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БРАЦИГОВО ПОСРЕЩНА ДЕНЯ
НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
На специална церемония на 07.10.2016 г. в к.к.
“Албена” бяха наградени
победителите в конкурса
“Екообщина”. Това е първото издание на инициативата,
която се организира от
посолството на Франция, с
партньорството на МРРБ и
МОСВ и под патронажа на
президента Росен Плевнелиев. Церемонията се проведе в рамките на 11-ата
годишна среща на местните
власти. „Екообщина” е конкурс, отворен към всички
общини, независимо големи
или малки, стремящи се към
осигуряване на нови градски услуги, едновременно
конкурентноспособни
и
опазващи околната среда.
След почти шестмесечно
съревнование и четири
международни семинара,
членовете на журито подбраха сред близо 50-те подадени кандидатури осем
малки и големи градове
лауреати (с население с
повече или по-малко от
10 000 жители). Наградите са
в четири категории: „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление
на битовите отпадъци”,
„Устойчива мобилност” и
„Енергийна ефективност на
сградите”.
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, заедно с министъра на
околната среда и водите
Ивелина Василева, връчиха
наградите от конкурса „Екообщина 2016”. В категорията за устойчиво управление
на водите бяха наградени
община Годеч и община Габрово. Във втората категория
- „Устойчиво управление на
отпадъците”, отличия получиха общините Каспичан
и Търговище. В категория
„Енергийна ефективност на
сградите” Община Брацигово е победител в категори-

ята с население под 10 000
жители и Община Златоград
– победител в категорията с
население над 10 000 жители . В последната категория
- „Устойчива мобилност”,
бяха отличени четири общини – Сливница, Бобовдол,

КОНКУРС ЪТ

„ЕКООБЩИНА“
се организира от
Френското посолство
в България. Поводът
за него е стратегията „Европа 2020“ и
нейната водеща инициатива „Европа за
ефективно използване
на ресурсите“. Според
нея всички ресурси
трябва да се управляват устойчиво ― от
суровините до енергията, водата, въздуха,
земята и почвата.
Постигането на тези
глобални цели е възлучават специални награди
– четиридневно учебно
пътуване във Франция за
двама представители на
Общината, осигурени от
двете министерства партньори. Те ще имат за цел
да представят на местната

администрация
добрите
практики и да установят
добри двустранни отношения. Едновременно с това
корпоративните партньори
на “Екообщина” също осигуриха награди в четирите
категории.
Победителите

можно
единствено
чрез постигането им
в местните общности, за което отговорност носят местните
власти. Конкурсът е
отворен за участието
на всички български
общини. Като част
от „ЕКООБЩИНА“, те
участваха в четирите
семинара, по един за
всяка една от категориите - „Устойчиво
управление на водите”,
„Устойчиво управление
на отпадъците“, „Енергийна ефективност на
сградите“ и „Устойчива
мобилност”.
направят учебно посещение в страна от Източна Европа, осигурено от “Веолия
България”.
Спечелилите
първо място в категорията
“Устойчиво управление на
отпадъците” ще получат
одит на управлението на

отпадъците, осъществявано от Общината, отново от
“Веолия България”. Общините с най-добри практики
в областта на енергийната
ефективност печелят реновация на чешма в общината,
осигурена от “Сен-Гобен

