
Баба Марта зарадва жителите и малчуганите 
на брациговското село Бяга, като им позволи в 
първия ден на месец март да се радват на нова 
придобивка.

Днес в присъствието на кмета на община Бра-
цигово – г-жа Надежда Казакова, и председателя 
на Общински съвет – Брацигово, инж. Веселина 
Дамова, отец Иван Каменаров отслужи водосвет 
за откриване на детска площадка в центъра на 
селото. Новият атракцион е изграден по спече-
лен проект на кметство Бяга към ПУДООС „За 
чиста околна среда“ – 2020, „Обичам природата 
и аз участвам“. Стойността за облагородяване на 
парковата част и поставяне на ново градинско об-
завеждане и детски съоръжения за забавление е 
10 000 лева.

Фирмата изпълнител, наета за изпълнението на 
проекта, е „Братя Пашкулеви“ ООД.
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Скъпи жители на община Брацигово,
Тенденцията за нарастване на случаите на 

COVID-19 у нас се запазва. Както знаете, на 
територията на цялата страна продължават 
въведените противоепидемични мерки срещу 
разпространението на вируса. Макар и леки, 
те все още са в сила. Обстановката остава 
динамична. Британският вариант на вируса 
разболява все по-млади хора, затова, ако се 
наложи, ще бъдат въведени допълнителни 
мерки. Отново сме изправени пред поредния 
локдаун, ако не вземем всички необходими 
предпазни действия.

Рецепта за справяне с COVID-19 и негови-
те нови щамове няма. Хората очакват от нас 
отговорност, а нашата отговорност е да се 
съобразим с това, което епидемиолозите ни 
препоръчват. Знаем, че всички сме уморени от 
мерките и си искаме социалните контакти, но 
най-важни са животът и здравето на хората.

В тази връзка, Общинският кризисен щаб 
в Брацигово благодари на хората в община-
та за проявената отговорност и разбиране. 
До изминалата седмица въведените мерки се 
спазваха, но се забеляза едно отпускане през 
празничните мартенски дни, когато по улиците 
и търговските обекти имаше повече хора. Епи-
демията навлиза в своята поредна сериозна 
фаза, поради което не трябва да има никакво 
отпускане. Призоваваме ви:

� не се трупайте в търговските вериги и 
магазини; използвайте маски; спазвайте раз-
стояние помежду си от 1,5 – 2 метра;

� преустановете ходенето на групи до ма-
газините или по улиците;

� млади хора, бъдете повече навън; спрете 
с приятелските сбирки и домашните събира-
ния; пазете себе си, своите майки, бащи, баби 
и дядовци; използвайте дворовете си, лични-
те си стопанства, градини и ниви извън града 
за разходка и чист въздух;

� възрастни хора – бъдете отговорни и дис-
циплинирани – вие сте най-уязвимата част от 
населението; ако имате нужда да пазарувате в 
хранителен магазин или аптека, използвайте 
времето от 8.00 до 10.30 часа; 

� работещите фирми – спазвайте всички 
хигиенни изисквания, които са официално 
обявени, и осигурете ръкавици, маски, дезин-
фектанти и дистанция от 1,5 – 2 метра между 
работниците;

� завърналите се и завръщащите се от 
чужбина, които са поставени под карантина 
– спазвайте я стриктно! Не излизайте навън 
по никакъв повод, не общувайте директно с 
близките си!

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ОКОЛО ВАС!
Още веднъж изказваме своята благодар-

ност на всички наши съграждани, които стрикт-
но изпълняват епидемичните предписания. 

Без всеки един от нас да прояви своята 
лична отговорност, няма как да се справим с 
тази извънредна ситуация.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

Нагиздена, с кошница мартеници в ръка и 
хурка на кръста, из Брацигово и тази година 

отрано се разшета 
Баба Марта. Най-
напред тя бе по-
срещната от децата 
на детска градина 
„Здравец“, на кои-
то под мартенското 
дърво разказа за 
хубавата българ-
ска традиция на 
днешния ден да се 
кичим с червено-
бели мартеници.

След това Баба 
Марта обходи ули-
ците на града и 
върза усукани чер-
вено-бели конци за 

здраве. Мартенски 
облечената жена 
влезе и в Общин-
ска администрация.

Навсякъде тя 
изказа пожелания 
за здраве и живот, 
а домакините й се 
зарадваха искре-
но и пожелаха да 
не ги забравя и 
догодина. 

На централния 
площад пак почер-
веня цяло дърво.

То събира по-
гледите на любо-
питните местни 
жители и гости на 
града, радва ги и напомня, че идва пролет.

„Априлци“

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 04 април 2021 година

• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват 
да упражнят избирателното си право в изборното помещение, 
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявя-
ват желанието си в писмена форма, чрез заявление по обра-
зец или чрез електронно заявление през интернет страницата 
на общините по постоянния им адрес или по настоящия им 
адрес – в случаите, когато своевременно е направено искане 
по чл. 37 от ИК.

