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РАВНОГОРСКОТО СЪКРОВИЩЕ - ЕДНО ОТ ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ

Мощно
гласуване
даде път на атракции от
Пазарджишки регион да
попаднат в челните места
в класацията „Чудесата на
България”, която провежда
вестник „Стандарт”.
В раздел „Съкровища”
едноличен лидер, разбира

се, е Панагюрското с 56
процента от гласовете на
участниците във вота от
страната и чужбина.
Новото този път идва от
силния тласък напред на
Равногорското съкровище,
което получи 22 процента
от гласовете. В надпревара-

та златото на Равногор дели
второто място с Кралевското златно съкровище, което
също достига 22 процента.
В групата на атракциите
добрите новини също се
увеличават заедно с гласовете за пещерската крепост,
която вече прекрачи прага
на челната десетка и е на
осмо място.
В съревнованието в раздел „Открития” набира все
повече гласове уникалната
могила до село Юнаците,
която самите учени нарекоха Протогорад.
Ако попитате равногор-

Ако разбереш едно сърце, разбрал си целия свят

ФОНДАЦИЯ „ЕДНО СЪРЦЕ” ПОДАДЕ
РЪКА И НА КСУДС – БРАЦИГОВО

Верни на максимата, че
мечтите нямат хоризонти,

от ръководството на КСУДС
– Брацигово решиха да да-

ЗА КУЧЕТАТА И ХОРАТА
„Да живеем както трябва – винаги е в наша власт.”
Сенека

Случи се и при нас. Въпреки че сме провинция, за
която кучетата и котките са
част от пейзажа, с който сме
свикнали, станалото събитие
ни извади от летаргичното
ежедневие.
Домашен питбул нахапа
жестоко наш съгражданин.
Човекът е почти обезобра• „По-близко до избирателите“ е мотото на срещите, които ЦИК провежда в
страната по повод предстоящите избори за общински
съветници и кметове. Те са
както с представители на
администрацията, така и с
граждани и медии. В област
Пазарджик срещата с граждани и медии се проведе на
9 юли 2015 г. (четвъртък) от
12.00 ч. в Пленарната зала
на Община Пазарджик.
Един час по рано бе срещата на членове на ЦИК с Об-

зен и след 32 спасителни
шева му предстоят пластични операции на лицето. Трагичната случка надигна като
мощен взрив хорското недоволство и емоции и в града
се засъбира подписка срещу
кучетата, тъй като псето злосторник не е единственият
проблем в града. По улиците
редовно се разхождат бездомни четириноги, които
с времето се увеличават,
ластната и представители
на 12-те общински администрации в региона.
• Социалните работници стачкуваха един час
ефективно на 9 юли. Найнаболелите им проблеми са
заплатите, условията на труд,
техниката и работата по оперативни програми. На Съвета
за социално сътрудничество
е постигнато решение да
се иска увеличение на заплатите с 20% на Агенцията
за социално подпомагане,
Агенцията по заетостта и

дат живот на запустялата
сграда на ЦДГ „Червената
шапчица” в село Равногор.
След закриване на местната
детска градина базата остана запустяла и грозна. Сега
отново ще се усмихне. Идеята е да се създаде модерен
комплекс за отдих и релакс
на деца в риск и лишени от
родителска грижа в екологично най-чистия район на
Балканите.
Освен
възпитаниците
на КСУДС – Брацигово, се
предвижда на разменни начала в реновираната база
да почиват деца в неравностойно положение от други
краища на страната.
освирепяват и нападат случайни минувачи. Подписката провокира много хора
да започнат да разказват
личните си истории. Оттам
разбираме, че куче нахапало
човек пред така наречения
„военен” блок, жена пострадала на улицата пред Дома
за временно настаняване, а
около стадиона се навъртали шайки четириноги, които
плашели минаващите. Получихме сигнали и за глутница
в района на околовръстното,
водещо към гарата.
– На страница 2

МЕЖДУ

ци къде се намира селото
им, те ще отговорят – Равногор е по-близо до небето,
отколкото до земята. Старо
предание разказва, че това
място е било определено за
ложе на Исус Христос, но
той се смилил над християните и за да запазят вярата
си, им го подарил.
Тази притча вероятно
датира от столетия, когато
по тези места от Великата
планина живеели тракийските племена със своята
култура и богатства.
Равногорското златно
съкровище е най-богатата
иконографска колекция от
историческото наследство
на траките от древността.
Участвало е в изложби на
тракийското злато в страни
като Швейцария, Франция,
Белгия, Германия, Испания,
САЩ и Япония.

народно творчество. Събитието се осъществява под
патронажа на народната
певица Валя Балканска.
Надсвирването ще се проведе в събота, 25 юли, от
10:30 ч. в местността Свети
Илия над Равногор.

