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Шандор Петьофи

ПО ТРАДИЦИЯ С НОВИ НАДЕЖДИ
Настоятелствата на НЧ
„Просвета - 1911” и това
на църквата в с. Розово за
втора година правят всичко възможно да възродят
коледването и сурвакането.
За целта секретарката на
читалището събра група
деца - момчета и момичета,
големи и малки, запозна ги с
традицията по коледването,
изработването на коледарките, разучи песните и благословиите при влизането
във всеки дом. Някои от тях
са облечени в селски носии.
Същата група коледари с
подходящи стихчета и песни
взеха участие в църковното
тържество на Рождество
Христово. Отец Любомир
благослови децата и им връчи подаръци. Приятно впечатление направи масовото

посещение на Рождество
Христово в църквата и то от
млади хора. Розовци радушно приеха възраждането на
коледването и всеки дом за
тях бе отворен.
С благословиите и песните си коледарите носят
и даряват радост, надежда,
здраве, дълъг живот, берекет и добруване на всяко
семейство. Тяхното присъствие в храма и в домовете
създаде празнично настроение в обезлюдяващото се
село.
Както на Коледа, така и
на Нова година розовци посрещнаха сурвакарите като
предвестници за здрава и
щастлива година, за повече
човечност, справедливост и
живот без омраза.
Катя КОМИТОВА

169 г.. ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА БРАЦИГОВСКИЯ АПОСТОЛ

Звездите
на Петлешков
Върху клада от омраза
вече бе завързан той.
Нищо повече не каза.
Бе завършил своя бой.

Той във светлини се пръсна
над балкани и бразди.
И когато вечер късно
грейнат над града звезди,

Стискаше в корави шепи
своя шепот, своя вик.
Стана пламък, стана трепет,
стана пепел, стана миг.

пак овчари с гугли тежки
радостно над нас шептят:
- Виж, звездите на Петлешков
над България горят!
Евтим ЕВТИМОВ

ИМЕННИК УЛОВИ СВЕТИЯ КРЪСТ ДОГОВОР ЗА НОВ ПРОЕКТ
В БРАЦИГОВО

И тази година на уреченото място - Дигнат
камък, по горното течение
на р. Умишка, се събраха
вярващи от Брацигово, за
да участват в ритуалното
хвърляне на кръста. Въпреки че времето въобще
не беше студено, ритуалът
донесе приятни емоции на
мнозина.
Хората вярват, че на
Йордановден водата има
по-голяма сила. Освен че
пречиства греховете, тя
умее да лекува, затова бол-

Кметът Васил Гюлеметов подписа договор
с Ирена Георгиева, председател на Национален
доверителен екофонд. Договорът е за финансиране
по Националната схема за
зелени инвестиции. Проектът е за „Устойчиво развитие на община Брацигово
чрез прилагане на мерки
за енергийна ефективност
в образователната инфрас-

ните влизат в реката, в която е хвърлен кръстът. Ако
той замръзне, годината ще
бъде здрава и плодородна.
Някои смятат, че именно от Йордановден тръгва
обичаят,
според
който
именниците се мокрят за
здраве и късмет.
Мокър и здрав, именникът Йордан Батаклиев
улови кръста на отец Любомир Траянов и поръси със
светена вода за здраве и
берекет съгражданите си.
/Соб. инф./

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата
за извършване на оценката на въздействието върху околната среда – ОВОС
(приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн.
ДВ, бр. 25/18.03.2003 г., изм. доп. ДВ, бр.
94/30.11.2012 г.)

„ПАЙ 08“ООД
Адрес: 4600, с. Драгор,
общ. Пазарджик, Индустриална зона

СЪОБЩАВА
на засегнатото население,
че има инвестиционно предложение за:
Изграждане на един брой сондажен
кладенец в ПИ № 001977, м. Юнтала, землището на с. Розово, общ. Брацигово,
обл. Пазарджик на площадка с местонахождение: ПИ № 002380, м. Юнтала, общ.
Брацигово, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 62973
с площ 6,211 дка.
За контакти и повече информация: 4600
с. Драгор, общ. Пазарджик, Индустриална
зона, тел. 0885406169 или 0898423723.
Писмени становища и мнения се приемат в офиса на фирмата - 4600 с. Драгор,
общ. Пазарджик, Индустриална зона, и на
e-mail: pai08pz@abv.bg от 16.01.2014 г. в 14дневен срок.

ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА МЕСЕЧНА
ПОМОЩ ЗА ВТОРО ДЕТЕ
От 35 на 50 лева се увеличава
размерът на месечните помощи за
второ дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за
семейните помощи за деца от януари
тази година, припомниха от Дирекция „Социално подпомагане”.
За първо, трето и всяко следващо
дете родителите ще получават по 35
лв., съгласно приетия Закон за държавния бюджет за 2014 година. При
едновременно раждане от майката
на две и повече деца, помощта е повишена от 52,50 на 75 лева. Остава
изискването за подоходен критерий
при отпускане на помощта, като
средномесечният доход на член от

семейството е 350 лв. Промяна има
при изплащането на средствата за децата с увреждане, като през 2014-а те
ще получават по 100 лв., вместо по 70,
както досега. От 217 на 240 лв. е увеличена и месечната добавка за деца
с трайни увреждания, независимо от
дохода на семейството. Размерът на
еднократната помощ за живородено
дете се запазва и през тази година и
за първо дете е 250 лв., за второ - 600,
а за трето и всяко следващо 200 лв.
За 2014 г. размерът на другите помощи по ЗСП се запазва.
/Соб. инф./

НАМАЛЯВАМЕ СТРЕМГЛАВО
Ако миналата година със задоволство отбелязахме, че растем
напук на песимистичните прогнози за страната, то тази година тревожно констатираме небивал спад
на раждаемостта в общината.
През 2013 г. са се родили общо
65 деца (спрямо 92 през 2012-а), 27
момчета и 38 момичета. В Брацигово броят е 21, отново в полза на

женския пол - 11.
За разлика от предходната
2012-а, нямаме родени близнаци,
но и през 2013 г. последното
родено бебе е момиче.
Тайно се надяваме тази година
прирастът да е по-висок и в града
и общината да се чуват повече
детски гласчета.

труктура - ОДЗ „Божура
Фурнаджиева”.
Финансирането на зеления проект се осигурява
чрез НСЗИ от Република Австрия в качеството на страна-купувач на предписани
единици емисии (ПЕЕ) по
смисъла на чл. 142а и следващите от Закона за опазване на околната среда и е на
стойност 186 601 лева.
Таня ЙОРГОВА

Градът

ЗА ВЛАСТТА,
НЕДОВОЛСТВОТО
И... РАЗУМА
Още през XVII век
Френсис Бейкън, английски лорд, канцлер и философ, пише, че „поводите и
подбудите за размирици
са... данъците, измененията на законите и обичаите, нарушенията на
привилегиите, общото потисничество, издигането
на недостойни хора, оскъдицата... безразсъдните
действия на партиите и
всичко, което дразни народа...“. И, бихме добавили, главозамайването на
новоизлюпени големци и
властници, които с незачитането на човека и мнозинството,
вманиячени
да обогатяват себе си за
късо време, чиято нравствена и духовна празнота впечатляват, изкопава
пропаст между себе си и
народа.
Народите
недоволстват, когато главните
стълбове на държавата
се разклатят - парламент,
законодателство, изпълнителна власт и др., и не
изпълняват задълженията си. Когато бедността
и от друга страна корупцията вземат застрашителни размери, когато
няма средна класа, когато
ножицата между разкош
и мизерия се разтвори застрашително...
„Повече от всичко
друго трябва да се полагат разумни грижи богатството и парите да не се
съсредоточават в ръцете
на малко хора... Парите
са като тора, който има
цена само когато бъде
разхвърлян...“ - твърди
английският държавник.
От друга страна той изяснява как властимащите
(или с амбициите на желаещите власт), като отказват да бъдат лишени от
привилегиите и недосегаемостта от законите, разбират, че гражданите не
тръгват на протест, ако не
ги поведат хора с високо
обществено положение, а
те от своя страна са безсилни, ако гражданите не
започнат сами борбата.
Освен това, те – властимащите, умеят
„изкуственото подхранване
на надежди, воденето на
хората от една надежда
към друга... да действат
така, че никое зло да не
изглежда непоправимо и
лишено от изгледи за добър изход...“.
Другият начин за потискане на недоволството и те да не успеят е
„правдивостта и грижата
да няма възможен или
подходящ водач, към
когото недоволните да
прибягват и под водачеството на който да се
обединяват...“.
Третият начин е „когато тези, които желаят държавните работи да вървят
добре, не са съгласни помежду си и не могат да се
споразумеят, а тези, които
не искат това, са сплотени
и единни...“. А разделението на народа е порочен
модел на неудържимата
алчност за власт...
Така, като прелистим
старите уроци по обществознание, ще можем да
открием аналог в бъдещето, да дадем своя принос
за вярата в тържеството
на справедливостта.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

