възрастната баба сред присъстващите
– Василка Лазарова.
След обредното миене, тя благослови: „Колкото са капките, толкова
деца да се родят през тази година“
и така даде тон за веселие.
Празникът продължи с много
хора и танци.
Мима ГЬОШЕВА

и благослови да се раждат децата
лесно, както водата се излива, да
са живи здрави и майките. Разчупи питата и я раздаде на всички.
После покани хората в ресторанта
на Николай Керенчев. Там гости
бяха и група пенсионерки от с.
Кадиево. На бебето Ивалена бяха
поднесени подаръци, а младата
майка подари на всички баби
кърпи и сапуни.
Кметът на селото Йорданка
Петкова също уважи тържеството.
Всички имаха възможност да
вкусят розовската траана, сладкиши, разни вкусотии и напитки.
Изви се кръшно хоро.
Катя КОМИТОВА

21.01.2016 г. (Ден на родилната
помощ), с. Исперихово

гради, спиране нямаше. Следващата забавна игра
беше Вечерната томбола. Всеки си изтегли билетче с номер и по-късно получи своя подарък.
Накрая думата взе Петрунка Рашкова, която
бе подготвила откъси от една интересна книжка
за бабата.
Благодарим на организаторите – Р. Аризанова,
Й. Атанасова, Д. Георгиева и В. Вълчева.
Р. АРИЗАНОВА

Бабинден в Козарско

Бабинден в Равногор

На 21 януари от 14 ч. в Равногор се
проведе тържество по случай Деня на
родилната помощ. Участваха 40 баби. През
изминалата година са проплакали 6 бебета,
чиито родители са родом от селото. Едно
от тях дори живее в Равногор. Майката на
малкия Гошко подсипа вода на акушерката
Мария Начкова. Тя разчупи питата и пожела
догодина още 10 бебета да се родят.
Кметът Нейчо Коланев поздрави жените
и даде начало на традиционната почерпка,
която премина весело, с томбола, викторина и хоро.
Мария СПАСОВА

28 януари 2016 г.
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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 за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г.
в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
1. Със Заповед №ОХ-2/
05.01.2016 г. на министъра на
отбраната на Република България е разкрита процедура
по обявяване на войнишки
длъжности за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във
военни формирования от
Сухопътните войски, както
следва:
1.1. За 61-ва механизирана бригада – 220 длъжности
съгласно Приложение №1.
1.2. За 2-ра механизирана
бригада – 130 длъжности съгласно Приложение №2.
2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни
длъжности да подадат заявление до командира на
61-ва или 2-ра механизирана
бригада, чрез структурите на
Централно военно окръжие
(ЦВО) до 19.02.2015 г. с приложени към него:
2.1. Автобиография;
2.2. Копия от документи
за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация
и правоспособност, които се
изискват за длъжността;
2.3. Копие на документ,
удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават
такъв);
2.4. Свидетелство за съдимост;
2.5. Декларация за наличие на обстоятелствата
по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от
ЗОВСРБ;
2.6. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна
служба с по-ниско военно
звание от притежаваното
от тях в запаса (ако имат
такова);
2.7. Удостоверение от съответната структура на ЦВО,
където се водят на военен
отчет, от което да е видно
основанието за освобождаване от военна служба (при
условие, че са служили);
2.8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО,
където се водят на военен
отчет, от което да е видно, че
са на служба в доброволния
резерв по Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор
за служба в доброволния
резерв);
2.9. Експертно решение,
удостоверяващо годността
за военна служба, издадено
от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване
на медицински прегледи за
издаване на експертното решение кандидатите да представят лична амбулаторна
карта с отразен актуален
здравословен статус и медицинско удостоверение от
районния психодиспансер;
2.10. Копие от военноотчетната книжка (ако имат
такава);
2.11. Копие от заповед за
освобождаване от военна
служба (при условие, че отговарят на изискванията на
чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили
(ЗОВСРБ);
2.12. Други документи,
свързани с изискванията