Краен срок: 20.03.2021 г. вкл.
• Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различ-

ни населени места, може да поиска да бъде вписан в избира-
телния списък по настоящ адрес.

Краен срок: 20.03.2021 г. вкл.
• Всеки избирател може да поиска отстраняване на непъл-

ноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, 
с писмено заявление до кмета на общината, кметството или 
кметския наместник.

Краен срок: 27.03.2021 г. вкл.
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват 

да упражнят избирателното си право в изборното помещение 
и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не 
са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 2 от ИК, може да 
гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при 
условие, че на територията на населеното място е назначена 
подвижна СИК.

Краен срок: до 29.03.2021 г. вкл.
• Избиратели, които към 4 април 2021 г. са поставени под за-

дължителна карантина или задължителна изолация съгласно 
Закона за здравето, с постоянен, съответно настоящ, адрес (в 
случаите, когато е подадено заявление и са вписани в избира-
телния списък по настоящ адрес) на територията на населено 
място, могат да заявят желание да гласуват с подвижна из-
бирателна кутия, в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. 
включително.

Краен срок: до 31.03.2021 г. вкл.
За спазване на сроковете, предвидени в ИК, в Общинска 

администрация – Брацигово, ще има дежурни служители на 
20 и 27 март /събота/ 2021 г. от 08 до12 ч. и от 13 до 17 ч.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ГРАД БРАЦИГОВО И КМЕТСТВАТА.

За информация: Общинска администрация – ет. 1, стая №4, 
тел. 03552 20-65, вътр. 111 или GSM 0893460420

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ,
ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА 

ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ,
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите 
за народни представители имат избиратели, поставени под за-
дължителна карантина или задължителна изолация съгласно 
Закона за здравето , с постоянен, съответно настоящ адрес (в 
случаите, когато са подали заявление и са били вписани в изби-
рателния списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021 г.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с под-
вижна избирателна кутия се подават до кмета на общината, 
съответно до кмета на кметството в периода от 24.03.2021 г. 
до 31.03.2021 г. по един от следните начини:

• саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълно-
мощник с пълномощно в свободен текст, лично по пощата или 
по факс;

• подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в 
свободен текст, лично по пощата или по факс;

• заявление, подадено на електронната поща на кмета на 
община Брацигово, съответно на кметовете на кметства в Об-
щината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в подвижна СИК не се при-
лагат други документи, освен пълномощни, когато се подават 
чрез пълномощник.

• Гласоподавателите с адресна регистрация в гр.Брацигово 
могат да подават заявленията на ел. поща: kmet@bratsigovo.bg

За Гласоподавателите с адресна регистрация по селата в 
общината, съответно:

• За с. Бяга заявленията може да се подават на ел. поща: 
bqga@bratsigovo.bg;

• За с. Исперихово заявленията може да се подават на ел. 
поща: isperihovo@bratsigovo.bg;

• За с. Козарско заявленията може да се подават на ел. 
поща: kozarsko@bratsigovo.bg;

• За с. Розово заявленията може да се подават на ел. поща: 
rozovo@bratsigovo.bg;

• За с. Равногор заявленията може да се подават на ел. 
поща: ravnogor@bratsigovo.bg.

• За с. Жребичко заявленията може да се подават на ел. 
поща: kmet@bratsigovo.bg.

За информация Общинска администрация – ет. 1 стая №4, 
тел. 03552 20-65 вътр. 111 или GSM 0893460420.
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Сърдечни благодарности за направеното ДАРЕНИЕ 
от 40 стола, етажерка и цветен принтер!

Те са отправени към 
Биляна Цекова (Bilyana 
Tsekova) и собственика на 
фирма iGaming.com.

Този щедър жест поста-
ви началото на едно при-
ятелство,защото добрите 
хора са лъчезарни, мили 
и сърцати и зареждат с по-
ложителна енергия окол-
ните! За нас е чест! 

Жестът от тяхна страна 
не спира дотук! Те пропъ-

туваха пътя от град Варна до село Бяга, за да донесат 
принтера и заедно го инсталирахме! Благодарности и 
поклон пред това, което сте! Да, доброто е навсякъде 
около нас, само трябва да отворим очите и сърцата си, 
а това е възможно ако и ние правим добро!

Покажи ми как говориш и ти казвам какъв си
Живка Аджеларова

На 13 март се навършиха 80 години
от рождението на Димитър Аджеларов

От известно време едни от най-гледаните те-
левизии допускат в ефира на своите предавания 
хора, които с поведението и речника си се стремят 
да бъдат оригинални, често дори скандални, но в 
този си стремеж сякаш нарочно загърбват благо-
приличието и правилното говорене по време на 
своето включване. Особено в социалните мрежи 
се развива тезата, че щом даден човек не е добър 
пример, значи не е пример изобщо, и вероятно на 
същата тази теза се основава и смелостта на теле-
визиите да популяризират елементарни персони 
без всякакъв морал и възпитание. И ако действи-
телно начинът на поведение и най-вече на гово-
рене характеризира човека, то няма ли да бъде 
добре най-напред ние, като зрители, след като сме 
наблюдавали предложения от медиите модел за 
подражание и сме си направили съответните из-
води, да се замислим по какъв начин околните 
биха възприели нас, ако се представим със същия 
речник?

