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В ТОПЛИНАТА Е ИСТИНАТА

Новата 2011 година
дойде.
Посрещнахме
я
с
кръшни хора и с надеждата за щастие и за
сбъдване на мечтите ни
за по-добър живот. Посрещнахме я с надежда

за пореден път...
Малките
сурвакари
се събудиха рано. Радваха се на слънцето и на
врабчетата. Радваха се на
малките подаръци. Сурвакаха и даряваха вярата
си на по-възрастните...

После заваля сняг –
чист и бял… А истинското
удоволствие настъпи вечерта – край бумтящите
печки и чашките с греяна
ракия. Тогава никак не е
трудно да се забележи,
че светлинките на елхата

вкъщи всъщност са много по-ярки дори и от блясъка на „Американската
мечта”...
Може би в топлината е
истината...
Пею МАРКОВ

428 лв. общо отделихме за Брациговската Коледа 2010! 269 лв. от тях са събрани в 10-те дарителски
кутии, поставени на обществени места. Почти 98 лв. са парите от селата: Бяга – 25.50, Козарско - 4.13,
Исперихово – 29.11, Розово - 9.03. Не е изненада, че и тази година най-малкото селце в общината - Жребичко, населено вече само с възрастни, е отделило най-много средства – почти 30 лв.
Средствата бяха разпределени между 15 души в неравностойно положение в Брацигово и на шестима
/по 1/ в селата. Освен тях, нуждаещите се получиха и по килограм брашно, пакет кускус и спагети.

30 ст.

“Увенчаваш годината на Твоята благодат”
/Пс. 64:12/

ДА БЪДЕ ЧЕСТИТА,
МИРНА И ДОБРОПЛОДНА!
Обични братя и сестри, драги съграждани!
Намираме се в началото на Новата 2011 година. Със сърца, изпълнени с благодарност към
всеблагия Господ за проявените Му щедри благодеяния към нас, и с възторжен глас към небесния
ни Отец да отправим славословие: “Благославяй,
душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния!” /Пс. 102:2/.
Нека и в този миг да се почувстваме призовани
да обърнем погледа си към Него, защото в Негова
власт са и времената, и годините. И защото Той
е, който със Своя премъдър и всеблаг Промисъл
управлява всичко. Нека Му благодарим за милостите и щедростите, които проявява към нас
- верния Нему народ, и Го помолим да благослови
настъпилата 2011-а с благодатта на Своето човеколюбие. Нека по Неговата воля новото лето да
бъде успешно както за всекиго от нас, така и за
нашите домашни, за града ни, за отечеството ни
и за всички люде по света.
Благодарим Ти, Господи, от все сърце и от дълбочината на душите си! А Новата 2011-а да бъде
честита, мирна и доброплодна!
Отец Любомир ТРАЯНОВ

НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОДОБРИ ОбС БОГОЯВЛЕНИЕ В БРАЦИГОВО
Ако се изключи единственият критичен коментар /в познатата тоналност/
на съветника Илия Калинов, в случая по отношение
отчета на кмета на общината, то последното за 2010-а,
декемврийско заседание
на местния парламент мина
почти без дебат. 14-те въпроса, включени в дневния

ред, не отнеха на заседателите повече от 2 часа. Сесията пропусна единствено
Иван Трендафилов.
Всички
присъстващи
дадоха съгласие от 1 януари т.г. да бъде открит Комплекс за социални услуги
за деца и семейства. База
І включва дом „В. Петлешков” с капацитет 28 деца

Планът на местния парламент
за първото полугодие на 2011 г. включва:
Отчет на кмета за разпо- информация за състоянието и
редителните сделки с общин- перспективите на земеделскоско имущество за четвъртото то производство и екологичтримесечие на 2010-а и инфор- ната обстановка /през април/.
Състояние и перспекмация за Културния календар
тиви на музейното дело и
за 2011 г. /през януари/.
Отчет за работата на По- готовността на курортите ни
лицейския участък, на Коми- за лято 2011, както и отчет за
сията за противообществени дейността на Младежкия дом
прояви, информация за сто- /през май/.
Информация за изготвепанисването на целия горски
фонд на територията на об- ни проекти и усвоени средства
по програмите на европейскищината /през февруари/.
Отчет за изпълнението те фондове и състояние на
бюджета и строителната про- общинската инфраструктура
грама за м.г., приемането им /през юни/.
Това са само част от въпроза 2011-а /през март/.
Отчет за работата на сите, предвидени в предвариОбщинската администрация, телния план на ОбС.

Необичайна в сравнение
с предходните бе тазгодишната предколедна среща на
сътрудниците на „Априлци”.
Освен традиционните си раздумки, пишещото братство
пожела много здраве на излизащия в пенсия главен
редактор Луиза Пекмезян и
се закле във вярност на новоназначения – Пею Марков.
Новогодишното
желание
на всички бе вестникът да
продължи да бъде все така
очакван от читателите си.