за заемането на длъжността
(копие от свидетелството за
правоуправление на МПС, за
завършени курсове за военноотчетната специалност, за
владеене на английски език
по STANAG 6001 и др.).
3. Кандидатите да попълват заявленията четливо, с
печатни букви и да посочат
актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен
от постоянния им адрес. По
възможност да се посочва
e-mail и телефон за връзка.
4. В заявлението си кандидатите могат да посочват
до три длъжности, само в
една механизирана бригада.
5. До 15.04.2016 г. структурите на ЦВО изпращат до
командирите на 2-ра механизирана бригада – Стара
Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово заявленията на кандидатите.
За
тези
кандидати,
които са били на военна
служба, да бъде посочено
еднозначно в съответното
удостоверение, издадено от
структурата на ЦВО, където
се водят на военен отчет,
основанието за освобождаване от военна служба.
6. Съгласно Заповед
на министъра на отбраната
№ОХ-2/05.01.2016 г. относно
обявяването на конкурса, за
длъжностни лица, отговорни за провеждането му, са
определени, както следва:
6.1. Командирът на 61ва механизирана бригада
– Карлово за длъжностите
по Приложение №1.
6.2. Командирът на 2ра механизирана бригада
– Стара Загора за длъжностите по Приложение №2.
7. Конкурсът ще се проведе, както следва:
7.1. За 2-ра механизирана бригада – от 16.05.2016
г. до 07.06.2016 г. във в.ф.
24150 – Стара Загора.
7.2. За 61-ва механизирана бригада – от 16.05.2016
г. до 07.06.2016 г., във в.ф.
34750 – Карлово.
Допуснатите кандидати
ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото
на явяване за участие в
конкурса.
8. Конкурсът включва
изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща
култура и събеседване с
кандидата.
8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез
определяне на качествата
им за сила (лицеви опори
и коремни преси), бързина
(бягане совалка 10х10 м) и
издръжливост (крос 1000 м)
по нормативи, определени в
„Единен армейски тест” за
военнослужещи във Въоръжените сили на Република
България, съгласно Приложение №3.
8.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса,
като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по
една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.
9. Кандидат, който е
получил под 200 точки на
изпита по физическа подготовка или под 30 точки на
отделен норматив, или под

55 точки на теста за обща
култура отпада от конкурса
и не се класира.
10. Кандидат, който не се
яви на събеседването отпада от конкурса.
11. Кандидат, за който
преди датата за явяването
му на изпита във военното
формирование не е получен
протоколът с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”,
издаден от Центъра по психично здраве и превенция
към ВМА, не се допуска до
участие в конкурса.
12. Балът за класиране
на кандидатите се формира
като сума от:
12.1. Точките от изпита по
физическа подготовка;
12.2. Точките от теста за
обща култура;
12.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е поблагоприятна за кандидата,
умножена по две и закръглена до цяло число;
12.4. Пет точки за притежавано висше образование;
12.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на
дисциплинарно наказание
„уволнение”;
12.6. По пет точки за
всяка притежавана военноотчетна специалност, което
се удостоверява с документ
за завършен курс по време
на военната служба;
12.7. Точки за притежавано удостоверение за
владеене на английски език
съгласно STANAG 6001 на
НАТО, както следва:
* за ниво 1-1-1-1 – десет
точки;
* за ниво между 1 и 2
– петнадесет точки;
* за ниво 2-2-2-2 и по-високо – двадесет точки.
13. Съгласно чл. 48, т. 1 от
Закона за резерва на въоръжените сили на Република
България, при равен бал на
по-предно място се класира
кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в
доброволния резерв.
14. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна
служба, ако към датата на
сключването на договора за
военна служба не са навършили 32 (47) години.
15. Съгласно чл. 141, ал. 6
от ЗОВСРБ, възрастта от 47
години в т. 14 се прилага по
отношение на кандидатите,
които отговарят на следните
условия:
15.1. Изпълнявали са
военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени
от нея поради организационно-щатни промени или
при пълна или частична
ликвидация въз основа на
акт на Министерския съвет,
или при съкращаване числеността на въоръжените
сили или на отделни техни
формирования по решение
на Народното събрание.
15.2. Кандидатстват за
заемане на длъжността не
по-късно от 5 години след
освобождаването от военна
служба (кадрова военна
служба).