121 години гр. Брацигово

Раз/Очарованието на малкия град
Прочетени размисли
Събуди ли ви звънът на
трамваите в 5 сутринта? А
неоновата светлина на рекламите процеждаше ли се
цяла нощ в стаята ви дори
през спуснатите щори? Ако
и на двата въпроса отговаряте с „Да”, значи живеете
в големия град. Защото в
малкия „трамвайни коли не
звънят и реклами неонови
няма”*. И ако мечтаете за
тишината и спокойствието на
малкото градче, спомнете си
за Брацигово, откъдето сте
тръгнали по широките булеварди на кипящия от живот
голям град.
Във време, в което
стотици села в България
са обезлюдени, понятието
„малък град” е доста разтегливо като смисъл. От друга
страна, интернет наистина
превърна света в голямо
село, а географските разстояния вече нямат същата
тежест като в епохата на Великите географски открития.
Хората масово мигрират към
големите градове в търсене
на работа, образование или
просто на по-интересен живот. Изоставят града, в който
няма завод, в който познатите лица са на всяка крачка
и най-вече еднообразието
те убива, мястото, на което
сплетните и клюките са ежедневие, скуката трепе и найсилния творчески импулс, а
единственото готино момче
вече ти е било гадже. Обитаването на малко социално
пространство взима много,
но и дава много.
Познат ли ви е този сю-

жет?
В малкия град може привечер да седите със съседа
на пънчето от крушата на
двора, да си говорите непринудено през оградата или да
късате цветя от градината му,
когато си поискате. Дворът
е преходът от личното пространство към неутралното
място за срещи с другите
– улицата. В Big city преходът
е площадката пред асансьора, а съгласете се, тя не е
най-уютното място за нови
срещи.
Запознанствата и разговорите в малките градчета
като Брацигово се случват
спонтанно и лесно. Но с
опознаването на десетте
семейства наоколо възможността за повече контакти
се изчерпва. А сега накъде?
Йотови са стиснати, леля
Пенка говори само за внуците си, онези отсреща пък
така са се надули, че дори
не поздравяват. За сметка
на това възможностите за
срещи с нови хора в голе-

мия град са неограничени
– колеги от университета,
съквартиранти, хора от купони, дискотеки, концерти, изложби или просто от пейката
в парка. Сред това пъстро
множество все ще намериш
своята сродна душа. За
добро или лошо, в големия
град идват хора от всички
краища на България. Често
обаче те си тръгват– връщат
се по родните си места или
просто следват природата
си на чергари. Сплотяването
тук е по-трудно. Най-малкото
защото винаги трябва да се
уговорите
предварително
за срещи, да съгласувате
ангажиментите и свободното
време на всички, да изберете
достъпно място (да има паркинг, да не се пуши, или пък
да не е със стълби, защото
Елито пак си е изкълчила
крака на джогинга).
И така в една безкрайна
върволица се нанизват факти
от всякакво естество, в подкрепа или не на живеенето
в малкия град. Едва ли има

Побратимяваме
се със съседите
На свое заседание Общинският съвет
даде зелена светлина на идеята Брацигово да се побратими с община Егина от
Гърция. Чрез предоставената от нас презентация съседите са придобили пълна
представа за нашите възможности, за
идеите ни за съвместна работа по проекти
и програми, за пълната ни отвореност към
всички балкански съседи.
Нещо повече за Егина (гръцки:
):
Това е най-големият остров в Сароническия залив. Намира се на 16 мили или
27 километра от Атина. Според легендите

името му идва от нимфата Егина, майката
на Еак, която била похитена от Зевс и
пренесена на този остров. Тук бил роден
синът й, който управлявал дълго време.
Островът има формата на сърце. В
древността тук били изсечени първите
сребърни монети, на които била изобразена морска костенурка.
Егина става първата столица на Гърция след освобождението й от турско
робство, като запазва този статут за две
години.
„Априлци”

Конференция
10 януари 2014 г. - в Брацигово на този ден се състоя
конференция на Общинската
организация на БСП. Засегнати бяха много проблеми,
свързани с обстановката в
страната ни. След изнесените
доклади от депутата Йордан
Младенов и от евродепутата
Илияна Йотова, делегатите
имаха възможността да зададат въпросите си. Присъстваха Лазар Попов, също
народен представител от
Пазарджишка област, и председателят на Областния съвет
на БСП – Георги Петърнейчев.
Основната цел на конференцията бе да бъде
издигната кандидатура за
евродепутат от нашия 13-и
избирателен район. Делегатите не се поколебаха да
гласуват единодушно „ЗА”
кандидата Илияна Йотова,
която и в момента представя
България успешно в Европейския парламент и работи

с всички сили за успеха на
страната ни. Тук е моментът
да отбележим, че благодарение на готовността от страна
на изпълнителната власт с
разработени проекти и съдействието на евродепутата
Илияна Йотова и народния
представител Йордан Младенов са отпуснати средства от
Министерство на финансите.