и персонал от 14,5 щатни
бройки, Център за настаняване от семеен тип за подрастващи от 15 до 18 години с 15 места /12,5 щ. бр./ и
още един Център от същия
характер, но за деца от 3
до 7 години, с капацитет 15
места /13,5 щ. бр./. Всичко
това е от резидентен тип,
а в общността – Център за
обществена подкрепа с 30
места и шестима работещи.
База ІІ „Ана Гиздова”
включва 3 преходни жилища, всяко едно с по 8 места,
а грижата за тях е предоставена на 16 души, както и
Дневен център за деца с
увреждания с капацитет 24
места и необходими общо
12 служители и специалисти. Към База ІІІ спада
Наблюдаваното
жилище
/ул. „Преврен”/ за 10-има
обитаващи го и 3-членен
персонал. ОбС упълномощи кмета да предприеме
необходимите действия за
разкриване на комплекса.
- На страница 3

С литургия в църквата „Св. Йоан Предтеча”
бе дадено началото на
празника
Богоявление.
Мнозина бяха тези, които дойдоха да запалят
свещ и да се поздравят
по случай Йордановден.
Най-жизнерадостна
бе
групата
на малките
ученици.
Последва
литийно
шествие към вира под
Дигнат камен, а там
вече чакаше внушително
множество, дошло порано, за да може да заеме
най-подходящото място
и види изваждането на
кръста.
Емоциите бяха малко
в повече, но това не по-

НАМАЛЯВАМЕ
ПОСТЕПЕННО
Общо 86 бебета са се родили в общината през миналата година, с 21 по-малко от
2009-а. С две по-малко – 43,
сравнено със същия период,
са новородените в Брацигово /а починалите са 72-ма/.
28 са бебетата в Исперихово,
4 - в Козарско, 9 - в Бяга, и
по 1 - в Розово и Равногор.
Последното за годината,
родено на 28 декември, е
Кристина Николова Стоянова от Брацигово.
Към 10 януари в Общината нямаше информация за
първото бебе на 2011-а.
/Соб. инф./

пречи на отец Любомир
и църковния хор да изпълнят ритуала.
Търсенето на символа на християнството
в ледения вир продължи
доста дълго. Трима бяха
желаещите да го извадят от водата и още
толкова от наблюдателите скочиха, но бързо се
отказаха.
Най-настойчив
се
оказа Тодор Рунев, който
вдигна кръста високо над
главата си, а отец Любомир го благослови, както
и цялото множество.
Всички бяха поръсени
за здраве и отнесоха в домовете си светена вода.
„Априлци”

ПОКАНИ
Ръководството на община Брацигово кани потенциалните потребители на услугата „Социален
асистент” и „Домашен помощник”, техните близки,
кандидатите за работа и представители на местните медии на информационна среща на 17 януари 2011
г. от 17 ч. са в залата на Младежкия дом.
На 14 януари 2011 г. се навършват 166 години от
рождението на Васил Ангелов Петлешков. Народното читалище, Началното училище и Домът за деца,
лишени от родителска грижа, чийто патрон е Васил
Петлешков, ви канят да отбележим тази дата в парк
„Априлци” от 11.30 ч.
На 21 януари 2011 г. каним нашите съграждани на
общоградско тържество да отбележим весело Бабинден. Начало – 14 ч. във фоайето на читалището. Вход
Галина ТРАЯНОВА
– 1.00 лв.
секретар на НЧ „В. Петлешков – 1874”
На 20 януари в Младежкия дом ще се проведе обучение на всички участници в преброяването на населението и жилищния фонд – съобщиха от Общината.

Ние - хората

ДА НЕ
ПРЕКЪРШИШ
ЦВЕТЕ...

Някога един велик
руски
поет,
възмутен
от трагичната смърт на
Александър С. Пушкин
– геният на Русия, написа
невероятното стихотворение „Смъртта на поета”,
в което два стиха звучат
винаги съвременно:
„Не мог понять... на что
он руку поднимал!”, което
се отнася за убиеца...
Именно това – „Не мога да
разбера на какво е вдигнал ръка...”, носи разковничето на посегателството
върху неизмеримата стойност на таланта. Това не е
ли невежеството, което „е
демонична сила, можеща
да стане причина за много
трагедии”? /По К. Маркс/
Невежеството ражда
пренебрежението, подценяването, неоценяването,
макар и под влияние на
различни причини. Но
последствията са непоправими... Нима има българин, който да не знае
за гибелта на Яворов, на
Д. Бояджиев, за убитите
Хр. Ясенов, Гео Милев,
Дебелянов, Вапцаров, за
поетите от по-ново време
като Веселин Андреев и
Пеньо Пенев? За прокудените Пенчо Славейков,
К. Величков? За трогателната смърт на Петя
Дубарова?
А имало е време, когато обкръжението на таланта го е ценяло, пазело
е живота му като зеницата
на окото. Така, както са
постъпили приятелите на
Ал. Пушкин, т.нар. „декабристи”, които вдигат бунт
против самодържавието в
Русия, но не са известили
поета, за да го съхранят.
Те са избесени, а Пушкин
само е заявил на цар Николай: „Ако знаех, щях да
бъда с тях...”
Другата
причина,
заради която наричат
България „страната на
убитите поети” е завистта.
Защо толкова често ставаме свидетели на това,
когато някой се изяви в
поезията, музиката или в
спорта, да кажем „Взел
е толкова много пари...”?
Или компетентни критици
търсят кривото дърво в
гората, обхванати от амбицията да потискат, да
разочароват този, който е
успял да постигне своето
въжделение.
Не е ли престъпление
да прекършим наклонностите на едно дете, което се
опитва да рисува или да
свири, като изразим нашето субективно мнение,
звучащо като присъда?
Впечатляващо е, че някои
„таланти”, попаднали във
властна позиция, не понасят постиженията на младите, на непознатите, не
могат да се възхищават от
другите, дори им пречат...
А това е доказателство за
тяхната злобна бездарност, защото истинският
талант е лишен от способността да завижда, напротив – искрено се радва,
когато види сполучлива
изява.
Нека осъзнаем, че
когато неволно или злобно прекършваме цветето
на таланта, посягаме на
чудната градина с името
България.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