„Кажи ми кои са ти приятели, за да ти кажа 
какъв си…“ е една от многото поговорки, които съ-
ществуват не само на български. Тя обаче може да 
бъде тълкувана, освен в прекия си, познат на всич-
ки смисъл, и по още един съвсем нетрадиционен 
начин. Свикнали сме, когато я чуем, да си пред-
ставяме хората от близкото ни обкръжение и може 
би дори не се замисляме, че приятели могат да ни 
бъдат не само човешките същества, но и думите, 
с които си служим ежедневно и които в действи-
телност са способни да определят много по-точно 
същността ни.

От известно време в родната ни реч навлизат 
отделни лексикални единици или цели изрази, 
обикновено фразеологизми, от чужд произход и 
те доста бързо стават популярни в разговорния 
език с употребата си в буквален смисъл, а не, както 
е прието, в преносен. Това, че човек е чул по теле-
визията конкретна чуждоезична фраза, но не се 
е замислил над значението Ӝ, може би е една от 
причините той да не разбере, че въпросната съ-
ществува пълнозначно и на български и този факт 
да го подтиква да я повтаря дословно. А в момент, 
когато заговори по един подобен „модерен“ начин 
пред някого, едва ли ще бъде попитан дали има 
представа какво всъщност означават думите му на 
роден език. По-вероятно е веднага да бъде охарак-
теризиран като „неграмотен“, „ниско интелиген-
тен“, та дори и „смешник“, въз основа единствено 
на няколко реплики.

И тук някои сигурно ще си помислят, че най-
подходящ пример може да бъде именно харак-
терният говор на подрастващите, изпъстрен с 
жаргонни изрази и сума ти чуждици. Но нека само 
се замислим дали така наречените тийнейджъри 
не се опитват да подражават на някого. Тук отно-
во ще се върнем към репликите на някои от доста 
популярните телевизионни водещи, както и на не 
по-малко известните техни гости в предаванията, 
в разговорите между които можем да открием 
дразнещите изрази като „сори, брат“, „срещнах се 
с рандъм хора“, „сега ще видим всеки от гостите 
ни в обувките на другия“ и т.н. И верният почита-
тел, най-вече подрастващ, но и не само, щом чуе 
любимата си „звезда“ да се изказва по подобен 
начин, веднага се спуска да имитира поведението 
и репликите Ӝ, без да мисли, че те са провокирани 
от ниска култура и беден речник, които не биха му 
били никак от полза. 

 Съвсем не е необходимо да говорим с часове 
пред някого – дори и една изречена дума е способ-
на да каже достатъчно за същността ни. 

Следващият пример е свързан с миналия на-
скоро празник Сирни заговезни, познат още като 
Прошки. Според християнската вяра думата „про-
шка“ сама по себе си означава проява на искрено 
разкаяние за волните или неволните прегрешения 
пред близкия. Ако в миналото, за да се разкае 
пред някого за грешката си, човек е използвал 
именно „простӜ“, то днес би предпочел по-скоро 
„извинете“.1 Но определено би направило лошо 
впечатление, когато някой ни настъпи в автобуса и 
се обърне към нас със „сори, брат“, независимо на 
каква възраст е. Значението, което бихме придали 
на подобен израз, може да всякакво друго, но не и 
опит за разкаяние, а мнението си за човека бихме 
изразили изчерпателно, при това само с една дума 
– простак. 

Последният пример със сигурност не е един-
ственият, способен да онагледи толкова ясно 
какво огромно значение има всяко едно изречено 
слово. Неслучайно народът е казал „Три пъти мери, 
веднъж режи!“, или с други думи – „Три пъти мис-
ли, веднъж казвай!“. Защото в крайна сметка може 
да се окаже, че човек е голям не толкова, колкото 
са големи мечтите му, а колкото му позволява реч-
никът. 

1  Ако се замислим, думата съдържа представка „из-“ и корен 
„-вин-“ и нейното буквално значение би могло да бъде „из-
бави ме от вината“.

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

Ние -  хората

На 31.01.2021 г. при-
ключи успешно изпълне-
нието на проект по проце-
дура „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компо-
нент 3“, финансирана по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. 

Дейности-
те по проце-
дурата бяха 
насочени към 
в ъ з р а с т н и 
хора над 65 
г. с ограниче-
ния или не-

възможност за самообслужване, към 
хора с увреждания и техните семейства, 
хора, които са поставени под карантина от 
здравните власти и за които има социална 
необходимост от почасови услуги, само-
тни родители с дете/деца до 12 г., които 
са в невъзможност да оставят децата си 
сами.

При планувани 47 потребители, в пери-
ода на изпълнение на проекта – май 2020 

г./януари 2021 г., бяха обслужени 75 лица от целевата 
група.

Проектът бе със срок на изпълнение 16.03.2020 г. 
– 31.01.2021 г. и е финансиран от ОП РЧР и от ЕС, чрез 
ЕСФ. Общата стойност бе 76 845,00 лева.