ПРОГНОЗИРАТ ТЕЖКИ МЕСТНИ ИЗБОРИ НАЕСЕН
Сложен местен вот през
есента се очертава, твърдят
от Централната избирателна
комисия. Причината – гласуването отнема повече време, защото ще се провеждат
три вида избори – за кмет
на съответната община, за
общински съветници и за
кметове на населени места,
а в София и други по-голе-

ми градове – за кметове на
райони. Акцентът в разяснителната кампания, която от
комисията ще проведат, ще
бъде върху гласуването по
настоящ адрес. В местните
избори ще могат да участват и граждани на друга
държава членка на ЕС.
Към тях обаче отново важи
изискването да имат адрес

в България. Те трябва да
подадат заявление 40 дни
преди изборите, за да бъдат
включени в избирателен
списък. Тези, които не могат
да гласуват в секция поради
своето здравословно състояние, установено с ТЕЛК,
могат да упражнят правото
си на глас с подвижна избирателна кутия.

ПРОЧЕТИ КНИГА В ПРОХЛАДАТА НА ПАРКА!

Под сенките на прохладния парк пред ОУ „Васил
Петлешков” изникна като
гъба нова библиотека. По-

точно – библиотечка, тъй
като тя е несравнимо помалка от посестримата си в
читалището. За разлика от
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За плажа

нея обаче, е отворена седем
дни в седмицата и 24 часа в
денонощието. Книгите й са
на разположение на всеки,
който ги пожелае. Те могат да
бъдат четени там, на място,
или пък да бъдат отнасяни
вкъщи на принципа „Прочети и върни!”. Там няма библиотекар – разчита се единствено на почтеността на читателите. А към всеки, който
смята, че притежава книга,
която желае да сподели с
другиго е отправена покана
да обогати библиотечния
фонд. Споделената книга е
споделена идея, нали?
„Априлци”

ОТКЪДЕ ДА ИЗТЕГЛИМ БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Интернет библиотеките са безценни при пътувания и по време на ваканция.
Днес вече едва ли има потребител, който да не
се увлича по електронните книги. Те не се нуждаят от
място в библиотеката ви, нито са обемисти и трудни
за пренасяне, когато сте на път. Digital.bg е подбрал
6 сайта, в които има изобилие от заглавия.

ДВА

Главната инспекция по труда.
В Агенцията работят около
790 служители със средно
образование. От близо 2 години обаче в изискванията,
когато се назначават работници е те да са бакалаври
или магистри.
• Сравнително висока
събираемост на местни
данъци и такси отчитат от
администрацията в Брацигово. До края на месец юни

Второ гайдарско надсвирване ще се проведе
над село Равногор. Целта
му е да популяризира
автентичния
родопски
фолклор и да разпали интереса и любовта на млади
и стари към българското

БРОЯ

изпълнението на приходите
от местните данъци и такси
е 55% спрямо годишния
план по бюджета. Към
30.06.2015 г. размерът на
постъпленията е 2 981 705
лв., като от тях приходите
от държавни дейности са
1 679 184 лв., а тези от местни – 1 302 521 лв.
От основните налози
най-висок е процентът на
внесен данък върху пре-

1 Сhitanka.infо
2. Virtualnabiblioteka.com
3. Readbg.com
4. Вooksbg.org
5. Detstvoto.net
6. Liternet.bg

возните средства – 59,82%.
Изпълнението на приходите
от такса патентен данък е
59,12%, а на туристическия
– 58,42% от плануваните
за годината. От Общината
са изпратили покани към
граждани и фирми за доброволно плащане на задълженията към общинската
хазна. В противен случай
ще бъдат прилагани процедури по принудително
събиране.
• С курбан за здраве жителите на Бяга отбелязаха

летния Св. Атанасий около
манастира, носещ името на
светеца, в покрайнинитена
селото. Гост на празника бе
земеделската лидерка Петя
Ставрева.
• Черен щъркел гнезди
в Равногор. Защитеният
вид е предпочел екологично чистия и спокоен район
на селото. Красивата птица
обича да се разхожда в
района на мандрата. Не я
притесняват обичайно пониските температури през
летните месеци.
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УСПЕШНА ВТОРА МЛАДОСТ
Да живееш достойно, да бъдеш
толерантен и постоянен в работата
си, да носиш отговорността за едно
стогодишно училище, да заспиваш
и да се събуждаш
с проблемите му.
Това всичко е Стоянка Йорданова.
Родена
през
1954 година в китното село Куртово.
Закърмена с трудолюбието и добродетелите на старите българи, тя
завършва история в Търновския университет и поема нелекия път на преподавател в с. Черногорово, след това
в гр. Пловдив, директор на музея в гр.
Брацигово, учител в с. Розово и от 2002
г. – директор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура в
гр. Брацигово.
Трудни и изпълнени с тревоги и
надежди години. Демографската криза, откриването на същото училище в
областния град, смяната на директори

през година създават неимоверни
проблеми за техникума. С идването
на госпожа Йорданова като ръководител положението относително се
стабилизира, много ученици печелиха
състезания от национален мащаб, целият колектив работеше спокойно и
професионално.
Семейна е, с две пораснали вече
момчета. Любяща и грижовна майка. А
с колко нежност и внимание се отнася
към внуците си!