Кандидатите
доказват
обстоятелствата по т. 15.1. и
15.2. с копие на заповед за
освобождаване от военна
служба.
15.3. Не са придобили
право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса
за социално осигуряване,
което се удостоверява с
документ от Националния
осигурителен институт.
16. Некласирани кандидати имат право на жалба
пред длъжностните лица,
отговорни за провеждане на
конкурсите, съгласно т. 6.1. и
6.2. в седемдневен срок от
уведомяването им.
17. При наличие на подадени жалби от некласирани
кандидати, подписването на
договорите за военна служба, приемането на военна
служба и назначаването на
длъжност на класираните
кандидати се извършва след
изтичането на сроковете за
обжалване по чл. 6, ал. 4 от
Правилника за прилагане на
ЗОВСРБ, които са:
17.1. Подаване на жалба
– до седем дни от уведомяването на кандидата.
17.2. Произнасяне по
жалбата – до четиринадесет дни от получаването на
жалбата.
18. Телефони за контакт и
информация:
18.1. За конкурса в 61ва механизирана бригада
– (0335) 94 590 и 94 679.
18.2. За конкурса във 2-ра
механизирана бригада – (042)
615 922 и 615 921.
19. Съгласно заповедта
на министъра на отбраната
за обявяване на конкурса,
началникът на Централно
военно окръжие организира
чрез подчинените му структури:
19.1. Информирането на
кандидатите за приемане на
военна служба относно реда
и условията за издаване на
експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от
оценката на психологичната
пригодност на кандидатите
за военна служба от ВМА.
19.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление
за установяване годността
им за военна служба от
ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната
им пригодност от Центъра
по психично здраве и превенция. При преминаване
на медицински прегледи за
издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба
кандидатите представят документите, посочени в чл. 21
на Наредба №Н-4/18.02.2013
г. за военномедицинска експертиза.
Командир на Сухопътните войски:
ген.-майор Андрей БОЦЕВ
За подробна информация: старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик за общини Брацигово
и Пещера Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 1,
ст. №4, тел. 03552/20 65, и
старши специалист Димитър
Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ №10,
тел. 034/445 463
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Според
публикувани
мнения на представители
на Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране, би било добре, ако
в общините освен главен
архитект има и главен инженер. Според тях неговата
професионална подготовка
ще отговаря на всички
въпроси, свързани с инженерните дейности и съоръжения, ще носи отговорност
за поддържането им и ще
консолидира работата на няколко звена, които в момента работят самостоятелно.
Мнението на специалистите
е, че издаването на разрешения за строеж трябва да
се разпредели и за инженеринговата инфраструктура
да се подписва от главния
инженер. Тяхното становище
е, че в момент, в който общините изграждат предимно
инфраструктурни
обекти
по оперативни програми,
нараства
необходимостта
от такива експерти. Това
мнение явно се споделя напълно от общините, защото
при направена справка
се оказва, че на повечето
места са назначени главни
инженери. Те си взаимодействат или подпомагат
дейността на главния архитект по дейности, свързани
с комуникациите, транспорта, инженерните мрежи
и други задължения. Има

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

и общини, където работят
специализирани в различни
направления инженери. В
условията на ограничения
на разходите за персонал,
замразени стандарти за
общинска администрация,
възниква проблемът с привличането на добри специалисти в структурите на общините. Възнагражденията,
които могат да получават на
пазара в големите градове
са в пъти по-високи, което
поставя администрациите в
затруднено положение при
избор на такъв тип специалисти.
Споделената идея от
специалист от Камарата за
разпределяне на задълженията по издаването на разрешенията за строеж от главен архитект и евентуално от
главен инженер на този етап
не стои, тъй като в процеса
по издаването на разрешителни участват експерти
(инженери) със становища
от техните компетенции.
Целта на администрациите
е да облекчават гражданите
и бизнеса, да съкращават
сроковете за издаването на
документи, а не да се чакат
два подписа за получаване
на един документ.
Основният извод от публикацията: за всяка община
е полезно да назначи експерт на длъжност „Главен
инженер”.