Гост-лектори на тези
събития бяха специалисти от Париж, Лориан, Нант, Анже Лоара,
Рюел-Малмезон и Мец,
които
представиха
предложени от тях
решения на проблемни
въпроси и получиха
идеи от българските
общини. Семинарите
се превърнаха във
френско-български
източник на взаимно
обогатяване и обмен
на опит. Повече информация за конкурса
можете да намерите,
като проследите линка www.ecoobchtina.bg.
доставен
от
“Шнайдер
електрик България”. Победителите в категорията
“Устойчива мобилност” ще
получат електрически автомобил за половин месец от
“Рено“.
Таня ЙОРГОВА
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ДГ „ПЪСТРО ХВЪРЧИЛО“ – БЯГА
УЧАСТВА ВЪВ II НАЦИОНАЛНА
СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО
„Книгата е може би
най-сложното и велико
чудо от всички чудеса, създадени от човечеството
по пътя му към щастие и
могъщество“, според М.
Горки.
В книгите се крие особено очарование – те ни
носят наслаждение, говорят с нас, дават ни добър
съвет и стават наши приятели. Защо обаче децата
изгубиха интерес към
четенето? Защо четивната
грамотност в страната ни е
с толкова ниски статистически показатели и се намираме на опашката в ЕС
по данни от международното изследване на PISA
(ПИЗА) за 2012 г.? Защото
растат в друго време, във
времето на технологиите
и социалните мрежи, или
защото ние изгубихме
връзката в общуването си
с тях и не успяхме да им
предадем любовта към
книгата, не успяхме да им
покажем този невероятен
свят на общуване?
Причините е важно да
бъдат изследвани и анализирани, но по-важното
е да предприемем незабавни действия, активности и събития в посока на
провокиране на интереса
у децата и младежите към
четенето. Поради това за
втора поредна година МОН
организира кампания под
наслов Национална сед-

мица на четенето, която е
отговор на изпълнението
на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
(2014 - 2020 г.). Кампанията
започна с анкетата „10
причини да чета“. След
това се проведоха четене
и илюстриране на любими
приказки и драматизации
в детските градини и началните училища под
мотото „В света на приказните герои”.
В програмата бяха
заложени дейностите за
всеки ден от Националната седмица на четенето
(10 – 14 октомври 2016 г.). В
мероприятията се включиха деца и ученици от училищата и детските градини
от област Пазарджик. ДГ
„Пъстро хвърчило“ - Бяга
представи своята презентация „Любовта към
книгата се възпитава“ на
семинар в град Велинград.
Педагогическият колектив
на детската градина в Бяга
е убеден, че има множество малки начини да разширите света на детето,
а любовта към книгите е
най-добрият от тях.
Според официалните
данни, около 40 процента
от подрастващите до 16
години са неграмотни, а за
1/3 от учениците от първи
до трети клас българският
език е чужд.
Ваня ПЕЕВА
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ТОВА ЛЯТО В АТОЛУКА
До болка познатият ни и
уж все един и същ курорт винаги успява да ни накара да
признаем, че това е мястото,
с което непременно са свързани много от спомените на
нашето израстване и все пак
има нови неща, които могат
да зарадват окото. Колкото
и да порастваме и да се отдаваме на страсти по пътувания
из целия свят, все някога
преоткриваме своите корени
тук и неповторимостта на найпрекрасното място на света озарени от свежото усещане
за неподправена красота,
изобилие от диви ягоди и
спомени. Сякаш за пръв път
се срещаме с тишината, нарушавана посред нощ ту от
песен, от душата излязла, ту
от пиянски вик на неудържим
възторг или от пушечни изстрели. И разбираме, че да
- това е Атолука! Винаги изненадващо усещане на забравена тишина и красота, на стари
спомени... Да, странно е. Тук
можеш да срещнеш несъвместимите за едно толкова
прекрасно високопланинско
място красота и нехайство
към нея.
Обичам Атолука и не мога
да свикна със старите номера
на хората, които не желаят
да помръднат пръста си, за
да вдигнат изхвърлени ненамясто боклуци и хартийки,
жизнерадостно разхождащи
се хора, които те питат „А
бе, не ти ли омръзна все да
правиш нещо?” /разбирай обществено и без пари/. Хора,
които обикалят горите и не си
връщат найлонките с обедните отпадъци, а ги захвърлят в
храстите, тези, които плачат
на думи за проскубаната
гора, но не смеят да направят
снимка и съобщят за отрязани здрави многогодишни
дървета току до пътеката, която до миналата година беше
като Шишкинова картина, а
днес е осеяна с коренища, покрити с човешки сълзи. И така
е навсякъде около курорта,
освен край пътеките с млади
гори - явно там няма интерес
за прочистване. Говори се,
че може би има нещо общо
с това, че гората е вече общинска собственост и очаквайки да бъде охранявана
по-добре от Общината, гледат
като за последно да орежат
от нея още колкото може
/вероятно с разрешение/.
И наистина има такова окачено разрешение горе до
резервоара, ама е излиняло
от времето и не се чете освен датата: преди месеци
изтеклия 30 юни.
Това лято новото идва
преди всичко с хората - много деца, доста повече млади
хора - и голяма част от тях
идват от Австрия, Англия,
Хърватска, Франция, Гърция.
Дори има празници, след
които поляната е почти толкова чиста, колкото е била
и предния ден. Хотелите са
пълни с гости. Има вече среща на гъбарите. Рушащата се
сграда на бившия хотел вече
е съборена. Откри се гледка
и място за организиране на
дейности за спорт, култура
и срещи - малко забавено
от очаквани разрешения от
високи инстанции. Боклуците
се изнасят отскоро два пъти
седмично, водата се хлорира
редовно. Това лято 4 пъти е
направен микробиологичен и
химичен анализ. Има скромна
обществена библиотека, където книгите се позавъртат
от читатели. И нека доуточня
- заглеждат се хората, взимат по-добрите книги, но,
както може да се очаква, не
ги връщат. Има, също много
скромна, билкова градина,
която за следващото лято ще
бъде цветна и по-пълна. Въ-