Госпожо Йорданова,
в съвместната си работа с Вас
се научихме да бъдем точни, да
работим спокойно и уверено, да
вършим работата си днес, а не
утре.
Чрез вестника Ви благодарим
за човечността и мъдростта,
която имате като ръководител и
човек. Желаем дълголетие и още
много щастливи мигове в живота Ви!
От колектива на ПГСА гр. Брацигово

ПРИКЛЮЧИ ХVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”
Фондация
„ЕВРИКА”
съвместно с Института за
космически изследвания
и технологии към БАН и в
партньорство със звената
за извънкласни дейности
по наука и техника сред
учащите се обяви в началото на годината ХVII Национален конкурс „Космосът
- настояще и бъдеще на
човечеството” за ученици
до 18-годишна възраст.
Конкурсът се проведе под
патронажа на първия български космонавт генерал
Георги Иванов в следните
направления:
- Идеи за научни и технически експерименти;
- Модели и макети на
космически обекти;
- Графични произведения, създадени с помощта
на компютър;

Специализираното жури под ръководството
на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и
присъди наградите

- Литературни творби на
космическа тема;
- Рисунки във формат А3

или А4 на тема „Човекът и
Космосът”.
Присъдени са 3 на-

гради по 100, 80 и 50 лв. в
разделите за научни и технически експерименти, космически модели и макети и
графични произведения и 3
награди по 80, 60 и 40 лв. в
разделите за литературни
творби и рисунки.
Нашето участие и награда са за:
• Мариян Ангелов Петков, на 15 години, от СОУ
„Народни будители“, гр.
Брацигово, за изработване
макет на ракета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тържественото награждаване на
лауреатите от конкурса ще
се състои в Националния
политехнически
музей
около Деня на народните
будители – 1 ноември, като
за точната дата и час ще
ви информираме своевременно.

За кучетата и хората
– От страница 1
Цялата тази тупурдия, а и мощният
фейсбук интерес доведоха в Брацигово купища медии. Всяка национална
и регионална телевизия излъчи свое
предаване, намесиха се властите, а
прокуратурата дори се самосезира.
Всяко чудо за три дни – е казал народът ни, и добре го е казал.
Случката отшумя. Шевовете от
лицето на пострадалия сигурно вече
са свалени и раните му заздравяват,
обаче кучета продължават да се разхождат на воля из града и да отмарят
в жегите, налягали по самия площад.
За радост на новосформираната в национален мащаб зоополиция.
Събитията с расовия домашен любимец обаче трябва да ни накарат да
се чувстваме горди, че все още не сме
загубили човешкото в себе си.
Въпреки че имаше различни изблици на чувства, потърпевшият постъпи
повече от великодушно и най-отговорно заяви, че няма да съди стопаните на
животното, дори нещо повече – ще се
опита да запази добрите си междусъседски взаимоотношения с тях. Той
държи най-вече опасното четириного

да бъде държано в специална клетка
и да носи намордник, за да няма други
потърпевши.
Собствениците на виновното животно пък искрено съжалиха за случката
и се опитаха да се извинят.
Гражданството не остана безпристрастно и с подписите си даде своя
глас в защита на пострадалия четиридесетгодишен мъж, доказвайки му
най-искрените си и добри чувства.
Общинското ръководство взе всички
необходими мерки да проучи инцидента и приложи закона по компетентност.
Брациговци дадоха пример за това
как конфликтът човек – куче не прерасна в по-зверската версия на свадата
между самите хора.
Защото няма нищо по-вредно от
абстрактната доброта и двойния стандарт. Да настояваш за толерантност
към кучетата в България, когато живееш в чужбина и никога през живота
си не си виждал помияр, който да ти
препречва пътя към собственото жилище; хлапето ти никога не е играло на
детска площадка с пясъчници, пълни
с кучешки фекалии, нито е пипвало
кучешка тения; не си прекарвал без-

сънни нощи заради лай на глутници
под прозорците и никой от познатите
ти не е бил хапан от улично куче, след
което ваксиниран срещу бяс – това не е
доброта, а нещо съвсем друго.
Твърдението на природозащитниците, че толерантността към четириногите била едно от условията за
приемането на страната ни в ЕС може
да се приеме като доста обидно за
останалите хора на тази страна. Да се
пръскат хиляди долари за кастриране
на улични кучета в държава, чиито
граждани едва свързват двата края, а
в болниците за хора няма елементарни санитарни материали, може да се
окаже чиста проба високомерие към
цяла една нация. Кастрираното куче
пак хапе невинни пешеходци, разнася
тении и краста и с лая си не позволява
да отдъхнеш през нощта.
То, разбира се, не е виновно, че му е
отредена такава съдба. И не заслужава
хорската омраза. Просто то търпи последиците от това, че един куп хора не
си вършат работата, а един куп други
хора си избиват комплексите, превръщайки четириногите в свое знаме и
смисъл на живота си.