О П Е РАТ И В Н А

П Р О Г РА М А

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

СОУ „Народни будители” – гр. Брацигово
Проект „Подкрепа за равен
достъп и личностно развитие”
От 1 януари 2016 г. в цели са ранно откриване
СОУ „Народни будители” на деца, застрашени от
– Брацигово стартира обучителни трудности, и
реализацията на про- успешното им включваект „Подкрепа за равен не в предучилищното и
достъп и личностно раз- училищно образование.
витие” по Оперативна Другото е интервенция и
програма „Наука и обра- допълнителна подкрепа
зование за интелигентен за преодоляване на обурастеж” (ОП НОИР), който чителното затруднение на
ще се изпълнява до 31 учениците, успешната им
август 2017 г. Той се явява реализация и интеграция,
продължение на успеш- както и повишаване роляно приключилия на 30 та на общообразователнидекември 2015-а проект те училища за изграждане
„Включващо обучение”, на приобщаваща среда за
като ще продължи и до- осъществяване на качестпълни досега осъществя- вено образование, съобраваните дейности.
зено с индивидуалните поНовият проект разши- требности на всеки ученик
рява диапазона на целите и повишаване капацитета
си като поставя акцент на специалните училища
върху
приобщаващото за деца и ученици със сенобразование – процес и зорни увреждания с оглед
дейност за изграждане изграждането на функциона образователна среда, нален модел на работа за
насърчаваща разгръща- подкрепа на включващото
нето на потенциала на им обучение и др.
всяко дете и ученик за
В СОУ „Народни буличностно развитие, както дители” – Брацигово по
и успешна реализация и проекта ще продължат да
социализация.
работят психолог, ресурСред
специфичните сен учител и логопед.
www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-3-003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съвременност

ПО СТАР ИЛИ ПО НОВ СТИЛ
100 години от въвеждането на Григорианския календар
На 10 октомври 1582
година папа Григорий XIII
въвежда нова календарна
система, наречена по-късно
на негово име – Григориански календар. Първоначално той създал комисия,
начело с професора по
астрология Игнаций Данти.
Те одобряват проекта на
преподавателя по медицина
в университета на гр. Перуджа Луиджи Лилио, който
се счита за съставител на
Григорианския календар. С
него се заменя Юлианския,
който за 400 години избързва с 3 дни. За да се избегнат
нови грешки, се решава от
всеки 400 години да се изваждат 3 дни. На 24 февруари 1582 г. папа Григорий ХIII
издава була, според която
датите се преместват с 10
дни напред и се нарежда денят след 4 октомври 1582 г.
(четвъртък) да се приеме
не за 5-и, а за 15 октомври
1582-ра. Така се поправя
грешката, натрупана от времето на Никейския събор и
пролетното равноденствие
отново става на 21 март.
Григорианският календар не
получава веднага разпространение.
Появяват се проблеми
със загубените дни още
когато се приема разликата
от 10 дни – времето при приемане на календара през ХVI
в. – които продължават чак
до 20-те години на ХХ век.
За да се приведе календарът в съответствие
с равноденствието, калабрийският доктор Алойзий
Лилий през 1582-ра предлага нов календарен метод.
Новият календар е одобрен
на 24 февруари 1582 г. чрез
папската була Inter gravissimas на папа Григорий XIII.
Това е т. нар. Григориански
календар, който премахва
високосните дни за годините, отговарящи на следните
две условия:
– годината е кратна на
100;