118 години
Брацигово - град
Много са датите в историята на града ни, които
имат решителна роля в
неговото
по-нататъшно
развитие. Едно от най-забележителните събития е
обявяването на Брацигово
за град и провъзгласяването на Брациговска селска община за градска.
Несправедливият
Берлински конгрес разпокъсва България, а Брацигово остава в пределите на
Източна Румелия с център
Пловдив. През 1878 г. в
селището е избран първият свободен кмет - Данаил
Юруков, учител, просветен
деятел, общественик, народен представител в Първото Областно събрание
на Източна Румелия, зам.председател на Окръжната
края на 2010 г.
Кунка
Шопова
предава градската
библиотека на по-младите
си колежки и за последен
път излиза като служител
от сградата на читалище
“Васил Петлешков”, където
са преминали 34 от нейния
37-годишен трудов път.
След завършване на
Техникума по строителство
и архитектура в Брацигово,
тя работи като техник в кметството на с. Барутин, като
същевременно
завършва
и библиотекарски курсове.
Когато се прибира в Брацигово през 1976 г. (вече
семейна), кандидатства и
започва работа като библиотекар в читалището и оттам
нататък свързва живота си
с книгите. Работата я увлича,
преминава различни форми
на специализация, но за да
бъде пълноценна, завършва задочно Полувисшия
библиотекарски институт в
София, а по-късно и Великотърновския университет
- специалност “Библиотечно
дело”.
От редови библиотекар,
след няколко години става
“Завеждащ”, а от началото на 80-те вече е “Главен
библиотекар на селищната
система”. Проучва опита
на някои големи държавни
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. .И ГО ДЪЛЖИМ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ

постоянна комисия в Пазарджик, депутат в I, V, VI
и IХ обикновено Народно
събрание.
Населението ни, знаейки
предимствата
на
градските общини, през
1880 г. отправя прошение
до областното събрание в
Пловдив и префекта в Пазарджик за признаване на
селището за град. Молбите
остават без отговор. Те не
са чути, но будно и героично Брацигово не остава забравено от видните
представители на онова
време.
През 1882 г. тук идват
патриархът на българската
литература Иван Вазов
и Петко Славейков. През
1883-а Брацигово е посетено и от летописеца на Ап-

рилското въстание Захари
Стоянов, а няколко месеца
по-късно и от д-р Константин Иречек. Две години
след това - през 1885-а,
селището е удостоено с
голямо внимание от страна
на директора на народното
просвещение при Румелийското правителство в
Пловдив Йоаким Груев.
Първите
години
от
управлението на Стамболов са неблагоприятни за
русофилско Брацигово. Но
през 1891 г. Брациговският
селски общински съвет
отново предявява искане
за градска община. Още
повече, че населението
е наброявало над 3 500
жители.
На 25.ХI.1891 г. брациговското общинско сел-

ско управление изпраща
до Окръжната постоянна
комисия в Пазарджик искане за преминаване на общината в градска. Писмото
е подписано от тогавашния кмет Васил Кабов и от
членовете на Общинския
съвет Д. Янков, Хр. Партъчев, Н. Кънев, Д. Кънчев,
Д. Мърваков, Ив. Атанасов,
Ат. Ликоманов.
Окръжната постоянна
комисия издава от своя
страна Постановление №
582 от 26.ХI.1891 г., с което
иска брациговската селска
община да се преименува
в градска.
Народното
събрание в заседанието си от
26.ХI.1892 г. с протокол
№ 18 взема Решение за
преобръщане на браци-

ЕДИН ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА КНИГАТА

библиотеки и първа в Пазарджишки окръг въвежда
централизираното комплектоване и обработка на новозакупената литература, което
е коренно преустройство на
библиотечното дело в общината. Работата е трудоемка.
Прави се проучване и прочистване на фондовете на
селските читалищни библиотеки. Изработва се характеристика на възрастовия,
призводствения и стопански

профил на селищата с оглед
бъдещото захранване с
книги.
Подпомогната от методическия отдел за култура на
Окръжния съвет провежда
семинари и практикуми с библиотечните работници. По
нейна инициатива читалищните библиотеки обособяват
самостоятелна сметка, където се акумулират предвидените за всяко село пари за
книги. Заявените чрез Цен-

Снимка от личния архив на авторката

тралния бибколектар книги
се получават в градската библиотека, а след обработката
се предават по места.
В Брациговската библиотека тя обособява отдели:
“Художествена литература”,
“Справочен”, “Детски” и
“Изкуство”. Към последния
се създава и фонд от грамофонни плочи и диафилми. За
задоволяване на търсенето
тя организира Междузаемна
служба и в Брацигово за получаване на специализирана
литература от Окръжната библиотека в Пазарджик, както
и от Народните библиотеки в
Пловдив и София.
През 80-те години ежегодно нарастват и броят на
читателите. Сезонната библиотека в курорта Атолука е
търсена през летните месеци
от над 350-400 летуващи.
В областта на културномасовата работа градската
библиотека провежда редовно обсъждания на книги
и срещи с писатели и поети.
Незабравими остават разговорите с Антон Дончев,
Павел Матев, Петър Караангов, Евтим Евтимов, Дамян