П р о ч ет е н о з а в а с !

СПОМЕНИ ОТ НЕДАЛЕЧНОТО МИНАЛО:
ПРЕДИ ХОРАТА ХВЪРЛЯХА ХРАНА В КОФИТЕ,
ДНЕС БЪРКАТ В КОФИТЕ ДА ТЪРСЯТ ХРАНА
Учеха ни от деца да не лъжем и крадем, да не сме
мързеливи и завистливи, да почитаме родителите си

Първа лекция в билковата градина

Орязана гора
преки това бе организирана
и първата лекция за билките
с децата от лятното училище
в Брацигово. Има ново табло
за обяви на горната поляна.
Пътят на водоносната мрежа
е редовно проверяван. За съжаление, трябва да изплача,
че отново Атолука остана без
вода - навръх събора! Тъжно,
много тъжно... Сума ти народ
си тръгна без време заради
ръмжащите празни кранове
на чешмите.
Отново автобус се движи
до Атолука, макар и само в
петък и понеделник. И пак
скръбно да съобщя - май
никой не е видял този автобус да долази до курорта. Аз
със сигурност изпращах гости
на 22 август, понеделник, и
нямаше автобус. И ние продължаваме да разчитаме на
стоп-случайности. А успоредно с това - да, има още хора,
които хвърлят строителни отпадъци в наливно състояние
и дюшеци около къщичката
за смет /въпреки официалната
заповед/; хора, които си изстудявaт бутилките в кофи с така
ценната течаща вода, въпреки
че си имат хладилник във вилата; лющещи слънчогледово
семе млади и стари курортисти, подритващи хартийки по
поляната. Ако биха засадили
дръвце в гората, ще им стане
още по-мил курортът, сигурна
съм. Има хора, които се скъпят
да дадат 20 лв. за охрана за
цялата година, но пък могат
винаги да намерят повод да
критикуват и лежерно да заобиколят всяка отговорност.
Малкото, които приемат да
събират тези 20 лв., също са
на почивка в Атолука и също
могат да си спестят неласкави
приказки, но продължават да

сътрудничат на дружеството
за Атолука. Идеята за курорт,
който се пази от охранители
е добра, но и тяхната дейност осигурява спокойствие
и сигурност в курорта. Бог да
прости Борис Стоенчев. Надяваме се, че на обявата във
вестник „Априлци” за заместник на този достоен човек ще
откликнат добри кандидати.
Вече осем пролети дружеството обявява акции за
залесяване в и около курорта. Малко са доброволците,
но дано следващата пролет
през уикендите на месец май
се появят повече приятели на
гората, че засега определено
само се сече - настървено и
болезнено.
Мисля, че независимо от
така поднесените противоречия от хубаво и не толкова
хубаво, Атолука е като всяко
място, в което живеят повече
от двама човека, повече от
две семейства. И това винаги
води до разнообразие и противоречие.
В момента летовището се
подкрепя от добре настроени
и отговорни хора в Общината
с ясна позиция за развитието
му. Тази есен е планирано да
се завърши така дългоочакваният ремонт на водоносната система, включително
допълнителното
водозахващане. През пролетта се
очаква да бъде съборена и
втората опасна сграда - тази
на Хасковския лагер. Работи
се по въпроса за обединяване на усилията на Общината с
наличните обществени структури и бизнеса за успешно
партниране при изготвяне
и изпълнение на проекти за
развитие на курорта.
Първата среща на гъба-

Напълно здраво, почти 100-годишно дърво...