С тях ще бъде направен ремонт на емблемата на града
ни – сградата, в която се помещава НЧ „Васил Петлешков – 1874”, и на спортната
зала в с. Бяга, където жителите са изключително активни
в спортните си изяви.
Галина ТРАЯНОВА
делегат на Общ.
конференция на БСП

еднозначен отговор кое е
по-добре да изберем. Също
както няма такъв на въпросите голяма или малка кола
да си купя, семпла сватбена
рокля или пищна с обръчи да
избера...
Днес в големия град
ни липсват задружността
и отзивчивостта на хората,
близките разстояния, които
се преодоляват без билет за
1 лев и без 2 литра изхабен
бензин в задръстването, спокойствието, с което можеш да
прекараш следобеда си, чоплейки семки на пейката пред
къщи, уютът от това да кимаш
за поздрав на всеки срещнат,
защото или е съсед, или братовчед. След пет прекарани
дни там обаче силно започва
да ти липсва динамиката на
столицата, работата, с която
всъщност си полезен човек,
денонощните магазини дори.
Тогава, как да излекуваме
това „заболяване”?

Едното място свързваме
с хубавото, безгрижно детство, със спокойствието и
тишината, другото - с добрата
реализация и безбройните
контакти с хората. Люшкани
между малкия и големия
град, всъщност оставяме
по частица от себе си във
всеки от тях. Липсата на
тази частица винаги ще се
усеща и винаги ще ни кара
да я търсим. Така се раждат
и космополитните личности,
които не признават граници,
а просто отиват на мястото,
което ги кара да се чувстват
добре. И друго, освен да се
влюбят, „просто няма какво
да се случи”*.
„Ала все пак и тук хора раждат
се, дишат, мечтаят,
във тревоги и слънчеви дни
подир своето щастие бягат”*.
*От песента на „Тангра” „Нашият
град”

Иванка СТЕФАНОВА

СРЕЩА С КМЕТА

В навечерието на Коледа
децата от Клуба на журналиста към СОУ „Народни
будители” се срещнаха с
кмета Васил Гюлеметов. Те му
благодариха за построените
детски площадки в града, за
обновеното им училище, но
не пропуснаха да го попитат и
какво за децата ще направи Общината през Новата 2014 г.

През 2014 година предстои подобряване условията
на предоставяните социални
услуги за лица над 18 години
в КСУДС – Брацигово.
Досега младежите ползват социалната услуга „Наблюдавано жилище”, а сградата, която обитават е възрожденска къща в
стария квартал на града. Наблюдавано жилище е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция,
преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят
независим начин на живот. Новите стандарти за предоставяне на
услугата предполагат условия, които старата сграда не може да
предостави и затова е необходима нова алтернатива.
В края на 2013 година на последното си редовно заседание
Общински съвет - Брацигово, направи елегантен коледен подарък на КСУДС като даде съгласието си да се предприемат
мерки за кандидатстване по проект към „Красива България” за
изграждане на нова сграда „Наблюдавано жилище” в двора на
комплекса.
По предварителни разчети стойността на проекта ще бъде до
160 хиляди лева.
„Априлци”

НОВО

Поздрав към съвременните баби... с усмивка!

16 януари 2014 г.
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Новите заплати, данъци и такси НАКРАТКО
през 2014 година
ЖРЕБИЧКО ПОПАДНА В СОЦИАЛНА
ГРУПА