говската селска община
в градска. По-късно то е
утвърдено с Указ № 667 от
15.ХII.1892 г., обнародван в
“Държавен вестник”, бр. 16
от 22.I.1893 г.
„Новината
възрадва
населението. Брациговци
тържествуват, ентусиазмът
е велик, задоволството
общо” - пише в телеграмата
до
председателя
на Народното събрание
тогавашният кмет Васил
Кабов.
Преобразуването
на
общината в тип градска
е прогресивно явление в
цялостния процес на развитие на селището и околните населени места.
Екатерина ДАМЯНОВА
директор
на Историческия музей

Дамянов и много други.
Организира още читателски
конференции - “Хуманизмът и гажданският патос в
творчеството на Константин
Симонов”,
“Априлското
въстание в българската литература” и др.; вечери, посветени на Айнщайн, проф.
Асен Златаров, Висоцки;
срещи “При корените” - с
проф. Атанас Божков, проф.
д-р Пейо Мишев, сем. Райна
и Борислав Китови; гостуване на поетесата с китара
Геновева Цандева.
Благодарение на нея се
обогатяват
инициативите
през Седмиците на детската
книга и изкуствата за деца
и по линия на движението
“Знаме на мира”.
И така 34 години нейният
живот е библиотеката.
Отделно има периоди,
когато по необходимост е
секретар на читалището. Затова са и наградите “Отличник за читалищна дейност”.
В един свой материал
тя пише: “Подготовката на
един критично мислещ читател, способен да чувства
и разбира езика на художествените образи, това
е една от най-важните ни
задачи...”
Това е нейното кредо.
Елена КАЦАРОВА от името
на бившите й колежки

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Подкрепа за достоен живот”
(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме ви, че стартира II етап на Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез
който Агенцията за социално
подпомагане, в партньорство
с Община Брацигово, ще предоставя социалната услуга
„Личен асистент”.
Проектът се реализира на
три етапа:
I етап: Документи се подават от 8 до 22 ноември 2010 г.
Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от
10.01.2011 г.
II етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от
10.03.2011 г.
III етап: Документи се подават от 8 до 22 ноември 2011 г.
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от
8.01.2012 г.
√ Подаването на документи
за включване в Проекта за ІІ
етап се извършва в Общината
(района) по местоживеене на
кандидата (настоящ адрес).
√ За ПОТРЕБИТЕЛИ НА
СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да
кандидатстват лица с трайни

увреждания, които не са в състояние да се самообслужват,
както следва:
√ лица с 90 на сто и над 90
на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, с определена
чужда помощ;
√ лица с 90 на сто и над 90
на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, без чужда помощ, както и
√ лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с
установена невъзможност за
самостоятелно
обслужване
към момента на оценка на потребностите;
√ деца на възраст до 16
години с 50 на сто и над 50 на
сто вид и степен на увреждане
или деца на възраст от 16 до
18 години с 50 на сто и над 50
на сто степен на трайно намалена работоспособност, с
определена чужда помощ или
с установена невъзможност
за самостоятелно обслужване
към момента на оценка на потребностите.
Необходими документи за
кандидат-потребители:
• Заявление по образец,

което ще получите в Общината
(района).
• Документ за самоличност
(копие); за дете - удостоверение за раждане (копие).
• Документ за самоличност
на законния представител
– родител, настойник, попечител (копие).
• Експертно решение на
ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие).
• Документ, определящ
конкретното лице за настойник
или попечител на кандидата за
услугата (копие)
• Декларация (свободен
текст), че към момента на кандидатстването не се ползва
социална услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” или
„Домашен помощник” по други национални програми или
по програми, финансирани от
други източници или по друг
ред (в случай, че ползва към
момента на подаването, лицето
вписва данни за срока на услугата, по която е потребител).
• Пълномощно (свободен
текст) за лице, което да подаде заявлението от името на
кандидата, когато не се подава
лично.
√ Кандидатите за потре-

бители на услугата (или техни
представители) подават документи (или чрез свой представител) от 10 до 24 януари
2011 г. вкл. в стая №1 в Община
Брацигово.
√ За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
могат да кандидатстват лица
в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ,
отговарящи на едно от следните изисквания:
√ безработни лица;
√ трудово заети лица: наети или самонаети, които могат
да извършват допълнителен
почасов труд;
√ неактивни лица (студенти
или придобили право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат
да извършват допълнителен
почасов труд.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ - ЛИЧНИ
АСИСТЕНТИ:
•· заявление по образец,
което ще получите в Общината
(района);
• документ за самоличност
(копие);
• автобиография;
• свидетелство за съдимост;

• служебна бележка относно регистрация в Бюро по
труда (ако кандидатът е безработен);
• служебна бележка от
местоработата (ако кандидатът
работи);
• служебна бележка от
образователната институция
(ако кандидатът учи – редовно
обучение);
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е
придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна
възраст);
• копие на сертификат/и
за завършени обучителни
курсове по сходни програми/
проекти (или декларация свободен текст, с описание на
завършен обучителен курс);
• пълномощно (свободен
текст), за лице, което да подаде заявлението от името на
кандидата, ако не се подава
лично.
Кандидатите за лични
асистенти (или чрез свой представител) подават документи
от 10 до 24 януари 2011 г. вкл. в
стая №1 в Община Брацигово.

13 януари 2011 г.