Ръководството на община Брацигово изказва сво-
ята удовлетвореност от 
навременната подкрепа 
от страна на МТСП, чрез 
ОП РЧР, за подпомагане 

п р е о д о -
л я в а н ето 
на стреса, 
изолация-
та и огра-
ниченията, 
наложени 
на въз-
р а с т н и т е 
и самотни 
жители на 
общината 
от влоше-
ната епи-
демиоло-
гична обстановка, поради КОВИД 19.

инж. Анелия МЕТОДИЕВА

От РИОСВ съобщиха, че 36 
проекта на общини, кметства, 
училища, ОДК и детски градини от 
Пазарджишка област ще получат 
финансиране в рамките на Наци-
оналната кампания „Чиста околна 
среда 2021“ и обявения от МОСВ 
и Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) конкурс 
на тема „Обичам природата – и аз 
участвам“.

Основните дейности по утвър-
дените проекти са свързани с по-
чистване и облагородяване на те-
рени, създаване и възстановява-

не на зони 
за отдих, 
изграждане 
на детски и 
спортни съ-
о р ъ ж е н и я 
и др. Про-
ектите на 
училищата 
и детските 
г р а д и н и 
са за съ-
здаване на 
екологични 
класни стаи 
и арт сцена 
на открито, 
създаване 
на еко къ-
тове, мон-

тиране на детски фитнес уреди и 
спортни съоръжения на открито. 
Изпълнението им ще бъде про-
следено от РИОСВ – Пазарджик. 
След проверка и протоколиране 
на заложените и изпълнените 
дейности, директорът на инспек-
цията одобрява коректната им 
реализация пред ПУДООС.

До 10 000 лева тази година 
ще получат 12 проектни пред-
ложения на общините: Стрелча 
(4), Септември (2), Брацигово(2), 
Белово(2), Велинград (1) и Пана-
гюрище(1).

Финансиране от 5 000 лева ще 

получат проектите на 15 училища 
и детски комплекси от региона, 
сред които са професионалните 
гимназии по математика и химич-
ни и хранителни технологии и на-
чалните училища „Васил Левски“ 
и „Отец Паисий“ в Пазарджик. 
Три са одобрените проекти на 
училища в община Велинград 
– на ИОУ„Христо Ботев“, ПГИТ 
„Алеко Константинов“ и на ЦПЛР-
ОДК – Велинград. Финансиране 
са спечелили и проектите на: НУ 
„Васил Петлешков“, гр. Брациго-
во, ЦПЛР-ОДК – Пещера, гимна-
зията в гр. Сърница и основното 
училище в с. Медени поляни, 
основните училища в с. Динката и 
в с. Церово, общ. Лесичово, и в с. 
Ковачево, общ. Септември, както 
и СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в 
гр. Стрелча.

Девет са одобрените проектни 
предложения на детски градини 
от област Пазарджик. За тях фи-
нансиране от ПУДООС до 5 000 
лева ще получат детските градини 
„Калина Малина“, „Юрий Гагарин“ 
и „Дъга“ в гр. Пазарджик, „Въл-
шебство“ в с. Козарско (общ. Бра-
цигово), „Иглика“ и „Слънчо“ в 
гр. Пещера, „Надежда“ в с. Бъта и 
„Пролет“ в гр. Панагюрище, както 
и „Катя Ванчева“ в гр. Батак.

Цветана ЧОЧЕВА, РИОСВ

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Сърдечни благодарности на семейството, което 
направи дарение – голяма колекция списания на 
„Нешанъл географик“. Дарението е на разположе-
ние на всички, които искат да научат нещо ново и 
различно! 

п.п. Дарителите искат да останат анонимни.

Да! Отговорът е ДА!
Има хора с неизмерима в сърцата си добрина!
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От пресцентъра на Министерството на труда 
и социалната политика информират, че управ-
ляващият орган на Оперативната програма за 
храни стартира през март планирани проверки 
за изпълнението на проектите по операция 
3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията 
от COVID-19“: https://www.mlsp.government.bg/
zapochvat-proverki-za-kachestvoto-na-topliya-oby-
ad-po-operativnata-programa-za-khrani.

Ще бъдат проверявани условията, при които 
се подготвя храната в кухненските бази и дали 
изготвените менюта отговарят на изискванията 
за балансирано и качествено хранене.

Ще се осъществяват и срещи с потребители, 
с цел проучване мнението им за предоставяния 
топъл обяд. Ще бъдат проверявани и постъпи-
лите жалби и сигнали.

Осигуряването на топъл обяд от общините и 
районите на общините се утвърди като една от 
най-одобряваните мерки за подкрепа на нужда-
ещите се. Към момента по операцията се изпъл-
няват 216 проекта, като подкрепа се предоставя 
на близо 60 000 лица. Финансирането за тях е 
осигурено по механизма React-EU.