С още един столетник се
сдоби община Брацигово.
След баба Елена Банева от
с. Бяга, своя 100-годишен
юбилей отпразнува и Никола
Зънгаров от село Равногор.
Рожденият ден на дядо Кольо, както е известен сред
съселяните си, се превърна
в празник за всички. Малки
и големи изпълниха централния площад, където се
проведе тържеството. Малко
са селата, които могат да се
похвалят със своите столетници. Равногор вече се радва
на първия си жител, доживял
до достолепната възраст. На
мегдана равногорци бяха
дошли да уважат възрастния
мъж, както и да му поднесат
своите пожелания.
Животът на дядо Кольо
далеч не е бил изпълнен само
с радостни мигове, но силата
на човешкия дух е отсявала
през десетилетията всичко
онова, което се е опитвало да
я сломи. Заобиколен от деца
и внуци, както и от близки от
селото, той е в добро здраве
и чужда помощ засега не му
е нужна.
Столетникът произхожда
от работливо селско семейство. Били 4 деца – 3 сестри и
той. Родителите му се занимавали със земеделие. Но за голямо съжаление, с болка разказва бай Кольо, помни само
майка си, защото бил едва на
годинка, когато баща му заминал на война в Сърбия и не се
завърнал. Дори и гроба му не
знаят. Дядо Кольо съжалява,
че не познава баща си, пък и
няма никаква снимка от него.

За майка си говори, че била
изключително борбена, не се
омъжила повторно, отгледала
и задомила и четирите си
деца, които възпитала на труд
и доброта.
През пролетта на 1935
г. заминал войник, но като
глава на семейство, служил
само 6 месеца. През есента
на същата година се оженил
за Йорданка, която не е вече
между живите. Равногорци
я помнят като работлива и
скромна жена. Дълги години
тя е самодейка към читалището и участва в надпяванията, та дори и в равногорското
„куцо хоро”. Двамата с Кольо
отглеждат три деца – двама
сина и една дъщеря. Единият
син не е вече между живите,
а наскоро си отиде и един от
внуците.
Дядо Кольо през целия
си живот е упражнявал физически труд – земеделие и
дърводобив. Разковничето
за дълъг живот според него е
трудолюбието и доброто хранене с домашно произведени
продукти. Обича да си пийва
по малко ракия и домашно
вино. Трябва да работиш, да
имаш приятели, да уважаваш хората. Внуците му и до
днес се допитват за съвети
до него.
Букети, много подаръци,
вкусна торта и шампанско
допринесоха за доброто настроение на присъстващите.
А празникът в центъра на
селото продължи през целия
ден!

ДО
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - гр. София,
ВЕНЕТА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА - гр. София,
АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗААРАЛИЕВ - гр. Пловдив,
ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ЗААРАЛИЕВ - гр. Пловдив,
МИТКА АТАНАСОВА ИЛЧЕВА - гр. София,
СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА КЪТЕВА - гр. Пловдив,
НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР КРЪСТЕВ БЛАГОЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме ви, че е изработен проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 029039 по КВС
и ПИ 06207.3.206 по КК м. Герчовица по КВС
на гр. Брацигово по искане от Тодор Илиев
Бакърджиев.
Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация” при Община Брацигово, ул. „Ат. Кабов” №6А, ет. 2, стая №5
(тел. 03552/20 65, вътр.106) и може да се
разгледа от заинтересованите лица.
Искания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл. 128,
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Съобщението се изготвя по чл. 61 от АПК
и е публикувано в Интернет чрез сайта на
Община Брацигово на 20.07.2015 г.
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б РА Ц И Г О В О
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС – БРАЦИГОВО
Европейски съюз

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-103 – 03.07.2015 г. Утвърждаване разходи за командировка на кмета на община Брацигово за второто тримесечие на 2015 г.

№2

001-00-104 – 03.07.2015 г.

№3

001-00-105 – 03.07.2015 г. Продажба на УПИ XVII-ТУ в кв. 40 по плана на с. Равногор чрез публичен търг с тайно наддаване.

№4

001-00-106 – 03.07.2015 г. Продажба на вила №176 в летовище „Васил Петлешков“ чрез публичен търг с тайно наддаване.

№5

001-00-107 – 03.07.2015 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.

№6

001-00-108 – 03.07.2015 г.

№7

001-00-109 – 03.07.2015 г. Отдаване под наем на поземлен имот №061042 с начин на трайно ползване – нива в землището на село Козарско.

№8

001-00-110 – 03.07.2015 г.

Приемане на отчет за изпълнение актовете на Общински съвет - гр. Брацигово за първото полугодие на 2015 г. и останалите за изпълнение от второто полугодие на 2014 г.

№9

001-00-111 – 10.07.2015 г.

Приемане на информация за готовността на училищата от община Брацигово за предстоящата учебна 2015/2016 г.,
утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2015/2016
г. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния
бюджет от собствени приходи на общината.

№10 001-00-112 – 13.07.2015 г.

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 06207.3.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, местност Шавариеви лидади.

№11 015-00-11 – 13.07.2015 г.

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Приемане на отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Брацигово през второто тримесечие на 2015 г.

Европейски
социален фонд

Проект „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна” Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129/19.08.2014 г.
На 26 - 28.06.2015 г. в гр. Приморско се проведе четвъртото обучение по Дейност №3 „Провеждане на обучения
извън каталога на ИПА” на тема „Резултатно-ориентирано
управление”. Получени са 15 сертификата за успешно преминал курс на обучение.