Минималната работна заплата вече е 340
лева от 1 януари 2014 година. Минималната
почасова работна заплата е 2,03 лева. С настъпването на новата година влизат в сила и
други нови такси, данъци и плащания.
Хората, които получават до 340 лева през
годината, ще си получат обратно данъците
през 2015-а. През тази година те ще плащат
всеки месец 10 % налог върху доходите си,
а платените суми ще им бъдат изплатени
обратно, след като подадат данъчните си
декларации през 2015-а.
Някои социални плащания също се променят от 1 януари 2014 г.
Максималният месечен размер на осигурителния доход става 2 400 лв.
Запазва се размерът на осигурителната
вноска за Учителския пенсионен фонд - 4,3
на сто за сметка на осигурителя.
Запазват се възрастта и осигурителният
стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО на
достигнатите нива от 2013 г. - необходимата
възраст е 60 г. и 8 м. за жените и 63 г. и 8 м. за
мъжете, а необходимият осигурителен стаж
за трета категория труд е 34 г. и 8 м. за жените и 37 г. и 8 м. за мъжете.
Запазва се режимът на изплащане на
паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО
- първите три работни дни се изплащат от
осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-ия
ден на настъпване на неработоспособността
- от държавното обществено осигуряване.
Запазва се периодът на изплащане на
паричното обезщетение за бременност и
раждане на 410 дни.
Обезщетението за майчинство вече ще
се изчислява върху дохода за година и половина назад.
ДАНЪЦИ
Общински съвет – Брацигово, определи
размера на „Данък върху недвижимите имоти” за 2014 г. в размер на 2 % върху данъчната оценка на недвижимия имот.
НАЛОЗИ ЗА КОЛИТЕ
Промени се и Наредбата на Общински съвет - Брацигово, за определяне размера на
местните данъци на територията на община
Брацигово, както следва:
Чл. 41, ал. 6 се изменя:
Данъкът за товарен автомобил до 12 т
технически допустима максимална маса е
в размер на 20 лв. за всеки започнат тон
товароносимост.
Чл. 45 (1) се изменя:
За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително, снабдени
с действащи катализаторни устройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”
и „ЕЕV”, определеният по чл. 41 данък за
съответната година се заплаща с намаление
от 25 на сто.
Създава се нова алинея 2:
(2) За превозните средства с мощност
на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро
3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5”
и „Евро 6 ” – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 данък.
Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
(3) За автобусите, товарните автомобили,
влекачите за ремарке и седловите влекачи
с двигатели, съответстващи на екологични
категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващи на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50
на сто намаление от определения по чл. 41
ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Създава се нова алинея 5:
(5) Екологичните категории „Евро 3”,
„Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ,
от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Произведените преди 2000 г. автомобили с катализатори ползват 30 % отстъпка
от годишния данък. Произведените през
новото хилядолетие коли, които покриват

европейските екостандарти „Евро” 3, 4, 5, 6,
ще ползват отстъпка до 50 на сто. Изискването за доказване на катализаторно устройство в автомобила остава чрез данъчната
декларация. Еврокатегориите 3, 4, 5 и 6 ще
бъдат доказвани с какъвто и да е документ
на колата, в който е описана екокатегорията.
Отстъпката от годишния данък за произведените преди 2000 г. превозни средства с
катализатори ще намалява с по 10 на сто на
година. Така ако тази година отстъпката е 30
на сто, то през 2017 г. ще отпадне напълно.
ОБЛЕКЧЕНИЯ
Няма да се плаща такса смет за имот,
който не се ползва целогодишно. За целта
собственикът или ползвателят трябва да е
подал декларация по образец до края на
предходната година в Общината по местонахождение на имота.
Няма да се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в
които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в
страната, както и на читалищата в община
Брацигово.
ТАКСИ
Местните парламентаристи решиха да
променят размерите на следните такси,
определени в тарифата по чл. 3, ал. 1 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брацигово, както
следва:
1.1. Размерът на таксата за ползване на
места, върху които са организирани панаири, събори и празници, определен в т. 4 от
раздел II на тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брацигово от 1 лев на кв. м
на ден на 2 лева.
1.2 Размерът на таксата за ползване на
места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други,
определен в т. 4 от раздел II на тарифата
по чл. 3, ал. 1 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Брацигово от 0.30 лв. на кв. м на ден се променя
на 0.60 лв.
1.3 Размерът на таксата за ползване на
детски ясли и детски градини, определен в
т. 1 от раздел III на тарифата по чл. 3, ал. 1 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брацигово се променя от 30 на 35 лв.
1.4. Размерът на таксата за Издаване на
удостоверение за търпим строеж по параграф 16 и параграф 127, ал. 1 от ЗУТ, определена в т. 60 от раздел V Административни
услуги „Контрол по строителството” на тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Брацигово като за сгради със застроена
площ до 50 кв. м от 50 лв. се променя на 100,
а за сгради със застроена площ над 50 кв. м
- от 100 на 200 лв.
1.5. Размерът на таксата за продажба на
тръжна документация: при отдаване под
наем и при продажба на имот, определена
в т. 32 от раздел VI Други административни
услуги, административно-технически услуги
„Общинска собственост” се променя, както
следва:
Цената на тръжната документация при
отдаване под наем:
- за 1 имот – от 20 на 30 лв.;
- от 1 до 10 имота – 80 лв.;
- над 10 имота – 150 лв.
Цената на тръжната документация при
продажба на имоти:
- от 1 до 10 имота - 100 лв.;
- над 10 имота - 150 лв.
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Нови цени на електричеството влизат в
сила от 1 януари 2014 г. Те са с около 1 %
по-ниски за дневната тарифа и с около 10 %
по-ниски за нощната тарифа, заплащана от
битовите абонати. Намаление от около 1-2 %
има и за малките и средни предприятия.
„Априлци”

Учениците
от
ОУ
„Христо Ботев“ - с. Бяга,
се срещнаха с Матиас
Денер – ръководител на
отдел „Култура и връзки
с медиите” в Посолството на Република Германия. Г-н Матиас Денер
посети с. Бяга по покана
на ръководството на
училището.