Благодарение на общинските трапезарии, 
подкрепа получават хора без доходи или с 
доходи под линията на бедност, които са в не-
възможност да осигурят основните си жизнени 
потребности и нямат близки с възможност да им 
окажат подкрепа. Те получават всеки работен 
ден топъл обяд, който включва супа, основно 
ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

„Априлци“

Община Брацигово въвежда нова услуга 
за жителите на гр. Брацигово за събиране на 
строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др. 
)след  вътрешни текущи ремонти на домовете. За 
целта са поставени два контейнера (с обем 4 м3) 
за строителни отпадъци до ЖП-гарата в гр. Бра-
цигово.

Контейнерите са предназначени само за стро-
ителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и други по-
добни). ЗАБРАНЕНО Е изхвърлянето на всички 
други видове отпадъци (битови, отпадъци от опа-
ковки, стъкло и др.) в контейнерите.

Всеки гражданин на територията на гр. Браци-
гово, желаещ да изхвърля строителни отпадъци, 
трябва да подаде заявление по образец до кмета 
на община Брацигово. Заявлението се подава на 
фронт офиса в сградата на Общината.

Съгласно §.1 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Брацигово, так-
сата за изхвърляне на строителните отпадъци на 
определените за целта места е 25лв./тон.

Лице за контакти: Донка Мицова – главен спе-
циалист „ Чистота“ при Дирекция „Специализира-
на администрация“, тел. 03552 / 20-65, вътр. 119.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК
4400 гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №10, тел. 034/445 463

ОБЯВА

относно обявяване на прием на курсанти
във Висше военновъздушно училище

„Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

Със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени

54 места за обучение на курсанти във
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, 

гр. Долна Митрополия, в специалности: 
– летец-пилот - 25;
– ръководител на въздушно движение - 7;
– летателни апарати и авиационни двигатели - 6;
– летищно осигуряване - 5;
–  радиоелектронно оборудване на летателни

апарати - 6;
–  авиационни, електроприборни и автоматични 

системи - 5.

Информация по обявата, заповедта на министъра
на отбраната на Република България,

обявените длъжности, необходимите документи
и всички свързани с обявата въпроси
може да получите в стая № 31 на ет. 3

във Военно окръжие II степен – Пазарджик
и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463,

както и на www.af-acad.bg

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
25.06.2021 г.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК
4400 гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №10, тел. 034/445 463

ОБЯВА

относно обявяване на прием на курсанти
във Висше военноморско училище

„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна

Със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на
отбраната на Република България са обявени

48 места за обучение на курсанти във
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“,

гр. Варна, в специалности:

– корабоводене – 6;
– корабни машини и механизми – 6;
–  военноморски комуникационни и

радиотехнически системи – 5;
– кибероперации – 11;
–  медицинско осигуряване на въоръжените

сили – 20.

Информация по обявата, заповедта на министъра
на отбраната на Република България,

обявените длъжности, необходимите документи
и всички свързани с обявата въпроси
може да получите в стая № 31 на ет. 3

във Военно окръжие II степен – Пазарджик
и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463,

както и на www.naval-acad.bg

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
25.06.2021 г.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК
4400 гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №10, тел. 034/445 463

ОБЯВА

относно обявяване на прием на курсанти
в Национален военен университет

„Васил Левски“ − гр. Велико Търново

 Със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени

231 места за обучение на курсанти
в Национален военен университет „Васил Левски“,

гр. Велико Търново, в специалности: 
–  мотопехотни и танкови

войски – 34;
– разузнаване – 17;
–  електронно разузнаване

и електронна война – 5;
– полева артилерия – 45;
– ПВО на войските – 29;
– инженерни войски – 12;
– АИР – 7;

Информация по обявата, заповедта на министъра
на отбраната на Република България,

обявените длъжности, необходимите документи
и всички свързани с обявата въпроси
може да получите в стая № 31 на ет. 3

във Военно окръжие II степен – Пазарджик
и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463,

както и на www.nvu.bg

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 
11.06.2021 г.

– РТВ – 8;
– ЗРВ – 8;
– АЗРВО и БП – 10;
– МРП и Т – 25;
–  танкова и автомобилна

техника – 5;
– военни КИС - КТ и Т – 11;
– военни КИС - КС и Т – 15.

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИТЕ
ПО ПРОГРАМАТА
ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ВАС
ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА!

НЕКА НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА!

НЕКА С ОБЩИ УСИЛИЯ
НАПРАВИМ ГРАДА НИ

ПО-ЧИСТ И ПО-ПРИВЕТЛИВ!

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ЗАПОВЕД
РД-168/11.03.2021

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване 
на селскостопанското имущество и предвид започва-
нето на активна дейност по земеделските имоти на 
собственици или ползватели на земеделски земи в 
землищата на община Брацигово,

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Пашуването, влизането и преминаването на 
селскостопански животни, под какъвто и да е предлог, 
в ниви, ливади и трайни насаждения, собственост на 
физически и юридически лица на територията на об-
щина Брацигово.

2. Свободното пускане на едри и дребни преживни 
селскостопански животни в земеделските земи без 
придружаването им от пастир.

