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Съюзът на работодателите 
в сферата на образованието 
стартира благотворителна 
акция в подкрепа на учебните 
заведения, които пострадаха от 
наводненията.

От 15 септември до края на 
седмицата всички директори на 
училища от Пазарджишка об-
ласт ще събират дарения, които 
ще бъдат приведени по сметките 
на пострадалите школа. С пари-
те ще бъдат извършени ремонт-
ни работи, обезпаразитяване, 
отопление през зимния сезон. 
От работодателския съюз при-
зоваха цялата седмица до 19 
септември да бъде посветена на 
благотворителността. 

Животът е труден и всеки 
носи бремето на своите пробле-
ми, но нека за миг се вгледаме 
в себе си и се опитаме да съ-
творим добро, призоваха учи-
лищните директори и в община 
Брацигово. Във фоайето на НУ 
„В. Петлешков” учители и уче-
ници са поставили кутия за да-
рения, изработена лично от тях. 
Нарекли са своята дарителница 
„Добро сърце” с надеждата, че у 
всеки един от нас тупти горещо 
сърце, готово да помогне.

„Априлци”

Училище, 
здравей!

Имало едно време 
един народ, който в про-
дължение на четири века 
и половина нямал своя 
държава. Но в песните, 
приказките, пословиците 
и поговорките, в обредите 
и ритуалите си пренасял 
грижливо своята наци-
онална памет. И когато 
някъде в средата на 17-и 
век Светът започнал да 
разширява своите грани-
ци, един монах събрал и 
написал в малка книжка 
оцелялата история на този 
народ. Така започнало 
нашето Българско Въз-
раждане - от пламъка на 
една свещ, предаван от 
ръка на ръка. Пламък, в 
чиято светлина започнало 
самообразоването на една 
нация. Нация, която по 
силата на мъката си при-
познала и оценила силата 
на познанието като само-
защита, самосъзнание, са-
мочувствие, самобитност, 
самостоятелност. 

 И като във вълшеб-
ните приказки разпратил 
този народ най-талантли-
вите си синове по Света,  
за да съберат опит и да 
създадат свой модел за 
училище. Докато младите 

бълга-
р и ставали професори 
в европейските универси-
тети преди да навършат 

28 години, по 
нашите земи занаятчии 
започнали да събират 
около себе си първите 
азбукарчета и да ги учат 

на малко занаят, малко 
математика и малко етикет 
- да знаят как да се държат 
сред хора. Тогава се роди-
ла и думичката народопо-
лезност. 

И станала тази хубава 
думичка - народополез-
ност - здрава основа на 
българското училище, 
което за по-малко от двай-
сет години пораснало и се 
развило до образователен 
модел. Събирали младите 

българи всичко полезно 
и приложимо и от широ-
кия свят и го пренасяли у 
дома. Така само 10 години 
след Освобождението 
и по-малко от 50 години 
след отварянето на пър-
вото килийно училище, в 
България е открит първи-
ят университет - „Свети 
Климент Охридски”. 
Годината е 1888-а. От оне-
зи времена е останало и 
преклонението на бълга-
рина пред познанието. И 
химнът „Върви, народе 
възродени”. 

 И днес - въпреки 
трудното време, в което 
живеем, или може би точ-
но заради това - на първия 
учебен ден ние се въл-
нуваме с всеки следващ 
випуск азбукарчета. 

 Дано е жива в умовете 
и сърцата ни завинаги ху-
бавата българска думичка 
народополезност! И нека 
тя бъде мярата на всяка 
стъпка, която днес правят 
всички, които ежедневно 
влизат в българското учи-
лище - децата, родителите, 
учителите и законотвор-
ците.

Във всички училища 
на община Брацигово 
тържествено бе открита 
учебната година. 
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На 22 септември 1908 г. във Ве-
лико Търново с манифест княз Фер-
динанд обявява Независимостта на 
България. С този акт на практика 
се отхвърлят последните васални 
връзки с Османската империя. Кня-
жество България става независима 
държава начело с коронования цар 
Фердинанд. Високата порта (Тур-
ция), а след това и Великите сили 
признават официално българската 
независимост. Дълго време значи-
мостта на това събитие от новата 
история не се оценява, но на тази 
дата през 1908 г. България - една 
от най-старите държави в Европа, 
отново се появява на световната 
карта след петвековно османско 
владичество. 