Германският дипломат и сътрудниците му
разказаха на учениците
от Бяга за коледните
традиции в Германия и
с удоволствие видяха
програмата, която децата бяха подготвили за
тях.
Накрая всички получиха подаръци.

Най-малкото село в селищната
ни система попадна в социалната
мрежа като част от групата „Да се
върнем заедно на село”.
Над двадесет са населените
места в областта, в които живеят
по шепа хора, а Жребичко е едно от
най-красивите от тях, запазило своя
автентичен вид от края на ХIХ век.
По официални данни на последното преброяване жителите на селото са 75, но сега, през зимата там
едва ли има повече от 45 души.

Работна среща във връзка с
реализацията на кампанията
„Да изчистим България”
На работна среща във връзка с
реализацията на кампанията „Да изчистим България” в област Пазарджик
през 2014 г. се събраха общините от
областта.
На форума бяха представени резултатите за областта и страната от миналата година и бяха дискутирани актуални
теми, свързани с организирането на
акции за почистване, проучване на
замърсени зони и незаконни сметища,
организиране и провеждане на предстоящата кампания и постигането на добра
координация между всички институции,
фирми, организации и доброволци, които ще вземат участие в инициативата
„Да изчистим България” в област Пазарджик и през 2014 г.
Освен това, всеки общински представител отнесе грамота от основния
организатор на кампанията - БТВ, за
участие, съпричастност и популяризиране на идеята.
„Априлци”

До 20 януари приемат отчети
от билкарите
На 20 януари 2014 г. изтича срокът за подаване
в РИОСВ на отчетите на
билкозаготвителите за дейността им през 2013-а.
За това напомнят от
ресорното областно ведомство, тъй като според
Закона за лечебните растения краят на януари е
срокът за предоставяне
на информацията за коли-

чествата билки, изкупени
и реализирани на пазара
през предходната година и
за наличните към момента
количества в складовите
бази.
Подалите неверни данни и неспазилите този срок
търпят финансови санкции.
За физическите лица глобите са в размер от 100 до
1000 лева, а за юридичес-

ките – имуществени санкции от 300 до 2500 лева.
През 2013 г. в РИОСВ
– Пазарджик, бяха регистрирани нови 3 билкозаготвителни пункта. Прекратена
е дейността само на един.
Общият им брой е 76. До
момента в РИОСВ – Пазарджик, са подали годишните
си отчети само 3 от тях.
„Априлци”

Ремонтират пътя Равногор – Борово
Пътят, който свързва брациговското село Равногор с дивечовъдна станция „Борово” и
Фотиново ще бъде реабилитиран. На последното си заседание Общински съвет – Батак, извърши частична промяна на категорията на пътя, който е в границата на Баташката община.
Средствата за рехабилитацията на отсечката ще се търсят по оперативните програми на
Европейския съюз, стана ясно в заседателната зала на ОбС – Батак.
/Соб. инф./

Синя лампа
Съдът в Пещера осъди на 10 месеца
ефективен затвор мъж, който през месец
юни тази година потроши Спешния център в Брацигово. Петър Вълев вдигна луд
скандал в Спешното заради бременната си
съпруга и обвини медиците, че линейката
закъсняла.
Съпругата на Вълев се почувствала зле
и той повикал линейка. На място дежурният
екип установил, че входната врата на жилището е заключена. Тогава лекарят от екипа
потърсил помощ от телефон 112, на който е
подаден сигналът, за да могат диспечерите

да направят връзка с подателя.
Вълев излязъл по-късно и започнал да
крещи, че линейката е закъсняла с половин
час. Той дори заплашил медиците. Те пък се
обадили в полицията и се върнали обратно.
По-късно в Спешното цъфнал Вълев, разярен и агресивен. Той потрошил входната
врата и отправил заплахи към медиците.
Пристигналите полицаи го задържали.
Пред съда Петър Вълев се призна за виновен по повдигнатите обвинения и сключи
споразумение с прокуратурата, за да получи минимална присъда.
/Соб. инф./

Ние - хората
ПРЕД ЮБИЛЕЯ НА „АПРИЛЦИ”

ЗА ВЕСТНИКА И ЗА ХОРАТА,
КОИТО ГО СЪТВОРЯВАХА
През м. ноември т.г. вестникът, който ти, читателю, сега
държиш в ръцете си, ще чукне цели 55. Завидно дълголетие
за което и да е издание, нали?
Започнал като многотиражката „Брациговска трибуна”
през 1959-а, преименуван на „Априлци” през 1980-а, „летописецът” на общината и до ден днешен продължава да бъде
най-търсената и най-обичаната хроника на обществено-политическия и културния ни живот.