рите от България и чужбина
се оказа новото за сезона и
твърде интересно събитие.
Така го оцениха и официалните представители - кмета,
г-н П. Петков, председателят
на ОбС Брацигово - Надя
Казакова, зам.-кметът Й. Павлов, които гарантират пълната
си подкрепа това да се превърне в традиция. Според тях
има на какво да се научим от
обществото на гъбарите и от
техния опит. Чрез подобни
дейности Атолука ще е разпознаван не само като екологично най-чистото кътче на
Балканите според НАСА, но и
чрез природното изобилие от
гъби, билки, цветя и красоти.
В този смисъл това събитие
може да бъде допълвано от
изложенията на стойностни
местни продукти на производители от общината.
В срещата участваха различни хора, попътували доста,
за да стигнат до нас: Борис
Асьов - д-р по микология от
БАН, организатор на срещата,
жена от Русе, заедно с трите
си деца и кучето, която за
първи път вижда манатарка и
бисерна гъба и определя Атолука като рай за мащерката,
червената детелина, хвойната
и дивите ягоди, човек от Варна, който заяви, че не може
да различи домашната гъба
за миене от горската, но пък
страшно му харесало. Моника
от три години се занимава
с гъби, но е толкова напред
с материала, че изнася семинарно занятие. В нейната
уста съвсем естествено звучи
„Това е моята любима микросфера” - за един от трюфелите.
Тя е любител гъбар, но вече е
открила нов вид трюфел, описан от нея и съавтори. Един
весел гъбар на въпроса откъде е, отговори „Откъде ли не!”.
А Катя определи Атолука като
божествен климатик - благодаря й за метафората.
Основният урок от тази
гъбарска среща е, че всяко
едно смислено организирано
събитие ще помогне за пълноценния живот на хората
в Атолука и ще го превърне
в съвременно, интересно,
културно място за срещи, общувания и помъдряване.
„Сдружение за Атолука” се обръща с молба към
всички собственици на вили
и гостите на курорта да уважават труда на хората, които
доброволно и безотказно са
готови да подпомагат дружеството за облагородяване
на курорта, а също така да пазят чистотата и безопасността
в гората. Нека всички се чувстват поканени да участват
според силите и желанията
си в поддържането на реда и
чистотата в района, както и да
активират участието си в набирането на такса за охрана
на курорта.
Живка ДЮНКОВА
от името на
„Сдружение за Атолука”