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 09552.2.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, м. Нямча/Манолови мандри.

№12 001-00-113 – 14.07.2015 г. Одобряване на ПУП-ПР за част от кв. 19, кв. 20 и кв. 27 по регулационния план на с. Жребичко, общ. Брацигово.
№13 001-00-114 – 14.07.2015 г.

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчета за касово изпълнение на средствата от Европейския
съюз, отчета за състоянието на общинския дълг и отчета за капиталовите разходи към 30.06.2015 г.

№14 001-00-115 – 14.07.2015 г.

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната сметка на НЧ „Св. св.
Кирил и Методий - 1929“, с. Исперихово.

№15 008-00-37 – 14.07.2015 г.

Приемане отчет на председателя на Общински съвет – Брацигово за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Езикова школа „Астони”, изпълнител по Дейност №3
„Обучение извън каталога на ИПА - 5 типа”, на 11-12.07.2015
г. в гр. Банско проведе и последното по проекта обучение на
тема „Повишаване на личната ефективност и управление на
стреса“, в което взеха участие 30 човека от администрацията на Община Брацигово и служители от кметствата в
общината. Те получиха сертификати.

Изменение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на
№16 001-00-116 – 15.07.2015 г.
територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата
„Васил Петлешков“ и Розовски вриз.
№17 001-00-117 – 15.07.2015 г.

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод до ПИ №001977, м. Юнтала в землището на с. Розово.

№18 001-00-118 – 15.07.2015 г.

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Пещера, на
наследниците на Никола Манолов Николов в землището на с. Жребичко.

Община Брацигово благодари на Езикова школа „Астони”
за успешното и ползотворно сътрудничество, което позволи проектът да бъде изпълнен навреме и според изискванията на УО на ОПАК.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОпераЗаседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30.07.2015 година (четвъртък) от 10.00 часа.
тивна програма „Административен капацитет, съфинансирана
Илия КАЛИНОВ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект
председател на Общински съвет - Брацигово „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна” по Дог. № М13-22-129/19.08.2014 г.

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Пещера, на
№19 001-00-119 – 15.07.2015 г.
наследниците на Стефан Ангелов Андреев в землището на с. Розово.

БЗНС „Александър Стамболийски” РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И СИГНАЛИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
– ляв съюз
В края на юни в розовското
читалище се проведе учредително събрание на сдружените
земеделци от цяла България
с организатор Георги Ставрев.
Мероприятие от такъв ранг за
първи път се провежда в селото
ни и затова интересът на розовци
бе голям. В уречения ден и час
пристигнаха автобуси и много
леки коли с над 500 сдружени
земеделци. Пред паметника в
градината положиха венец и се
поклониха пред паметта на зверски избитите земеделци през
1923 година – Кузман Благоев и
Атанас Анастасов.
Самото учредително събрание се проведе в театралния
салон на читалището. Местата не
достигнаха, затова организаторите и домакините бяха принудени да осигурят допълнителни
столове и пейки и пак имаше
правостоящи.
Отбелязано бе, че по време
на управлението на СДС Земеделският съюз на Александър
Стамболийски бе попилян и
разделен на 18-19 парчета. Към
днешна дата съществуват около
5 (пет) организации без членска
маса, т.е. Земеделският съюз за
кой ли път отново е разединен.
Животът ни сега обаче налага
повече отвсякога обединение,
налага българското село (или
това, което е останало от него)
да бъде носител на земеделските
идеи. Доц. Младен Младенов, занимаващ се с еврофондовете и
европейските програми, подчерта, че една партия е силна, когато

има представителство във властта. В Парламента, където се коват
законите, да се приемат такива
за подпомагане на земеделските
стопани, подкрепа за малките и
дребни производители.
В своето слово Светослав
Шиваров направи задълбочен
политически обзор на страната.
Той сподели, че идеята за възстановяване на истинска земеделска организация е в помощ
на обикновения човек. Събираме
се по повод демократичното народовластие по принципите на
Ал. Стамболийски. Всички знаем
състоянието на държавата, социалната й политика, бедността,
безработицата, здравеопазването, образованието и т.н.
Налага се промяна, а тя ще
стане с обединението на земеделските съюзи и общуването с всички леви партии. Животът го налага. Ще настояваме за ревизия на
приватизацията и всички сделки,
национализация, свързана с
транспорта и енергията, преминали в чужди ръце. Премахване
Здравната каса, Лекарския съюз,
промени в Конституцията, намаляване броя на депутатите на 120,
да бъдат избираеми и отзовавани.
Същото да се отнася за кметовете
и съветниците. Изработване на
българска пенсионна система. Да
се повиши ролята на учителя, да
се възстанови неговият авторитет, свързан дълбоко и трайно с
възпитанието на подрастващите
и хората. Образователното дело
да не е търговско. Да се възстановят българските традиции, бла-