В тази връзка нека си припомним накратко за някои стъпки от неговия житейски път и поне част от ентусиастите, които са го списвали през годините. Казвам ентусиасти, тъй като
за разлика от по-могъщите си събратя, „Априлци” от самото
си начало е замислен и сътворен не от платени списатели, а
от група местни ратници на публичното слово.
Много са те и всеки от тях заслужава нашето уважение
заради възрожденския си труд, полаган упорито не за да се
припечели по нещо допълнително, а безкористно и на „ползу роду”. За началото и за първите, записали се в аналите
със скромното „редакционна комисия”, ще стане дума тук,
но малко по-късно.
В течение на годините новите стандарти на живот изиск-

ват и налагат необходимостта от по-интензивна периодичност и от по-високо качество на вестника. Така един ден
той се превръща в официоз на общината, а изготвянето му
е поверено на професионалисти с подходящо образование
- щатните редактори. Това обаче далеч не означава, че четирите му страници са запълвани еднолично от тях. Напротив,
около скромната редакция винаги е гравитирала и цяла
„армийка” от доброволни, но пристрастени към общото дело
сътрудници – най-различни по възраст и занятие радетели
на словото, местни патриоти, будни граждани, поети, писатели…
Ето например само част от състава на тази сговорна дружинка през недалечната 1998-а година.
От ляво надясно - прави: Мария Найденова, Рени Георгиева, Гена Павлова, Луиза Пекмезян – главен редактор, Димитър Стефанов - Дънеков, Катя Комитова, Димитър Георгиев,
Тодор Комитов, Васка Найденова - Вълчева, и клекнали:
Атанас Найденов, Васил Цойков и приятелката му.

За съжаление, някои вече не са между нас, което не означава, че сме ги забравили. И нека затова в този първи за тази
година брой си припомним за един от най-всеотдайните и

най-вдъхновените „априлци”: ВАСИЛ ЦОЙКОВ.
Мотивите ми за избора на това начало на
рубриката са два. Единият е, че Васил е бил
навремето първият хоноруван редактор на
вестника, а вторият, че на 5-и януари той би
навършил шестдесет и третата си година. За
жалост, не я дочака. Напусна ни в зрелостта
и разцвета на творческите си сили. Съдба!
Едва ли има брациговец, който да не познаваше отблизо Васко - вечно забързан, но винаги склонен
да размени по някоя дума и точно там, където би трябвало
да бъде – в епицентъра на малките ни събития. Той живееше
с радостите и болките на хората, съпреживяваше дълбоко
успехите и проблемите на местната общност и ги претворяваше така, както само той си го можеше – в малки приказчици и
злободневни афоризми, или пък в наситени със самобитния
му хумор къси разказчета. Писането всъщност бе едната
- най-видимата част от дейността му. Защото инак само неспокойният му дух си знаеше какво са му стрували опитите
да раздвижва културните пластове на града. Резултатите от
този на практика неблагодарен труд бяха осезателни, макар
и не за всички – години наред около него бе сформиран и
живя пълноценно „Клуб за литература и изкуство”, както той
го наричаше, появи се и уникалното му периодично издание
„Умишка”, проведени бяха множество творчески срещи със
значими за града и региона поети и писатели.
Смъртта подрани и не му позволи да завърши замислената от него мащабна хроника на Брацигово, както и да
продължи поредицата от издадените приживе четири книги,
обогатили съкровищницата на местното словесно майсторство. Готови за печат бяха поне още толкова, които при това
развитие на нещата едва ли ще видят бял свят.
Горчивата истина е, че след загубата на Васил Цойков
литературното поле на Брацигово опустя, а колективният
творчески живот като че ли замря напълно. Няма го вече
клуба, няма я ксерографната „Умишка”, няма ги и вълнуващите литературни вечери.
Липсваш ни, Васко!
Димитър СТЕФАНОВ