Честита 7524 годи
година,
на,
според Българския
календар

Най-старият календар в
света е… български! Той е създаден много преди Китайския,
Григорианския, Юлианския и този
на маите! Календарът е научен
труд, създаден от хора, които са
обитавали земята преди Христос.
Когато България е била
Велика сила, всички са се ръководили по нейния календар,
който се разминава само с няколко
секунди от астрономическия! Дори
ЮНЕСКО признава, че Българският
календар е най-точният от всички!
С 12-годишния си цикъл той е първоизточник на Китайския.
През 1976 г. ЮНЕСКО обявява
древнобългарския календар за
най-точния в света. Учените били
поразени от гениалното решение
на математическата задача с
чепатото число 365. Нещо повече
– древното българско летоброене
предлагало същото просто правило и за високосния 366-и ден,
който окончателно „преобръщал
колата“ дори на претендиращите
за най-съвършени образци календари.
Всяка година от 12-годишния
цикъл, за който обикаля Слънцето около Земята, е кръстена на
някакво животно. За разлика от
Китайския обаче, при нас първата
година не е мишка, а свиня.
1. свиня (докс, док, прасе)
2. мишка (сомор, шъши)
3. вол (шегор, куврат, буза,
бусман)
4. тигър (барс, паръс, баръс)
5. заек (дванш)
6. змей (вер, драгун, кала, слав)
7. змия (дилом, делян, аттила)
8. кон (тек, таг, тих, алаша)
9. маймуна (песин, писин)
10. коч (суръх, север, расате)
11. петел (тох, тах)
12. куче (етх)

– годината не е кратна
на 400.
Както в Юлианския,
така и в Григорианския календар, годините 1600-а и
2000-а са високосни, но за
разлика от първия, 1700-а,
1800-а, 1900-а и 2100-а не са.
Ако при Юлианския календар винаги е имало високосни години, Григорианският
пропуска три такива на
четири века.
Преминаването от Юлианския към Григорианския
календар не става едновременно във всички страни, а
целият процес трае повече
от три века.
Страните, които са под
властта на папа Григорий
– Испания, Португалия и
Полша, го приемат веднага, други, като Франция,
съвсем скоро след тях.
Англия и протестантските
страни приемат Григорианския календар през ХVIII
в., а източноправославните
– чак в началото на ХХ.
В 24.00 ч. на 31 март 1916 г.
България официално преминава от Юлианския към Григорианския календар и вместо
1-ви, настъпва 14 април.
Съгласно закона, след
31 март следва 14 април.
Но Българската православна църква продължава
по Юлианския календар
до 1968 г., когато заедно
с Гръцката и Румънската
православни църкви възприемат Григорианския календар, в който не попадат
Великденският празничен
цикъл и твърдите дати на
църковните празници.
Почти на всеки празник,
особено ако той е религиозен, ние употребяваме
понятията „по стар стил”
и „по нов стил”. Например
Гергьовден твърдо празнуваме „по стар стил”, докато
повечето останали празници – по нов.
Ваня СТЕФАНОВА

В КОКЕТНО БРАЦИГОВО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ
НА “ЛЕВСКИ” ОТБЕЛЯЗАХА 10 ГОДИНИ
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕНКЛУБА В ГРАДА
В ресторант в центъра на града над 70 мъже,
жени и деца отбелязаха с
тържество
годишнината,
откакто привържениците се
организираха в подкрепа на
любимия „Левски”. Имаше и
гости от гр. Стамболийски.
Да уважат годишнината
на левскарите от Брацигово,
от София бяха дошли председателят на Националния
клуб на привържениците
Степан Хиндлиян, който е
и член на УС на ПФК „Левски”, представителят на
тръст „Синя България” Антони Джамбазов, също член
на УС на ПФК „Левски”, и
Милен Панайотов, който написа „Ние бяхме сектор Б”.
Тримата
приветстваха
с кратки слова хората на
сбирката и благодариха на
Борис Малинов за поканата
и за добрата организация на
тържеството.
За разлика от други мес-

та, където се проведоха подобни чествания, на които
преобладаваха пирошоуто
и бомбичките, в Брацигово
наблегнаха на изпълненията на народни песни и танци,
като неизменно в ръката на
водещия хорото се вееше
българският трибагреник.
За доброто настроение имаше и съвременна

българска музика с преобладаващо рокзвучене. Проведе се забавна томбола със
символични награди, а накрая бе разрязана и тортата,
изобразяваща емблемата на
„Левски”.
Малки и големи пяха
химна и други песни, посветени на любимия клуб.
Георги БАТАКЛИЕВ