годарение на които сме оцелели и
имаме бъдеще. Всички тези и още
много други проблеми се налага
да бъдат решени само ако сме
обединени.
Мандатната комисия отчете,
че има необходимото мнозинство - 568 присъстващи членове,
и може да се вземе решение.
Комисията предложи проектоустава и програмата, които след обсъждане бяха приети единодушно. Събранието избра ръководни
органи. Председател – Светослав
Шиваров, и Управителен съвет,
състоящ се от 50 човека – от всеки окръг. Избрана бе и Ревизионна комисия, състояща се от трима
членове. Бе избрано Оперативно
бюро за Постоянното присъствие
на съюза от 9 членове, като двама са с функции на секретари.
Определено бе за седалище
на БЗНС – ляв съюз, град София.
Учредителното събрание премина при много добри условия, с
отлична подготовка, голяма активност и загриженост от страна
на членовете и симпатизантите
на БЗНС – ляв съюз, борещи се
за възстановяване на демократичните принципи, за развитието
на селата и земеделието с активното участие на народа ни.
Местният търговец Ангел
Паликаров осигури за всички
скромен вкусен обяд.
Гости и домакини останаха
с прекрасни впечатления и удовлетворени от проведеното събитие в малкото красиво родопско
село Розово.
Катя КОМИТОВА

1. Приемането на предложения и сигнали в Община Брацигово се извършва
по ред, предвиден, съгласно Вътрешните
правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и
юридически лица в община Брацигово.
2. Сигнали се подават за злоупотреби с
власт и корупция, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия
или бездействия на административни
звена и длъжностни лица в Общинска администрация, с които се засягат държавни
или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
3. Предложенията и сигналите могат
да бъдат писмени или устни, да бъдат
подадени лично или чрез упълномощен
представител.
4. Предложения и сигнали, в т.ч. и
сигнали за корупция могат да бъдат подавани:
- на място в сградата на Общинска администрация Брацигово - фронт-офис;
- писмено или устно;
- на телефон 03552/20 65;
- по факс 03552/21 01;
- по електронен път на e-mail:
kmet@bratsigovo.bg;
- по пощата на адрес: Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6 А – в пощенската кутия за сигнали и предложения,
поставена във фоайето на сградата на Общинска администрация - Брацигово;
7. Получените предложения и сигнали
се регистрират в информационно-деловодната система на Община Брацигово.
8. За подадено предложение или сигнал устно или по телефона се попълва запис в свободна форма, който се отразява
в регистъра за получени сигнали и предложения. Записът трябва да съдържа дата

на постъпване, данни за подателя - трите
имена, координати за обратна връзка - телефон, факс или електронен адрес, настоящ адрес на подателя и въпроса, изложен
в предложението или сигнала. Когато е
необходимо предложението или сигналът
да се подаде писмено или да отговаря на
определени изисквания, на подателя се
дават съответните разяснения.
9. Не се образува производство по
анонимни предложения и сигнали, както
и по сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години
или извън компетенциите на Община
Брацигово.
10. Решение по предложение се взема
най-късно до два месеца след неговото
постъпване и се съобщава в 7-дневен
срок на подателя. Решение, взето по
направено предложение не подлежи на
обжалване.
11. Решението по сигнала се взема найкъсно в двумесечен срок от постъпването
му. Когато уважи сигнала, кметът на община Брацигово взема незабавни мерки за
отстраняване на допуснатото нарушение
или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани
лица.
12. Решението по сигнала се изготвя
в писмена форма, мотивира се и се съобщава на подателя в седемдневен срок от
постановяването му. Когато с решението
се засягат права или законни интереси на
други лица, то се съобщава и на тях.
13. Сигнали, подадени повторно по
въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на
нови факти и обстоятелства. Решението,
постановено по даден сигнал, не подлежи
на обжалване.

Съвременност

IN MEMORIAM

Христо Стоянов Траянов
е роден на 20 март 1926 г. в
гр. Брацигово. Той е четвъртото дете на Мария и Стоян
Траянови.
Първородният
им син – Любомир, умира
в юношеските си години, а
третото дете в семейството
– Пенка, умира на 19 години
от левкемия. Остават живи
двамата братя – Ангел и
Христо. Те са правнуци на
поп Сокол (свещеник Никола Троянов) – съорганизатор
на Априлското въстание,
председател на Брациговския революционен комитет,
учител и свещеник. Бащата
на Хр. Траянов – Стоян, е
участник в Първата световна война, а самият Христо е
бил доброволец във Втората
световна. За участието си
във Великата Отечествена,
както и за своята обществено-патриотична дейност
и професионализъм, той
многократно е награждаван
с различни грамоти, ордени
и медали, сред които: ордените „Народна република
България”, „Кирил и Методий”, „Червено знаме”, „За
военни заслуги”, както и с
медалите: „За боева заслуга”, „Георгий Жуков”, „1300