3. За нивите и ливадите – забраната важи от 
01.04.2021 г. до 30.10.2021 г., а за трайните насажде-
ния – целогодишно.

При констатиране на нарушения да се съставя 
акт за административно нарушение (АУАН), съгласно 
административнонаказателните разпоредби на За-
кон за опазване на селското имущество, Наредба 
за опазване на обществения ред, поддържане на 
чистотата, тревната и декоративната расти-
телност, полските имоти, горите и общинското 
имущество, специализирана закрила на деца на об-
ществени места на територията на община Бра-
цигово, опазване и възпроизводство на околната 
среда и обществения ред на летовищата „Васил 
Петлешков“ и „Розовски вриз“, Наредба за реда, на-
чина и условията за отглеждане на селскостопан-
ски животни и домашни любимци на територията 
на община Брацигово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на 
всички заинтересовани лица – за сведение и изпъл-
нение.

Копие от заповедта да се изпрати на всички кмето-
ве на кметства и кметски наместници и същата да бъде 
изложена на информационните табла или предвидени-
те за това места, да бъде публикувана на официалната 
интернет страница на Община Брацигово и публикува-
на в местния вестник „Априлци“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам 
на Ангелина Калинова – младши експерт „Земеделие, 
гори и води“ в Общинска администрация, и всички 
кметове на кметства и кметски наместници в община 
Брацигово.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово
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Проф.Елена Георгиева е една от най-ярките лич-
ности в българското езикознание от втората половина 
на 20-и век. Нейните трудове съдържат трайни прино-
си в науката и практиката. Неизчерпаемата й енергия, 
обичта към науката и към езика, несломимият й дух 
оставят отпечатък върху научната общност и върху 
всички, които я познаваха.

Проф. Елена Георгиева е родена в гр. Брацигово, 
където завършва средно образование. Интересът й 
към езикознанието се проявява още през студент-
ските й години в Софийския университет. След ед-
ногодишно учителстване в Никопол и по покана на 
проф.Любомир Андрейчин тя е назначена в Института 
за български език при БАН, където преминава целият 
й професионален живот. Работи като технически съ-
трудник (от 1953) и като научен сътрудник (от 1959). 
Специализира (1968-1969) в Москва и Ленинград при 
В. Адмони и Н. Шведова. През 1970 г. защитава док-
торска дисертация. Избрана е за ст.н.с.II ст. През 1975 
г. и за професор през 1983 г. 

Проф. Елена Георгиева чете лекции по съвременен 
български език в университетите в Шумен (1975-1978) 
и Пловдив (1976-1978); лектор е по български език и 
култура в университета в Лион, Франция (1971-1974).

Проф. Елена Георгиева е носител на медал „100 го-
дини БАН“ (1970) и на орден „Кирил и Методий“ (1982) 
за постижения и активна практическа дейност.

Проф. Елена Георгиева е автор на повече от 300 
монографии, студии и статии в няколко научни и при-
ложни области: граматика на съвременния български 
книжовен език (основно синтаксис, но и морфология 
и словообразуване); терминология; история на ново-
българския книжовен език, езикова култура; обуче-
ние по български език в средното училище.

В областта на граматиката основните интереси на 
проф. Елена Георгиева са свързани с неизследвани 
и малко изследвани проблеми на българския синтак-
сис. Тя е автор на монографиите „Обособени части в 
българския книжовен език“ (1964), „Словоред на про-
стото изречение в българския книжовен език“ (1974), 
„Обособените части на изречението от синтактично и 
от стилистично гледище“ (1983), „Словоред на услож-
неното просто изречение“(1987) и на редица студии и 
статии.

В трудовете си върху обособените части проф. Еле-
на Георгиева дефинира, описва и класифицира тези 
изреченски структури. Тя теоретично изяснява същ-
ността на обособяването като синтактично явление и 
причините за него: смислови, комуникативни, синтак-
тични и стилистични. Авторката обръща внимание на 
функционално-семантичните и структурни разновид-
ности на обособените части и на съпътстващите ги в 
някои случаи морфологични явления, на трансформа-
ционните им отношения с други синтактични структу-
ри, на словоредните им особености. Комуникативната 
значимост на обособените части и стилистичните ас-
пекти на употребата им са разгледани обстойно. Проф. 
Елена Георгиева засяга и някои практически въпроси, 
свързани с обособяването: необходимостта от умест-
на и умерена употреба на обособени части и за реду-
ването им със синонимни средства, пунктуацията при 
обособени части.