Сядам да пиша и пред
очите ми оживяват две картини. Едната е от далечната
1987 г. Разговаряме до автобусна спирка. На крачка от
нас има циментено кошче за
отпадъци. Погледнах в него
- до средата то беше пълно
с кифли, милинки, банички,
мекици. Запомних тази гледка, защото това може да го
направи само един ояден
народ.
Втората картина е от
1997 г. Отново разговаряме
на автобусна спирка. Изведнъж простенах: „Божичко,
до какво доживях!...”. После
отново погледнах неволно
към близкия контейнер за
отпадъци. Там една възрастна жена ровеше с бастун
в него. „Това е бивша учителка!”
Доплака ми се.
Това, че мнозина от възрастното поколение говорят
с носталгия за времето на
недалечното минало не
бива да изненадва никого.
С много лишения е свързан
животът на хората с малки
пенсии, на продължително
боледуващите, на онези, чиито деца са безработни.
Преди
възможностите
ни бяха по-малки, но имахме
повече сигурност.
Когато тръгвахме за
работа, оставяхме ключа
за входната врата под черджето на прага. Сега не се
чувстваме защитени дори в
заключените си домове. Не
помагат даже стоманените
халки. Крадците остават неразкрити.
Че живеем в несигурно
време разбрахме, когато фалираха банките и загубихме
спестяванията си. Вторият
шок дойде с ликвидиране
на предприятията. На много
от заводите, които даваха
хляб на хиляди хора, днес
са останали само основите.
Сякаш е имало война.
Някога времето беше
не само по-спокойно, но и
по-духовно. Ние не ходехме на църква, не четяхме
Библията, но живеехме по
християнски. Знаехме, че
семейството е основната
клетка на обществото (семейство от мъж и жена, а
не еднополови бракове).
Нямаше толкова разводи,
толкова изоставени деца. По
данни през миналата година
са изоставени повече от
2000 новородени.
Не ни кръщаваха свещеници, но носехме традиционни български имена.
Читанките ни бяха пълни с
приказки, пословици и поговорки, чиято поука беше:
да не лъжем и крадем, да не
сме мързеливи и завистливи, да почитаме родителите
си. Онова време роди д-р
Стефан Черкезов. Той изгоря
в пламъците на запаления
автобус, но спаси всички
деца, които пътуваха в него
(днес съдят лекари, причинили смърт по небрежност).
Подвига на д-р Черкезов повтори матросът Д. Димитров,
родом от великотърновското
село Сушица. Днешното време роди братя Галеви, кмета
на Галиче, Брендо, Килърите,
убиеца на студентката Вероника, на възрастните хора по
селата.
Рожба на социализма е
поетът Пеньо Пенев. В едно
от своите стихотворения той

разказва за работник, който
нямал пари да си плати закуската, взета от лавката на
самообслужване, и пуснал в
касичката бележка, че дължи 30 стотинки.
Днес дори и камерите за
наблюдение не могат да опазят магазините от крадци.
По онова време бяха
създадени песните „Моя
страна, моя България”, „Ако
си дал”, „Една българска
роза”, „Адажио”, „Песен
моя, обич моя” и др. Новото
време роди чалгата. И екна
в ефира „Само да те гепна,
д,то ще ти цепна“, „Мама
му стара, как ме набара“ и
др. За съжаление, чалгата
навлезе и в журналистиката.
Това доведе до обезценяване на словото. За тази
опасност преди години предупреди проф. Марко Семов
в поредицата „Писма до
България”.
Ние живеехме с идеали
- днес нещата са прекалено
материализирани.
Любимо място за срещи
на младите хора бяха младежките домове. (Наскоро
прочетох, че младежки дом
е превърнат в център за
лечение на наркозависими.)
Ние не само танцувахме там,
но се срещахме с известни
естрадни изпълнители, с
български поети. На една
такава среща за първи път
чухме стихотворение на Ст.
Цанев, в което той изповядваше „Ще престана да те
обичам, когато превърнеш
в пари мечтите ни”. То стана
любим девиз на цялата ни
компания. Когато избирахме
партньор в живота си, не
гледахме неговото имотно
състояние, а слушахме гласа
на сърцето си. Вижте днешните обяви за запознанства
- първото условие е финансова стабилност.
Някога бяхме по-бедни,
но имахме повече самочувствие.
Още в началото на прехода започна тоталното оплюване на народа ни. Нарекоха
ни мързеливи, крадливи,
без морални устои, морално
деградирали, гадняри. Това
стана причина много българи
емигранти да бъдат унизявани. Във вестник, който в
Атина излиза на български
език, наш сънародник писа,
че е събрал материал за написване на един нов роман
„Чичо Томовата колиба”.
Не бяха пощадени дори националните ни герои. Някои
искаха кирилицата да бъде
заменена с латиница.
Едно от най-тревожните
неща на днешния ден е разделението на обществото
ни на много бедни и малка
група много богати. За последиците от това разделение още преди 250 години
предупреждава
Жан-Жак
Русо: „Когато в една демокрация - пише той - малцина
притежават много повече от
средния гражданин, тогава
държавата или загива, или
престава да бъде демокрация.”
Аз не знам дали бащата
на едно от пребитите момчета от Раднево е чел Русо, но
той повтори неговите думи:
„Държавата се разпада пред
очите ни.”
Дано да не се окаже
прав.
Елена ДИМОВА

20 октомври 2016 г.