БРАЦИГОВО СЕ ПРОСТИ С ОЩЕ ЕДИН СВОЙ ДОАЙЕН
години България”, различни
юбилейни медали, медали
на Министерство на вътрешните работи и др.
Първите години на Христо Траянов преминават в
относителна бедност поради
факта, че повечето пари, с
които разполага неговото
семейство, се използват за
лечението на брат му и сестра му. Още от съвсем малък, Христо е искал да учи
и е бил много разочарован,
когато училището в Брацигово отказва да го приеме
за ученик поради ненавършените 7 години. Придобива
гимназиалното си образование в Пазарджишка мъжка
гимназия, като често му се
налагало да изминава разстоянието от 23 км пеш от
своя дом до гимназията.
Като гимназист ръководи
списание „Жар“ и публикува първите си стихосбирки
– „Зората изгрява“ и „Към
нов живот“. По политически
причини е изключен.
След завършването на
гимназиалното си образование заминава за Прага, където първоначално записва
медицина, но впоследствие
се прехвърля във Висшата
политехническа школа –
Журналистически факултет.
Там става главен редактор
на седмичния български
вестник „Трудов фронт“,
съветник е на Балканския
отдел на в. „Руде Право“ и
заедно с Ангел Вълчанов ръководят българската емисия
на Радио Прага – два пъти
дневно. Владее чешки, полски, испански и руски език.
От 1949 г. в ЦС на Българските профсъюзи ръководи
сектор „Печат“ – седмичните
вестници, около двадесет на
брой. Основател и главен
редактор е на „Верен страж“
и главен редактор на „Гра-

ничар“. Близо 7 години е
главен редактор на военния
вестник „На боеви пост“ и
завежда печата на МВР.
Съосновател е на вестник „Труд“, като от репортер
се издига до зам.-главен редактор и първи задграничен
кореспондент в Москва, а
след това в Латинска Америка със седалище в Хавана.
Носител е на златните пера
на Съюза на българските
журналисти и на в. „Труд“.
Работи в главна редакция на седмичния вестник
на „София прес“ – „Софийски новости“, който излиза
на английски, френски,
немски, испански и руски
език. Става и зам.-главен
редактор на сп. „Българосъветска дружба“. Дълго
време работи и като главен
редактор на „Профиздат“,
което под неговото вещо
ръководство от брошурно
издателство се превръща
в едно от най-големите в
страната за художествена
литература. В „Профиздат”
създава „Библиотека за
работника“ – едно от наймасовите издания за разкази от цял свят; „Библиотека за световна класика
на работническа тематика“;
„Библиотека около света“;
„Библиотека за хумор и
сатира“ и „Индулгенции“.
Под негово ръководство
излизат книгите „Повест
за преживяното“ от Борис
Дяков“ и „Барелеф на скалите“ от Алдан Семьонов.
Съдейства за излизането
книгите на Солженицин, които изиграват голяма роля
за преориентацията на нашата интелигенция. Издава
„Библиотека за работника“,
която запознава българския
читател с най-знаменитите
писатели от Запад, Америка,
Азия и Африка.

Христо Траянов е кръстник на първите творби на
Николай Хайтов, Пеньо Пенев, Дамян Дамянов, Слав
Хр. Караславов, Богомил
Райнов, Александър Геров,
Емил Манов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев и др.
Той е бил близък приятел и с видния български
общественик, поет, сатирик
и дисидент Радой Ралин.
Заедно с Борис Димовски,
Христо Траянов и Радой
Ралин създават библиотека
„Амфора“.
По време на своята журналистическа кариера Христо е бил приеман от найзначимите фигури на XX век
– маршал Георгий Жуков,
знаменития конструктор Андрей Туполев. Сприятелява
се с личности, като Александър Бек, Иля Еренбург,
Александър Кривицки, акад.
Людмил Стоянов и др.
Траянов е автор на повече от 20 тома – пътеписи,
разкази, повести и романи.
Автор е на първите български книги за Сибир.
Неговото перо създава и
едни от началните издания,
критикуващи тоталитарната
система – серията „Цената
на щастието“, включваща
романите „Паметта на сърцето“, „Законът на истината“ и
„Мъртви между живи“. Заради своята трилогия той бива
дисциплинарно
уволнен
от тогавашните български
власти. През 1967 г. заедно
със своите колеги Слав Хр.
Караславов и Рангел Игнатов печелят първа награда
за книгата „Страната, където
слънцето не залязва“, като
изборът на заглавието е бил
направен измежду 20 000
други. През 1968 г. Христо
Траянов публикува сборник
с разкази „Легенда за розата“, който е издаден в над

тримилионен тираж. Книгите
му са преведени на 24 езика,
включително финландски,
английски, арабски, персийски и японски.
Христо Траянов е женен за д-р Елена Траянова

– гинеколог, преподавател в
Медицинска академия. Има
дъщеря – Мария Траянова,
кинорежисьор и документалист.
Умира на 8 юни 2015 г. в
Банкя.