ТРИМА НОВИ
ПОЧНАХА С
“ЧИКО”, ЧАКАТ И
ЯВОР ВЪНДЕВ
С 20 играчи започна
зимната си подготовка футболният тим на „Чико” (Бяга).
На първото занимание след
дългата ваканция се появиха
и трима нови футболисти.
Това са нападателят Иван
Андреев, който идва от ФК
„Братаница”, вратарят Ненко
Вергов, пазил на „Бенковски” (Црънча) през есента,
и пловдивският защитник
Борис Кацаров, който вече е
играл за „Чико”.
„Засега ни напуска само
Митко Димитров, който заминава за чужбина. На покъсен етап към подготовката
на отбора ще се присъедини
и Явор Въндев, тъй като е все
още в Кипър”, заяви старшитреньорът на бяжани Спас
Спасов.
Относно евентуалното напускане на Николай Манчев,
треньорът на „Чико” коментира, че това не е на дневен ред.
„Щом започна тренировки с
нас, значи не смята да сменя
отбора”, заяви Спасов по адрес на пловдивския халф.
Заради падналия сняг в
Бяга, в следващите дни отборът на „Чико” ще тренира
всеки ден с едноразови
занимания в Пазарджик на
изкуственото игрище в комплекса „Писковец”.
Oбщо 4 контроли ще
имат бяжани по време на
подготовката си за пролетния дял на първенството в
Югозападната „В” футболна
група. Първата момчетата на
„Чико” я играха срещу 19-годишните младежи на „Ботев”
(Пловдив) в базата на пловдивчани в Коматево. Следващата контрола е с отбора на
„Оборище” (Панагюрище) на
31 януари. Все още не е уточнено къде ще се играе мачът,
но по всяка вероятност ще
бъде на стадион „Орчо войвода“ в Панагюрище. На 7
февруари футболистите на
„Чико” ще премерят сили с
„Марица” (Пловдив). Планира
се контролата да се изиграе
на стадиона в Бяга. Седмица
по-късно съперник на бяжани ще бъде друг пловдивски
тим – „Спартак”. Този спаринг
ще се състои на стадиона на
пловдивчани. „Засега, освен
тези четири контролни срещи, не сме предвидили други
проверки, тъй като времето
ни за подготовка е ограничено”, заяви Спас Спасов.
Първият мач на бяжани
през пролетния полусезон
в Югозападната „В” футболна група е гостуване на 21
февруари на „Витоша” (Бистрица).
„Целта ни е да затвърдим
доброто си представяне от
есенния полусезон. Не сме
притеснени по отношение на
точковия актив, така че ще
се опитаме да показваме във
всеки мач добър футбол”, коментира още старшият на
новаците в трета лига.
Припомняме, че отборът
на „Чико” завърши на седмо
място във временното класиране от есенния дял на
първенството.
Бяжани успяха да излязат
от кризата, която ги връхлетя
след трагедията, сполетяла
през лятото „Чико”, когато
при автомобилна катастрофа
загина президентът на отбора
Георги Михайлов – Бунара.
PZ sport

Рецепти
за здраве

СМУТИ

Най-вероятно вече сте
чули думичката „смути”.
Тези от вас, които тренират
диетично хранене, сигурно
са попадали на различни
рецепти, съдържащи тази
думичка. Ето накратко що
за животно е това смутито
и яде ли се, пие ли се…

Какво е смути?

Смути наричаме гъста напитка, обикновено
направена в пасатор, от
плодове и/или зеленчуци
с добавени плодов сок,
зеленчуков сок, вода,
прясно и по-рядко с кисело мляко.
Обикновено
всяко
смути се състои от следните три части: някакъв тип
течност, която наричаме
база, един или няколко
плода и/или зеленчука и
лед.
Леда можем да го
пропуснем, ако използваме замразен плод или
зеленчук.