Съвременност

НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА
дерното оборудване.
Хубаво е по Коледа в
Равногор. Красивата природа и чистият въздух привличат много гости. Първия
ден на Рождество Христово
читалището
организира
тържество в сладкарницата, на което Дядо Коледа и
Снежанка раздадоха много
подаръци на най-малките
деца.
Фолклорната група на
читалището изнесе поздравителен концерт в хотелресторант “Борика” на връх
Нова година.
Елена КИСОВА
Щастлива е Коледата
на 2010-а за равногорци.
В навечерието й читалище
“23 април” получи три нови
компютъра, мулти-медия,
ксерокс и принтер по програма “Глоб@лни библиотеки”. Настоятелството организира мило тържество за
откриване на компютърната
зала. Присъстваха младежи
и ученици, гости на селото.
Местният свещеник Атанас
Николов със светена вода
и благословия даде старт
на новата придобивка. С
шампанско, бонбони и вита
баница бяха почерпени
присъстващите.
Библиотекарката Мария Спасова
изрази радостта си от мо-

ИСКРЕНА
БЛАГОДАРНОСТ
изказваме на Георги Р. Димитров и Желязка Н. Йоргова за бързата и адекватна
подкрепа при гасенето на пожара, възникнал на 7 януари 2011 г., също на РС
„ПБЗН” - Пещера и в Брацигово, както и
на Общинската администрация за съдействието им!
На следващия ден бе сформирана
бригада, която отстрани щетите и направи
ремонт на разрушената част от покрива.
БЛАГОДАРИМ на Йордан Г. Стефанов, Костадин Анг. Кръстев, Веселин Тр. Спасов,
Петър Ат. Хаджийски и Петър В. Спасов
за положения доброволен труд. Радваме
се, че въпреки икономическата криза и
трудния живот, все още се намират хора
с добри сърца!
От колектива на читалището

ПРОЕКТ
“ГЛОБ@ЛНИ
БИБЛИОТЕКИ”
стартира на 6 януари 2011 г.
НЧ „В. Петлешков – 1874” е включено в тази дейност още при първото класиране.
Утре - 14 януари, от 10.30 ч. с
водосвет в справочния отдел на
читалищната библиотека ще бъде
официално открита залата. Целта
на проекта е лесен достъп до повече
информация и възможност за комуникация на населението от града
ни.
Галина ТРАЯНОВА

ЗА НЕЗАВИСИМ ДОСТОЕН ЖИВОТ
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

От 1 януари 2011 г. в община Брацигово стартира проект по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – „Социален асистент”
и „Домашен помощник” за независим достоен
живот в община Брацигово”.
С помощта на тази програма ще подобрим
качеството на живот на 90 души - хора с увреждания и самотно живеещи възрастни, зависими
от постоянни грижи, на територията на община
Брацигово, като услугата, която ще бъде предоставяна, ще е в семейна среда, при зачитане
на личното желание и конкретните нужди на потребителите.
Чрез проекта ще осигурим трудова заетост в
общината, подобрено качество и обхват на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен
помощник”. Ще бъдат назначени 12 асистенти и
18 домашни помощници – безработни, пенсионери и близки на потенциалните потребители.
Планираните дейности по проекта ще окажат
въздействие върху семействата на преките бенефициенти, на които ще намалеят ангажиментите
по обслужването на своите близки. Това са 90
семейства, чиито членове ще могат активно да се
включат в пазара на труда.
Пожелаваме успех на хората, които ще ползват предоставените услуги от община Брацигово
- „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Вера ДРАГОВА, ръководител проект
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НОВИ СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ ОДОБРИ ОбС
- От страница 1
Откриването на новите
социални услуги наложи
промяна в структурата на
Общинската администрация
и звената към нея, която
съветниците приеха единодушно.
Не на едно мнение бяха
те обаче по отношение възражението, внесено от кмета
Васил Гюлеметов, за прието
на миналото заседание решение, касаещо изкуствените неравности по пътищата.
След като измениха първоначалното си решение, взето
на 25 ноември м.г., с 10 гласа
„За” и 6 „Против” бе възложено на кмета в срок до 15
януари да организира демонтажа на кабарите – по 2
броя от двете страни на улицата, така че велосипедисти
и мотопедисти да могат да
минават безпрепятствено.
Че напрежение между
местния
законодателен
орган и общинската управа
има, се забелязваше с невъоръжено око през цялата
година. То се долови дори и
в отчета на председателя на
ОбС, който бе гласуван и приет единодушно. Не така стоеше въпросът по отношение
отчета за работата на кмета
на общината. Подкрепиха го
13 души от присъстващите.
Но що се отнася до отчета на
кмета в изпълнение актовете
на ОбС за периода 30 юни
– 25 ноември 2010 г., само
един от съветниците гласува
„Въздържал се”. Останалите
15-има изразиха съгласието
си със „За”.
По предложение на председателката на комисията
за оперативен контрол на
„Инфрастрой” ЕООД Анета
Рашайкова, нов проект за
решение бе предоставен на
вниманието на колегите й.
Това наложи изменение на
тяхно решение от октомври
2010-а и придоби следната
редакция: ОбС дава съгласие да бъдат бракувани и

предадени на специализирано за целта място ненужни
ДМА на дружеството – ЗИЛ
555 с оценка 1290 лв. и ГАЗ
53 Д с оценка 1160 лв. На
публичен търг с явно наддаване да бъдат продадени
петоперационна
дървообработваща машина при
първоначална цена 1050 лв.,
определена от лицензиран
оценител, лентов банциг /с
първоначална цена 370 лв./
и колонна бормашина при
старт на наддаването 165 лв.
Общинските съветници Илия
Калинов и Анета Рашайкова
да бъдат включени в комисията по търга - единодушно
гласува още ОбС. Той прие и
информацията на изпълнителната власт за работата