ЗАВРЪЩАНЕ
На Христо Траянов и неговата майка
баба Мария
В тази стара брациговска къща
с прогнилия дъсчен чардак,
ти след толкова зими се връщаш,
за да стоплиш сърцето си пак.
Върху огъня - вечния, оня,
дето с тебе вървя през света.
…Срещу теб като стара икона
твойта майка изплува… Виж, тя
още будна и кротка те чака
пред голямата порта навън.
Стъпалата под тебе проплакват.
Тя си мисли, че всичко е сън.
И стои онемяла, прозрачна
тази рухнала планина.
Тя не смее дори да заплаче,
да не би да прогони съня…
В тази стара брациговска къща
аз съм гост като тебе сега.
Но в твойте зеници се връща
една стара-престара тъга.
Една мъка, която не криеш.
За какво? По кого? Аз не знам.
По онази сиромашия,
от която израсна ти сам.
По онези загрижени хора,
дето долу минават сега.
Гледам аз от чардака простора
и разбирам в миг твоята тъга.
Че ти, който земята преброди
и видя по света чудеса,
ти, орелът крилат и свободен,
прелетял милиони небеса,
не намери друг кът на земята
по-обичан, по-топъл, по-свят
от мъничката къща, която
с чардака си гледа нататък
към зората, към целия свят.
Дамян ДАМЯНОВ
Из. „Коленича пред тебе“

ЖРЕБИЧКО ПОЧЕТЕ НАЗАД КЪМ ХОРО ПРИ ИЗВОРА
ГРЪМОВЕРЖЕЦА ИЛИЯ ПРИРОДАТА
ОБЕЗЛЮДЯЛОТО СЕЛО
НЕИСТОВО ПАЗИ ТРАДИЦИИТЕ СИ
Ден преди празника на
св. Илия Жребичко организира традиционния си
събор. Избягали жребичани
се завърнаха в родното
село на 19 юли да почетат гръмовержеца и да
докажат и на себе си, че

общинският кмет г-н Васил
Гюлеметов и кметове на населени места от региона.
А иначе…
Илинден е празник за
1391 именици в цяла Пазарджишка област. Господата
имат осезаем превес над

Двудневен излет в района на село
Жребичко организира за пазарджишките ученици от трети и четвърти клас
ръководството на Туристическото дружество в Брацигово. Проявата беше
съвместна изява с представители на ОД
на МВР – Пазарджик. Целта на проявата
е учениците да попаднат в нова среда,
да се научат да работят в екип, да си
приготвят храна и да се ориентират по
маркировката в планината. Времето бе с
тях и впечатленията на малките туристи
от природата допринесоха за приповдигнатото им настроение. За някои от
малчуганите това бе първо докосване до
високата планина. На следващия ден те
разговаряха с Мирослав Стоянов, който
сред тишината и спокойствието на родопското село разказа за естеството на
работа на пазителите на реда.
Д О С ТО Е В С К И
Да би бил днес подхванал той
за нас едно сказание,
Разколников ще е герой
във „Престъпление
и оправдание”.
К Ъ М КО КО Ш К А Р И Т Е
(след краха на КТБ)

Да бяхте банка източили,
не биха ви прокурори
нарочили!
ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРЪТ?
Да!
Крадците на дребно са раирани,
а тези на едро – костюмирани.
корените все още са живи.
На мегдана се изви кръшно
хоро, което продължи до
късно, въпреки високите
температури.
Гости на събора бяха

представителите на нежния
пол. Повече от мъжете носят името Илия и по-малко
– Илиян. Дамите, които носят звучното име Илияна
са кът.

НОВИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ
Като не можем американците,
то ще ли настигнем
барем албанците?

Димитър ДЪНЕКОВ

В началото на юли във Велинград
се проведоха Празници на културата. Част от програмата включваше
провеждането на двудневен фолклорен танцов фестивал „Хоро при
извора“.
Това се случи
на
централния
площад „Николай
Гяуров”.
Ф е с т и в а л ът
протича вече традиционно, тъй като
не се провежда за
първи път и има добри практики, които
са се запазили още
от началното издание. От миналата
година
започна
нова инициатива,
защото идеята е да
се надгражда.
Фестивалът се
провежда в рамките на два дни. В
първия – събота, има представяне
на групите, както и провеждане на
новата инициатива „Изиграй хоро,
посади цвете, дърво”. Започна се с
един апел към всички българи, всички организатори на мероприятия,
читалища. Там, където има дори двама-трима българи, по някакъв повод
да се изиграе хоро, за да се запази
добрата българска традиция, и да се
посади цвете или дърво, за да се направи родината ни още по-красива и
зелена.
Основната част от фестивала е
в следобедните часове. Играят се
традиционни български хора. След
представянето на всички групи има
общо надиграване на тракийска
ръченица, на най-популярните български хора.
На втория ден гостите и участ-

ниците във форума се събират при
уникалния карстов извор „Клептуза”
и разучават едно автентично хоро от
Велинградския край. Всеки път се канят различни групи и ансамбли.

Във фестивала участваха танцови
клубове, представители на читалища
от страната, а условието бе да изпълняват традиционни български хора.
Тази година се записаха 31 клуба
от всички краища на България, като
хубавото е, че някои от тях се връщат
за втори, трети, дори за четвърти път
и са участвали във всички издания
на фестивала.
Танцова формация „Преврен” при
НЧ „Васил Петлешков - 1874” бе една
от участващите в надиграването.
Мотото на фестивала е „Ние от
настоящето да пренесем в бъдещето
танците от миналото”.
Фестивалът няма конкурсен характер. Идеята е, че всеки, който е
дошъл в този живот и е научил поне
едно българско хоро, вече е носител
на традицията. Така че няма победители, а опознаване и забавляване.
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