Каква е разликата с
шейковете и соковете?
При шейковете имаме
добавени различни подсладители – захар, сладолед, докато при смутито
използваме само сладостта на плодовете, с които го
правим.
Соковете са просто
изстискани
плодове/
зеленчуци, докато в случая със смутитата имаме
останал
целия
плод/
зеленчук, не само сока му.

Смутни
времена
или кога се е появило
смутито?
Сигурно си мислите,
че някой DJ, докато си е
миксирал поредния хит,
се сетил да миксира малко
плодове… Да, ама не!
През 30-те години на
миналия век в Щатите
започват да продават
здравословни
напитки,
направени от смачкани на
пюре плодове.
Десетина години след
това вече започват да се
срещат „бананово смути”
и „смути от ананас” по
книгите с рецепти.
Различни видове смути срещаме и в индийската и средиземноморската
кухня, а в Щатите дори
през 70-те е имало и смути
„Крал” (Smoothie King), но
какво ли не правим в името на рекламата, нали?
Тъй като всеки от нас
има различен вкус и би искал и смутито му да бъде с
някой от любимите му плодове, затова и има толкова
много рецепти за смутита.
Но друго важно нещо,
което трябва да знаете,
за да индивидуализирате
избраната от вас рецепта
за смути и да ви стане то
още по-приятно, е възможността да направите
консистенцията му според
вашите предпочитания.
Обикновено гъстотата
на смутито е отношението
на течната към твърдата
част.
Най-лесно е да го
направим по-гъсто, ако
сложим по-малко течност,
и обратното – като увеличим броя на плодовете/
зеленчуците.
Друг начин е добавянето на малко протеинова
пудра.
Тук е времето да
вметнем една скоба и да
кажем, че много хора от
фитнес сферата използват

смутитата не само с протеин, но си пият и витамините и другите здравословни
добавки с тях.
Mожем да добавим
някакъв вид декорация
(резенче лимон или листенца мента например), за
да добие смутито ни поестетичен вид. Тези тенденции в аранжирането
се забелязват доста често
при пуска нето на рецепти
за смутита в различните
издания.
А пък почитателите на
по-„нездравословните”
напитки трябва да знаят,
че смутитата могат да се
добавят към различни
видове алкохол за получаването на коктейли.

Разпознаваме различни видове смутита:
– Плодово – името
говори, че се използват
плодове за направата му;
– Зеленчуково – също
заглавието е красноречиво;
– Зелено – в случая
имаме добавени повече
(тъмно)зелени
зеленчуци, например Попайския
спанак;
– Десертно – тук границата с шейковете е размита, но в общия случай
в тази категория попадат
смутитата, при които добавяме захар, сладолед
и т.н.;
– Здравословно – прави се със специален подбор на съставките, за да се
набавят от него нужните
за организма вещества,
вместо използването на
добавки;
– Смути за отслабване
– в случая целта е да се
намали гликемичният индекс на напитката, като не
слагаме захар и подбираме внимателно плодовете.
Освен това, често се добавят и „полезни мазнини”
за по-голямо засищане.
Другото, което можем да
срещнем в много смутита
за отслабване, е зеленият
чай и кофеинът, с които се
постига забързване на метаболизма и намаляване
на апетита.

Няколко практични
съвета за приготвяне на
вашето смути:
Ако използвате комбинация от мляко и цитрусови плодове, то побързайте
да изпието смутито си.
Оставяйки го за известно
време, ще забележите
как консистенцията се
променя на не особено
привлекателна на външен
вид. И съответно няма да
ви е толкова сладко за
пиене. Всъщност нарочно
започваме с този съвет,
за да стигнем до един от
основните – консумирайте
смутито си възможно найскоро след приготвянето
му! Няма нужда да чакате
окисляването и промяната
на цвета на бананите например.
Някои плодове правят
повече пяна, която можете
да оберете с лъжичка. Или
пък просто да използвате
сламка, ако смятате, че пяната прави вашето смути
още по-красиво.
Разбира
се,
няма
нужда да се напомня, че
плодовете и зеленчуците
трябва да са хубаво измити, а някои от тях и обелени, преди да ги сложите в
блендера.
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