ОЩЕ РЕШЕНИЯ
√ Съгласува искане за
изменение на ПУП-ПР за
УПИ ХХІ-1347 в кв. 3 и улица
с о.т. 424-1-458 по плана на
Брацигово, с който се променят границите на УПИ по
тези на поземления имот,
а уличната регулационна
линия за УПИ ХХІ-1347 към
улица с о.т. 424-1-458 се променя по означенията върху
приложената
скица-предложение.
√ Упълномощава кмета
на общината да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция, в размер на
3013295 лв. за обезпечаване
на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане
на финансова помощ № 13/
321/00295 от 5 ноември 2010
г. по мярка 321 за проект
„Община Брацигово – привлекателно място за живот
и бизнес чрез подобрена инженерна инфраструктура”,
сключен между Общината
и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

по програмите за временна
заетост през 2010-а и предвижданията за 2011 г.
Деветима от местния
парламент подкрепиха промените в поименния списък
на обектите за капиталово
строителство и основен ремонт и проектът се превърна
в решение. Само един съветник в залата бе „Против”, а
петима вдигнаха ръце „Въздържал се”.
ОбС прие Общината
да кандидатства с проект
„Възраждане на туристическия потенциал на Брацигово чрез развитие на
нова атракция – уникална
брациговска архитектурно-строителна
школа”
по Оперативна програма
„Регионално развитие”, за
който ще бъде осигурен 5%
собствен принос. Предназначението на „обекта на
интервенция” няма да бъде
променяно за период не помалък от 5 години и няма да
бъде отдаван за стопанисване на други физически или
юридически лица. Кметът бе
упълномощен да предприеме всички правни действия
по организацията, разработването и подаването на
проекта в срок, както и за
сключването на договор при
одобряване от МРРБ.
Накрая местният парламент отмени свое решение
от ноемврийското си заседание, отнасящо се до промяна от публична в частна
общинска собственост на
І етаж, със самостоятелен
вход, от триетажна масивна
сграда /Здравна служба/
в с. Розово и единодушно
задължи за предстоящата
януарска сесия Общинската
администрация да подготви
предложение за изменението при спазване законовите
разпоредби, съобразявайки
се с изложеното в писмото
от Районна прокуратура в
Пещера.
Луиза ПЕКМЕЗЯН

Във връзка с изпълнение на договор по проект „Социален асистент”
и „Домашен помощник” за независим достоен живот в община Брацигово”

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Набира кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ на социалната услуга
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ и/или ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
I. Изисквания към кандидатите за потребители:
1. Лица с различни видове
трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или
невъзможност сами да организират социалния си живот.
2. Самотно живеещи възрастни хора, които поради различни
причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат
хигиената на дома си.
II. Кратко описание на социалната услуга:
• Социалната услуга се предоставя на потребителите в техния дом, без те да се разделят със
своята обичайна среда, с близките и приятелите.
• Социалните асистенти и домашни помощници подхождат
индивидуално към потребностите
на хората, за които се грижат.
•
Улеснява се достъпът
на потребителите до социални и
здравни институции, административни служби и др.
• Всички лица, ползващи социалната услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник”,
задължително заплащат потреби-

телска такса, която се определя в
зависимост от дохода.
III. Срок на предоставяне на
услугата – 12 месеца.
IV. Необходими документи за
ползване на услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник”:
1. Заявление до кмета на община Брацигово.
2. Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за потребител.
3. Копие от личен амбулаторен
картон, при наличие на такъв и
оригинал за справка.
4. Копие от решение на ЛКК,
ТЕЛК, НЕЛК /ако има такова/ и
оригинал за справка.
5. Документ от личния лекар,
удостоверяващ здравословното
състояние на кандидата.
6. Документ за самоличност
/копие/.
V. Срок и място за подаване на
документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез
пълномощник в Центъра за административно обслужване /фронтофиса/ в сградата на Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6А, в
срок до 17 ч. на 20.01.2011 г.

Търси да назначи
СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ и ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
I. Изисквания към кандидатите: Да са безработни лица,
пенсионери, и/или близки на потребителите на социалната услуга,
с постоянен адрес в община
Брацигово.
Образование - минимум
основно завършено образование.
Медицински
изисквания
– физически и психически здрави, без заболявания, определени
като противопоказни за заемане
на длъжността.
Като предимство ще се счита
придобита квалификация и/или
работа в сферата на социалните
услуги.
II. Кратко описание на длъжността:
Организира и осъществява
ежедневна дейност, осигуряваща
необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за
осигуряване на нормален живот
на потребителя на социалните
услуги
III. Трудов договор – за определен срок – 12 месеца.
IV. Подборът на кандидатите
ще се извърши чрез интервю.
V. Необходими документи:
1. Заявление до кмета на об-

щина Брацигово.
2. Автобиография.
3. Свидетелство за съдимост.
4. Медицинско свидетелство
за работа.
5. Документи за завършено
образование и придобита квалификация.
6. Документи, удостоверяващи продължителност на професионален опит – трудова книжка
и/или
осигурителна
книжка
/копие/.
7. Служебна бележка от дирекция „Бюро по труда”.
8. Документ за самоличност
/копие/.
Копията на представените
документи следва да са ясни и
четливи и заверени с подписа
на кандидата и текст „Вярно с
оригинала”
VI. Срок и място за подаване
на документите:
Документите се подават
лично от всеки кандидат или
чрез пълномощник в Центъра
за административно обслужване
/фронт-офиса/ в сградата на Община Брацигово, гр. Брацигово,
ул. „Атанас Кабов” № 6А, в срок до
17 ч. на 20.01.2011 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Нещата от живота