Съвременност
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ”
ГР. БРАЦИГОВО
4579 Брацигово пл. Централен №1
тел: 03552 20 60 e-mail: VP_1874@abv.bg

О Б Я В А
Народно читалище „Васил Петлешков - 1874”, на основание Решение на Настоятелството от 2016 г. за отдаване под
наем на сграда - „Петлешкова мааза” (старо читалище „Тръндафил”), собственост на читалището, организира процедура
за отдаване под наем за осъществяване търговска дейност
на първи етаж от сградата, находяща се в град Брацигово,
ул. „Христо Гюлеметов” №7, при следните условия:
1. Вид на сградата:
- единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност;
- паметник на културата с категория „Местно значение” по Решение с протокол №10/30.06.2010 г. на НИНКН към Министерство
на културата – София:
- акт за собственост - валиден;
- площ на самостоятелния обект – 40 кв. м;
- предназначение на обекта – търговска дейност;
- административен адрес – гр. Брацигово, пл. „Централен” №1.
2. Срок за отдаване под наем на самостоятелно обособения
обект – 3 години.
3. Задължително условие – обектът, предмет на процедурата,
да се ползва само по предназначението му.
4. Оферти за участие в процедурата ще се приемат в деловодството на НЧ „Васил Петлешков - 1874” – гр. Брацигово, пл. „Централен” №1, до 17.00 ч. на 31.10.2016 г.
5. Отварянето на офертите ще се проведе от 10.00 ч. на 4.11.2016
година в сградата на НЧ „В. Петлешков - 1874”;
6. Оглед на сградата може да бъде направен от 24.10.2016 до
28.10.2016 година, в рамките на работния ден /8.30 – 17.30 ч./.
7. В процедурата могат да участват кандидати – физически и
юридически лица, които гарантират коректност и стриктно спазване на договорните отношения.
8. Справки и информация на тел: 03552 / 20 - 60.
От Настоятелството

ОБЯВА
Заповед № ОХ-708 / 08.09.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България за провеждане на конкурс за 353 войнишки
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград,
Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол,
Шумен, София и Мусачево.
Срок за подаване на документи до началника на Военно
окръжие II степен - Пазарджик: до 28.10.2016 г. включително!
ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА
СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 1, стая № 4, тел. 03552 / 20 65, и старши
специалист Димитър Димитров или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ВСИЧКИ КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКИ ДВОЙКИ И ПОРЕДНИЯ НОМЕР,
ПОД КОЙТО ЩЕ БЪДАТ В БЮЛЕТИНАТА:
№ 2 - Веселин Марешки и Петър Петров, издигнати от
Инициативен комитет.
№ 3 - Велизар Енчев и Биляна Грънчарова, издигнати
от ПП „Движение за радикална промяна българската пролет“.
№ 4 - Пламен Орешарски и Данаил Папазов, независими кандидати.
№ 5 - Жорж Ганчев и Кольо Парамов, издигнати от ПП
„Християн-социален съюз”.
№ 6 - Диана Димитрова и Габриел Герасимов, независими кандидати.
№ 7 - Трайчо Трайков и Съби Събев, издигнати от Реформаторския блок.
№ 8 - Бисер Миланов и Красимир Настев, независими
кандидати.
№ 9 - Владимир Кузов и Борислав Ноев, независими
кандидати.
№ 10 - Александър Томов и Радослав Радославов, издигнати от ПП „Българска социалдемокрация –
Евролевица“.
№ 11 - Йорданка Колева и Веселин Христов, издигнати
от Инициативен комитет, представляван от Иван
Иванов Стамболиев.
№ 12 - Татяна Дончева и Минчо Спасов, издигнати от КП
„ПП Движение 21 – ПП НДСВ“.