О Б Я В А

Наименование на
вакантната длъжност и
населено
място

брой

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, на 20 и 21.02.2014 г. в
Националната гвардейска част – София
1. Със Заповед № ОХ-813/27.11.2013 г. на министъра
на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане
на военна служба на лица, завършили средни или висши
училища, в Националната гвардейска част – военно формирование – 54 800 – гр. София, както следва:
Изисквания за длъжността
Военно Изисквания Допълнителни
звание за миниизисквания
мално образование и
квалификация

Ниво на
достъп
до квалифицирана
информация

Ръст
178-182 см,
тегло до 85 кг,
Редник
Гвардеец
Средно
без видими
25
3-и
София
образование
белези и
клас
татуировки
по лицето и
крайниците

поверително

Свидетелство
Редник
Средно
за управление
3-и
на МПС,
образование
клас
категория „С“

поверително

Шофьор
София

Шофьор
София

Шофьор
София

2

Свидетелство
Редник
за управление
Средно
1
3-и
на МПС,
образование
категория
клас
„С+Е”
Свидетелство
Редник
за управление
Средно
1
3-и
на МПС,
образование
категория
клас
„Д+Е”

поверително

поверително

СРОК за подаване на заявленията - до 22.01.2014 г.
За подробна информация – младши експерт в Областен военен отдел – Пазарджик, за общини Пещера и
Брацигово – Петьо Русеков, ул. „Втори януари“ № 10, тел.
034/445463.
В Община Брацигово – ет. 1, стая № 4, тел. 03552/20 65,
старши специалист Михаил Дзуков.

Европейски съюз

Община Брацигово започна
изпълнението на още един проект
по ОПАК. Проект: Повишаване на
квалификацията на служителите и
подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта
на надграждащи обучения, одобрен
за финансиране по приоритетна ос
II. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/
13/2.2-11 на Оперативна програма
„Административен капацитет”. Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 13-22-78 от 4.12.2013 г.
Целевата група по проекта са
служителите и кметове на кметства
в община Брацигово.
Основни цели: повишаване
квалификацията на служителите на
Община Брацигово чрез подобряване на тяхната компетентност и провеждане на надграждащи обучения
и чрез повишаване на служебната
им мотивация.
Основни дейности:
- Провеждане на обучения в
Института по публична администрация.
- Надграждащо чуждоезиково
обучение по разговорен английски
език, различно от предоставяното
от ИПА.

Европейски
социален фонд

- Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към
културните и етнически различия
на малцинствено представените
граждани”.
- Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”.
- Обучения за „Работа с програмните продукти на Microsoft Office и
подбряване на презентационните
умения”.
- Дейности за информация и
публичност.
Проектът ще надгражда дейностите, финансирани по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № A12-22-152
от 1.04.2013 г. по ОПАК. Ще се допълнят усилията за повишаване квалификацията на общинските служители чрез надграждане на езиковите
им компетентности по английски
език, развиване на уменията им за
толерантност и антидискриминация
и подобряване на личните им качества по отношение на ключовите
им компетентности.
Срокът за реализация на проекта
е 9 месеца и трябва да приключи до
4.09.2014 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е
89 701,08 лева.

Проект: Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на
надграждащи обучения, одобрен за финансиране по приоритетна ос II.
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/
2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет”, Договор
13-22-78 от 04.12.2013 г.

Служителите от
Община Брацигово взеха 181
сертификата от обучения по ОПАК
Служителите в администрацията на Община Брацигово получиха първите 181 сертификата за обучение по проект „Повишаване на
квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово”. Проектът
е по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № A12-22-152 от 1.04.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет
2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Три от дейностите вече са изцяло изпълнени, заяви ръководителят на проекта
Мария Мадарова. Едната от тях - „Обучение по
привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите компетентности “, е реализирана в три модула: „Привличане на инвестиции. Екипна ефективност и
организационна култура”, „Лидерски умения
и ефективни управленски стилове” и „Справяне с конфликти и управление на времето и
стреса”. Обучението бе изнесено, а след него
40 души получиха общо 80 сертификата.
Завърши и „Обучение за междукултурна
комуникация, толерантност и антидискриминация“, което също бе изнесено. След него
40 служители в Община Брацигово получиха също 80 сертификата по двата модула:
„Междукултурна комуникация – правила на
поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и „Човешките и граждански права
– работа с представители на малцинствени и
уязвими групи”.
21 служители на Общинска администрация - Брацигово, пък преминаха обучение
в Института по публична администрация. Те
бяха разпределени в 5 специалности и също
успешно защитиха сертификати за преминато
обучение.
Вече е стартирала и дейност 2 от проекта
- обучението по разговорен английски език,
което е 150 учебни часа и по него ще повишат
квалификацията си 12 служители от Общинската администрация. Финалът на обучението
ще е в края на февруари тази година.
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