...КОГАТО ЧОВЕК ИМА СЕТИВА ЗА КРАСОТАТА

Няма да е пресилено, ако кажа, че Георги
Ил. Начков от с. Розово
е превърнал дома си в
своеобразен природолюбителски кът. За целта му
служат коридорът и една
от стаите. Дори бегъл
поглед ще ви увери, че
този интерес съвсем не
може да е мимолетен.
Всъщност интересът
се появява още в ученическите му години.
Привличат го рисуването
и моделирането – въоб-

ражението му помага да
майстори разнообразни
неща от различни материали. Сега е на средна
възраст и тази му страст
вече се е превърнала в
хоби. То му помага да не
се чувства сам, въпреки
че живее сам. Всичко,
което създава, му носи
радост и удовлетворение.
Води се безработен,
но не остава без работа. Все си намира нещо
– кога на надница, кога
за месец-два, а в остана-

Прочетено за вас

ХВАНАХА
ОГРОМЕН АМУР
НА ГАЧЕВО БЛАТО
Първата мисъл на развълнуваните рибари Айдън Максуд и
Атанас Христосков била, че са
закачили едър шаран. За посигурно влизат в надуваемата
лодка и скоро става ясно, че
насреща им е огромен бял
амур. Айдън отпуска доста
аванса, защото такъмите не са
предвидени за такива гиганти.
Борбата с рибата продължава
около 40 минути. Имало е и критични моменти, когато амурът
неколкократно се е забивал във
водораслите. Накрая успяват да
го докарат до лодката, но кепът
се оказва твърде малък за този
исполин и той се побира само
до половината. Придържайки
го с ръце, Атанас Христосков
успява да го удържи, докато
лодката опре на брега.
Следва еуфория от невероятния успех. Приемат поздравления от присъстващите
рибари, правят снимки с трофея. Измерването показва, че
амурът тежи 30,6 кг и е дълъг
118 см.
С това постижение Айдън
Максуд желае да се включи в
конкурса „Най-голяма риба“.

По материал от в. „Рибар“

лото време е сред природата, възхищава се
на красотите й, засажда
и почиства дръвчета,
събира клонки с причудливи разклонения, гъби,
пънчета... После ги обработва, лакира, допълва
ги със зеленина, изобщо
фантазията му помага и
така ги превръща в декоративни украси за дома.
Представете си например
една горичка с елхички,
борчета с шишарки, а
сред тях кокетна вила и

къщичка за птици... За
изненада на всички има и
гнездо на дива кокошка с
петел и пиленца, и много
други птици. А когато се
включат батериите, едни
запяват, някои говорят...,
изобщо умее да създава
настроение. В домашния
му природен кът не липсват и влечуги, и разновидни по форма и цвят
камъни.
Сред
многообразието ще видите и
много старинни предмети
от бита, ползвани от предците ни в по-далечното
минало.
Хората от селото се
отбиват в къщата му и
не само с любопитство,
но и с гордост разглеждат сътвореното от него.
Нещо повече, идеите му
могат да се използват и
за обзавеждане на механи и битови стаи, а самият
той е готов да работи за
желаещите.
Сега Георги Начков
планира да изработи
макет на тепавица и воденица, характерни за поминъка на селото. Проучва
занаятите, паничерницата и гюлпаната, за които
вече трудно могат да се
намерят хора да разкажат
по спомени или да се прочете нещо написано.
Поздравяваме го за
амбицията и за естетичната му работа и му пожелаваме успех!
Катя КОМИТОВА

НА ЕКСКУРЗИЯ ДО КСАНТИ
В края на миналата
година
хор
„Детелина“
при
читалище „Св. св.
Кирил и Методий“
в с. Исперихово си
подари
екскурзия
до Гърция. Освен в
гр. Ксанти, се разходихме из Златоград.
В Музея на съобщенията се запознахме с материали
за Гюлеметовия род
от Брацигово. После
през
Пампорово,
Широка лъка и Девин
се прибрахме в родното ни село.
Васка ВЪЛЧЕВА
Имаше преди 20-ина
години един тъп виц за
една жена, на която мъжът
й купил GSM, а тя толкова
доволна останала, че все в кухнята я намирал,
като й звъннел откъде ли не!...
По същото това време мобилите бяха колкото полицейски радиостанции и ставаха и за
самоотбрана, ако се наложи.
Неугледни и тежички, тези толкова важни
за съвремието ни машинки лепнеха най-често
по устите на ячки момчета и тузари с костюми
от пясъчна коприна, внос от Дубай.
И колкото вършеха работа, два пъти повече
градеха самочувствие и имидж на притежателя
си, кой както го разбира имиджа, де...
Да не повярваш, че сега всяко хлапе от
първи клас си играе с подобна джаджа, има
МР 3, камера, net и какво ли не, а слушалките,
както започнахме да ги наричаме с високомерно снизхождение, са по две-три минимум
на семейство.
Днес дори майка ми, която не докосва
модерна електроника и още пере на ръка, за да
поддържа лоялност към ценностите на своето
поколение, носи малко спретнато телефонче
със себе си, даже на лозето и на нивата. Е,
добре щеше да е, ако се сещаше и да го зарежда редовно, но нищо...
Ох, смешно ми стана!... Майка ми, жена сега
доста над 70- те, състрадателна по природа и с
очи будни за хорските мъки, пак преди около
20-ина години се връща един ден отнякъде
с някаква особена мъгла в много черните си
ситни очета и цъка замислено с език... „Брей,
какви времена дойдоха, какво напрежение!

ФЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ“
НА 5 ГОДИНИ

Животът ми без
„ЛЕВСКИ“ е изгубен.
Животът ми без
„ЛЕВСКИ“ е провал.
„ЛЕВСКИ“ е това
което имам,
„ЛЕВСКИ“ –
това е моят идеал.
Среща
на
привържeниците на ПФК
„Левски“ се проведе
на 8 януари в хотелски
комплекс „Виктория“.
Тя беше организирана от Борис Малинов,
Димитър Мадаров и
Георги Батаклиев във
връзка с навършването на пет години от
създаването му – един
от над 180-те фен клуба в
страната.
Домакинът
Стоян
Сталев се беше погрижил
залата да бъде приятно
затоплена и подходящо
украсена за случая, а
масите – подготвени за
тържеството.
Във встъпителните си
думи към феновете и гостите председателят Борис
Малинов подчерта, че за
своята 96-годишна история отборът се е превърнал във фактор в нашето
общество. Всеотдайната
любов към „синята лавина“ събира и обединява
хиляди хора в цялата страна. Поздрави към присъстващите е изпратил председателят на националния
фен клуб на „Левски“
Владимир
Владимиров.
Присъстваха и гости от
Пловдив и Пещера.
Д. Мадаров припомни

историята на брациговския фен клуб. Двайсетина
човека първоначално са
ядрото му. Те започват да
организират посещения
на мачове, дискутират
както проблемите, така
и успехите на отбора. С
минута мълчание бе отдадена почит към починалите членове на клуба.
Бяха отправени пожелания за нови срещи,
първата още през месец
май, за отпразнуване спечелването както на нова
шампионска титла, така и
на Купата на България. С
възторжени аплодисменти бе посрещнато знамето
на клуба. Всички заедно
изпяха химна на любимия
отбор. С хоро бе отбелязан краят на официалната
част.
Следваха тостове, викторина, томбола... Срещата
завърши с пищна заря.
Пею МАРКОВ

Седни
някъде
на
по-оживено място и се
заслушай, скука няма да
те стигне! Като почнеш от
„...сложи манджата на котлона и я включи на
3, аз ще си дойда да я запържа“, та стигнеш до
„...ей, кучко, да си ми оставиш мъжа, че жива
ще те оскубя“, разнообразието е неизчерпаемо.
Хвалби, жалби, сантименти, делови ангажименти, тийнейджърски забавления и скучности
битийни... нямат край!
GSM-ът стана най-добрият приятел на човека. В класацията отстъпват дори доайени като
коня и кучето. Няма живот без джиесемчето,
както вика свекърва ми, 82-годишна фенка на
модерните технологии. Става за всичко, животът го доказа. Той пере, готви, жени и развежда,
той коли, той беси, особено ако е в ръката на
някой голяяям шеф! От звъненето му тръпнем в
нежно очакване или тръни ни бодат, а мелодийките, които лично сме си избрали за близки и
не толкова близки, услужливо подсказват дали
някъде в пространството номера ни е избрал
приятел, натрапник или просто роднина... Дали
е възможно въобще ежедневието ни без него,
след като за има-няма 20 години ни пристрасти
към себе си и своите екстри и удобства?
Г... знае и 2, и 200, викаше някога баба ми,
жена на „ти“ предимно с 2-то... Както сме свикнали, така и ще отвикнем, ако се наложи. Само
дано не ни се налага да го правим, че тогава
представяте ли си колко кухни на предани и
добри домакини и колко офиси на много заети
делови мъже и жени изведнъж ще опустеят?!...
Цветанка УБИНОВА

НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ НА ЧОВЕКА
Изпопобърка се народът и това си е!“ – чувам я
да си говори сама. Започна да разказва, а ние
изпопадахме от смях!
Вървяла си тя по улицата към дома, а пред
нея млад мъж, елегантен, строен, с хубава
коса, хубава прическа... И на хубав парфюм
миришел. Да й се не надяваш колко неща забелязала в движение, може оттам да й е ловджийският нюх за разни истории! Та вървяла си тя и
изведнъж... момчето заговорило на доста висок
глас! Върви, върви, помълчи и пак заприказва!
Все едно отговаря на някой!... „Сиромашкото,
побъркало се е... или от работа, или от учене се
е побъркало!“
А то, сиромашкото, си имало GSM със слушалки и затова както си ходело, така си бъбрело с някого, ръкомахайки красноречиво за
ужас на самарянското сърце на мама!...
Сега, когато GSM, борческа групировка,
мръсни пари и висок жизнен стандарт не са
идентични понятия, без тези бръмбарчета в
себе си не правим нито крачка, звъним си за
щяло и не щяло, а ако няма пари, даваме си
ток, като знак, че сме живи и мислим един за
друг... И въобще не можем да си представим
как сме живели само с телефонни будки през
три-четири километра, а с неоткъсната слушалка – през пет-шест. С хубавото лесно се
свиква, свикнахме и ние с мобилите си така,
че вече и SMS романи започнаха да излизат от
печат. Семейни кавги, роднински ежби и делби,
любовни срещи... всичко е на тезгяха, всичко
може да бъде чуто от всеки, навсякъде.
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