№ 13 - Румен Радев и Илияна Йотова, издигнати от
Инициативен комитет, представляван от Стефан
Ламбов Данаилов, подкрепяни от БСП.
№ 14 - Господин Тончев и Андрей Андреев, издигнати от
ПП „Българска демократична общност“.
№ 15 - Ивайло Калфин и Любомир Халачев, издигнати от
КП „Калфин-президент“.
№ 16 - Камен Попов и Георги Неделчев, независими кандидати.
№ 17 - Цецка Цачева и Пламен Манушев, издигнати от
ПП ГЕРБ.
№ 18 - Румен Гълъбинов и Веска Волева, издигнати от
Инициативен комитет, представляван от Ивайло
Пламенов Велинов.
№ 19 - Красимир Каракачанов и Явор Нотев, издигнати
от КП „Обединени патриоти – НФСБ, „Атака” и
ВМРО“.
№ 20 - Кемал Рамадан и Момчил Добрев, издигнати от
ПП „Балканска демократична лига”.
№ 21 - Пламен Пасков и Светозар Съев, независими кандидати.
№ 22 - Димитър Маринов и Радослав Петров, издигнати
от ПП „Българско национално обединение”.
№ 23 - Николай Банев и Сали Ибрям, независими кандидати.

ВЪВ ВРЪЗКА
С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ ЗА 06.11.2016 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО УВЕДОМЯВА,
ЧЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА :
— ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС - 22. ОКТОМВРИ 2016 г. /събота/
— ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ - 22. ОКТОМВРИ 2016 г. /събота/
— ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 29. ОКТОМВРИ 2016 г. /събота/
СЛУЖБА ЕСГРАОН НА ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТИ
НА 22 и 29 ОКТОМВРИ /събота/ 2016 г. от 08 до 17 часа.
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГРАД БРАЦИГОВО И КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНАТА

СЪОБЩЕНИЯ
Във връзка с предстоящите избори за президент и
вицепрезидент на Република България на 6 ноември
2016 г. и произвеждане на Национален референдум,
Община Брацигово уведомява:
1. че секция №3 на ул. „Хр. Гюлеметов” №1 е
пригодена за хора с увреждания
2. че ще приема заявки за осигуряване на
транспорт на трудноподвижни възрастни хора и
хора с увреждания в изборния ден до съответните
избирателни секции.
Обаждания ще се приемат на
тел. 03552/ 2065, вътр. 111, и 03552/ 2054
моб. тел. 0893 46 04 20, 0897 80 94 50

ОБЯВА
1. Заповед № ОХ-735/20.09.2016 г. на министъра на отбраната
на Република България: обявяване на 24 вакантни длъжности,
изискващи сержантски военни звания, за комплектуване на
Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови
оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс - за
Националната гвардейска част 6 (шест) длъжности, за Сухопътните войски 16 (шестнадесет) длъжности и за Военновъздушните
сили 2 (две) длъжности.
2. Заповед № ОХ-754 / 29.09.2016 г. на министъра на отбраната
на Република България: обявяване на 32 вакантни длъжности в
Националната гвардейска част за приемане на военна служба
на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.
Срок за подаване на документи до началника на Военно
окръжие II степен - Пазарджик: до 28.10.2016 г. включително!
ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА
СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 1, стая № 4, тел. 03552 / 20 65, и старши
специалист Димитър Димитров или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.
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Общинска администрация - Брацигово уведомява гражданите, че е настъпила промяна в местоположението на изборните секции в града.
Секция №2, която досега се е помещавала в
сградата на ПГСА - Брацигово, ще бъде преместена и ще функционира в сградата на СУ „Народни
будители“ с адрес: бул. „Трети март“ №14
Фирма в сферата на търговията с ВиК части,
части за отопление и вентилация, търси складови служители за постоянна работа. Месторабота:

гр. Пловдив, Голямоконарско шосе.
Възнаграждение: 850.00 лв. / 875.00 лв. чисто
Телефон: 0885 945 520

Приключи
28 общински турнир
по тенис на масаЕсен 2016' Брацигово
В зала „Олимп“ се проведе поредният 28 турнир
по тенис на маса - Есен 2016. Той събра в Брацигово
32 участници, които се състезаваха в 4 групи от по 8
човека.
Тази година интересът бе голям и заявки за участие подадоха представители на клубове в Пазарджик,
Пловдив, Пещера, Ветрен и Смолян.
След двудневна спортсменска игра бяха излъчени
и победителите:
I място - Мирослав Манчев от Пазарджик;
II място - Петър Вълков от Пазарджик;
III място - Йордан Тодоров от Пазарджик.
Честта на Брацигово защитаваха най-възрастният
играч – Георги Йоргов, завоювал шесто място, и най
младият – Георги Тодовичин.
Организаторите благодарят на участници и публика за добре проведения турнир.
Благодарности и за Община Брацигово - осигурила наградите за състезанието, и за Нейчо Харизанов и
Йордан Паунов, които с неувяхващия си ентусиазъм
поддържат финансово и духовно развитието на този
спорт в общината.
Т
ЙОРГОВА

от в-к “Метафора”

ПЛЕНЕР „БРАЦИГОВО-2016”
От 4 до 7 юли в гр. Брацигово се
проведе за трета поредна година
съвместен пленер на художници и писатели от Пазарджик. И
този път домакин на проявата бе
СК „СПЕКТЪР-КЕРАМИК” ООД –
„...създадена през 1990 г , тя е основен производител на декоративна
керамика и сувенири от естествени материали в България.”
Брацигово е град, известен
с минералните си води, розите
и чистия планински въздух, със
своята древна и славна история.
Мисля, че ще отговаря на истината, че „СПЕКТЪР-КЕРАМИК” е още
една от емблемите на този град в

днешно време. Вече години наред
тя предоставя отлични условия
за творческа изява на художници,
дошли на пленери в Брацигово.
Градът е родно място на видния
български скулптор Крум Дамянов,
което е морална предпоставка
и обяснява загрижеността към
изкуството и продължаване на
традициите.
През тази година участниците в пленера бяха художниците
Александра
Кисовска,
Лушка
Кочева, Илия Тончев и Ангел
Рашев, както и писателите
Тодор Каракашев, Васил Лазаров,
Йорданка Марина и Иван Йотов.
Иван Йотов

ТОДОР КАРАКАШЕВ

БРАЦИГОВО
Бяло мънисто
в зеления гердан
на планината.
Ден първи –
Преди разсъмване
писък на сойка
ме връзва с живота.

Ден втори –
Мълчи химикалката.
Днеска не се
харесаха с листа

Ден трети –
Толкова лятно
и толкова шарено,
като в картина съм.

ПЛЕНЕР
В тво

рческ

а обст

ЗАЩО
ХАЙКУ?

ановк

а

ЙОРДАНКА МАРИНА

ХАЙКУ
Безвремие.
(времето изпепели
крилата на душата ми.

***
Омагьосан кръг.
Талази емигранти.
Мигът нехае.

***
Смляха душата.
Семето не поникна.
Добавиха квас.

***
Гората е в стрес.
Дървояди…
Двукраки дървояди.

***
Пустеят земи.
Без войни погиваме.
Зелен светофар.

***
Напукана земя.
Пропукана надежда.
Душа с прозрачна одежда.

Хайку е особено
състояние на сетивата
сетивата, които виждат
света в друг смисъл и други форми.
Хайку не е просто жанр.
Хайку е умението с оскъден брой
думи даа се изрази огромното наслаг
наслагване на чувства.
Хайку може да се създава единствено ако се погледне отвъд реалността.
та И само така може да се раз
разбере.
Тодор Каракашев

Ден четвърти –
В зелената прохлада
мит и реалност.
Пак съм дете.

СЕТИВА
Тази сутрин

сънят ми го нямаше.
Успа се.
В лятното утро пее птиче.
Птичето – непознато,
песента му – позната.
Жълтурче на поляната –
златна брошка
закачила си е планината.
Внезапен порив
на вятъра
планината разклати.
Без да искам,
настъпих една буболечка.
Земята простена.
В горещата вечер –
какво прави вятърът,
когато не духа?

ВЪПРОСИ –
не знаем нищо за смъртта
тогава познаваме ли
истински живота

ИДЕЯ
исуват

ите р
ожниц

Худ

Хай!
Хайку.
Хайкуку.

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400