В трудовете си върху словореда проф. Елена Геор-
гиева разглежда реда на основните структурни части 
на класическото просто изречение – подлог, сказуе-
мо, допълнение, обстоятелство и сказуемно определе-
ние, и комуникативната роля на този ред. Тя дефинира 
усложненото просто изречение като междинен тип, 
който структурно се съотнася с простото изречение, а 
мисловно и интонационно – със сложното изречение. 
Авторката разглежда не само обичайните усложнени 
прости изречения, които съдържат обособени части, 
вметнати думи и изрази, присъединени части, но 

включва в анализа си и изреченията с еднородни 
части, обръщения, повторени и сложни части. Проф. 
Елена Георгиева проследява различните словоредни 
особености от структурен характер и търси тяхната 
връзка в прагматичен план с оглед на актуалното чле-
нене на изречението. Тя се спира и на словореда при 
такива типично прагматични явления като частиците 
и междуметията. Езиковедката установява връзката 
между словоредните промени и особености на кому-
никативната ситуация и интонацията на говорещия. 
Промяната в словореда води до различна комуника-
тивна натовареност на отделните изреченски части, 
до поява на нов или допълнителен ремантичен цен-
тър, който може да изразява субективна модалност 
и/или да изпълнява стилистична функция.

Проф. Елена Георгиева има интересни наблюдения 
и върху други граматични явления: залога на глагола, 
употребата на преизказни и непреизказни времена в 
публицистиката, отглаголните съществителни, както и 
върху някои проблеми на словообразуването (слож-
ни съществителни). Тя е една от основните фигури в 
тритомната академична „Граматика на съвременния 
български книжовен език“ (1982-1983/1993-1994), като 
е съавтор на концепцията, член на редколегията и 
един от авторите във всеки том.

Проф. Елена Георгиева е един от първите българ-
ски езиковеди, които активно се занимават с пробле-
мите на терминологията в българския книжовен език. 
Тя изнася редици доклади и публикува статии върху 
терминообразуването от езикова гледна точка.

Като член на Комисията за лингвистична терми-
нология на славянските езици към Международния 
комитет на славистите проф. Елена Георгиева е автор 
на българската част от „Словарь славянской лингвис-
тической терминологии“ (Прага, 1979). Тя е и един от 
съставителите на уникалния „Речник на българската 
граматична терминология“,ч. I (1835-1962) (1988), къде-
то също е автор на предговора и на теоретичния увод 
„Развитие на българската граматична терминология“. 
Съставител е и на единствения „Обратен речник на 
българския език“ (1975) под редакцията на проф. Л. 
Андрейчин.

Първите по-мащабни стъпки на проф. Елена 
Георгиева в науката чрез студията „Синтаксисът в 
Славянобългарската история на Паисий“ (1962) пре-
плитат интереса й към синтаксиса с проблематиката 
от историята и теорията на новобългарския книжовен 
език. И в тази област авторката има впечатляващи 
приноси. Тя прави ценни изследвания върху идеите, 
книжовното дело и езиковата практика на редица 
възрожденски книжовници, деятели и учени: Паисий 
Хилендарски, Найден Геров, Софроний Врачански, 
Неофит Рилски, Петко Рачов Славейков, Марин Дри-
нов, Васил Априлов, Захари Стоянов, Димитър и Кон-
стантин Миладинови, Юрий Венелин. Нейните статии и 
студии са публикувани в най-авторитетните български 
научни сборници, напр.: „Изследвания из историята 
на българския книжовен език от миналия век“ (1979); 
„Български възрожденски книжовници от Македония. 
Избрани страници“ (1983); „Строители и ревнители на 
родния език. Пантеон“ (1982). В трудовете си проф. 
Елена Георгиева откроява както ролята на видни бъл-
гарски книжовници от всички краища на езиковата ни 
територия в изграждането на новобългарския книжо-
вен език, така и родолюбието и нравствения облик на 
възрожденците. Тя разработва и общи и теоретични 
въпроси от историята на новобългарския книжовен 
език: проследява идеята за единен книжовен език 
през Възраждането, споделяна от много просветите-
ли, и практическите стъпки към нейното осъществя-
ване. Обект на научното й внимание е и стремежът 
към изграждане на новобългарския книжовен език 
като национален (напр. „Опит за интерпретация на 

книжовните прояви при изграждането на българския 
книжовен език през периода на Българското възраж-
дане“ (1980); „Идеята за единен книжовен език през 
Възраждането и нейното конкретно осъществяване“ 
(1981). Проф. Елена Георгиева разглежда както връз-
ката на новобългарския език с езика на дамаскините, 
така и културното му взаимодействие с други славян-
ски и неславянски езици, което в някои случаи (напр. 
с руски) определя като двупосочно. 

Авторката предлага нова периодизация на исто-
рията на новобългарския книжовен език, в която се 
разграничават новобългарският книжовен език от съ-
временния български книжовен език. 

Проф. Елена Георгиева е съредактор и един от 
основните автори в академичната „История на ново-
българския книжовен език“ (1989), където разработва 
някои възлови въпроси (връзката на новобългарския 
книжовен език със старобългарския и с езика на да-
маскините; ролята на дамаскинската книжнина като 
свързващо звено между стария и новия книжовен 
език; влиянието на руските печатни книги върху ново-
българския книжовен език; значението на черковнос-
лавянския за книжовноезиковото строителство през 
Възраждането), както и по-конкретни въпроси (напр. 
за унификационните процеси в новобългарския кни-
жовен език, за неговото правописно устройство, за 
обогатяването на лексиката по различни пътища).

Проф. Елена Георгиева се интересува и от състоя-
нието на книжовния език в съвременната епоха и из-
следва езика и стила на редица български писатели: 
Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Петко Тодо-
ров, Димитър Талев. Тя отбелязва и важното място на 
видни български езиковеди в науката и културата чрез 
статиите си за акад. Александър Теодоров - Балан и за 
професорите Беньо Цонев, Любомир Андрейчин.

Проф. Елена Георгиева активно работи и в об-
ластта на езиковата култура и на популяризацията 
на знанията за българския език. В това отношение е 
вярна последователка и истинска ученичка на проф. 
Л. Андрейчин. 

Тя е автор на многобройни научнопопулярни и 
популярни статии, езикови бележки, материали за 
бележити езиковеди в списанията „Български език“, 
„Език и литература“, „Български език и литература“ и 
в периодичния печат. Редовно изнася беседи с такова 
съдържание и води подобни рубрики по Радио София 
и по БНТ. Научен организатор и редактор е на пре-
даванията „Родна реч“ по Радио София (1975-1991). 
Член е на редколегията и участва в съставителството 
на книгите от поредиците „Езикова култура“, „Знания 
за езика“, „101 въпроса за...“, където неизменно при-
съства и като автор на отделни статии. 

В резултат от практическите и теоретичните за-
нимания на проф. Елена Георгиева с проблемите на 
езиковата култура и на нормата и кодификацията на 
книжовния език е дейността й като инициатор, отго-
ворен съредактор и автор на „Правописен речник на 
съвременния български книжовен език“ (1983/1995). 
Тя е от създателите на концепцията за речника и ин-
струкцията за изработването му, както и автор на част 
от теоретичния увод. Кодификационната й дейност 
продължава и с „Кратък правописен речник на съвре-
менния български книжовен език“ (1989). 

Учен с тънко чувство за актуалните промени и 
тенденции в езика, проф. Елена Георгиева активно 
продължава кодификаторската си дейност и след по-
литическите промени чрез участието си като автор в 
„Правопис и пунктуация на българския език. Съвре-
менно състояние“ (1998).

Проблемите на обучението по български език, с 
което основно е свързано равнището на езиковата 
култура в обществото, вълнуват проф. Елена Георгие-
ва през целия й творчески път. Тя е съавтор в редица 
учебници по български език за средното училище, 
които са многократно преиздавани, и на методически 
ръководства за учителите. В редица статии авторката 
обсъжда съдържанието на училищните учебни про-
грами по български език, целите на обучението по 
български език, качеството на различни учебници от 
езикова гледна точка, ролята на общообразователно-
то училище за езиковата култура в обществото.

Проф. Елена Георгиева притежаваше неизчерпае-
ма енергия и желание да участва като специалист и 
гражданин в научния и в обществения живот. Тя из-
насяше доклади на престижни научни конференции у 
нас и в чужбина, беше член на редица научни съвети 
и комисии и на редколегии, редактор на научни сбор-
ници и други научни издания, рецензент на научни 
трудове, ръководител на докторанти.

Човек със силен дух, изпълнена с обич и чувство 
за дълг към науката и към езика, тя надмогна дългого-
дишната си тежка болест и до кончината си участваше 
в научния ни живот. Пишеше отзиви и рецензии за 
научни трудове, изпращаше доклади на научни кон-
ференции, публикуваше научни и приложни статии 
и езикови бележки, редактираше научни трудове. В 
последните си години създаде рубриката „Езикова 
култура“ в сп. „Български език и литература“, където 
направи ценни публикации по актуални проблеми и 
явления от днешния български език.

Ще запомним проф. Елена Георгиева като талан-
тлив и всеотдаен учен, отзивчив колега, гражданин с 
будна съвест и човек с позиция.

Проф. д-р Елена Трайчева Георгиева 
(1930-2007)

НОВИЯТ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Тя е първият административно назначен специалист в новосъздадения

Институт за български език при БАН.
Учен с многостранни професионални интереси и изяви.

Елена Георгиева съграждаше себе си, Секцията за съвременен български език 
и Института за български език. 

Тя остави ярък отпечатък върху българската езиковедска наука
и върху научната общност.

Един от авторите и главните редактори на три от най-значимите академични езиковедски трудове: „Граматика на 
съвременния български книжовен език“, „История на новобългарския книжовен език“, „Правописен речник на съ-
временния български книжовен език“, както и на „Обратен речник на българския език“. 

Автор на учебници и учебни помагала.
Дейността на Елена Георгиева обхваща всички области на съвременния български книжовен език: граматика, 

синтаксис и морфология (обособени части, словоред, сложни съществителни, залог); история и теория на книжовния 
език; езикова култура – предаването “Родна реч” по Българското национално радио и службата „Езикови справки и 
консултации“; терминология.

Посланик на българската култура като лектор по български език във Франция. Член на комисии в Международния 
комитет на славистите.

Елена Георгиева успяваше да надмогне тежката си болест и да участва до кончината си в научния ни живот със 
статии, доклади, рецензии, отзиви, езикови бележки.
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