22 септември. Неработен ден 
– радост за народа.

Мнозина подпийнали българи 
се питат:

– А бе, къф празник е ,неска?
– Не знам, няк

,
во там съедине-

ние май беше...
Наистина потресаващо е колко 

много уж грамотни хора, които не 
носят анцузи и бели чорапи и се 
къпят поне веднъж дневно вече 
двайсета година не могат да научат 
какъв празник е 22 септември.

Най-големият е! Съизмерим  
само с Великден, Коледа, Съедине-
нието и 24 май.

Всички народи по света тачат 
като най-свят национален ден дата-
та на своята независимост – от све-
товния хегемон САЩ до последното 
квадратче африканска държава.

Само българинът продължава 

тъпо и упорито да пита: „Къф праз-
ник беше 

,
неска?“

Има един исторически източник, 
който повече от 2 века се приема 
за „последна инстанция“ в целия 
цивилизован свят. Става дума за 
т.нар. Готски алманах (Almanach 
de Gotha). Той излиза за пръв път 
през 1763-а и се преиздава всяка 
година до 1944-а. Алманахът се е 
наложил като най-уважавания и 
безпристрастен дипломатически и 
статистически справочник, а също 
така и източник на информация за 
генеалогията на висшата аристок-
рация и държавния елит на всички 
държави.

Тъкмо четейки този първокла-
сен източник, и най-предубеденият 
изследовател може да се убеди в 
огромното значение на датата 22 
септември 1908 г. и да вникне в мъд-
ростта и смелостта на решението на 
цар Фердинанд.

Това е датата, на която България 
става част от политическата карта 
на света като всепризната незави-
сима държава.

Рядко някой се замисля, че 
историята на българския народ 
в периода 1860 – 1908 г., с която 
ние, българите, сме свикнали да се 
гордеем, си е за наша лична, патри-
отична употреба. Църковната неза-
висимост от 1870-а, Санстефанска 
България от 1878-а, Съединението 
от 1885 г. са велики постижения на 
българския дух и воля. Но те са 
непризнати от международната 
общност.
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ПОДАВАМЕ МОЛБА ЗА ГЛАСУВАНЕ 
ПО НАСТОЯЩ АДРЕС 

ДО 20 СЕПТЕМВРИ
РИК – Пазарджик, приключи с назначаването на 

секционните избирателни комисии, съобщи говори-
телят на РИК Георги Добрев. Сега предстои регис-
трирането на застъпниците, като на тези избори се 
очаква техният брой да надмине 2000 души. Важна 
информация за избирателите е, че за да гласуват 
по настоящ адрес е необходимо до 20 септември 
да подадат молба за това в съответната общинска 
администрация. Така те ще бъдат добавени в спи-
съците за гласуване в населеното място, където е 
настоящият им адрес. Още за сроковете около из-
борите четете на стр. 3

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ 
ПОМОЩИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТОКА
Ако се увеличи цената на тока от първи октом-

ври, ще бъде увеличен и размерът на енергийните 
помощи. Това заяви вицепремиерът и министър на 
труда и социалната политика Йордан Христосков, 
който беше на посещение в Българо-германския 
център за професионално обучение в Пазарджик. 
Има определена формула, по която се изчислява 
размерът на месечната енергийна помощ и тази 
формула е съобразена с цената на тока.  

МАСИРАНИ ПРОВЕРКИ В СТРОИТЕЛНИТЕ 
ФИРМИ ЗАПОЧВА ИНСПЕКЦИЯТА 

ПО ТРУДА В ПАЗАРДЖИК
Масирани проверки за условията на труд в стро-

ителните фирми стартираха трудови  инспектори 
от Областната дирекция „Инспекция по труда” в 
Пазарджик. Проверките ще продължат до 30 сеп-
тември, като при тях ще бъдат проверени обекти на 
територията на  областта. Целта на кампанията е да 
се обърне внимание на информираността на работо-
дателите и длъжностните лица как да осигурят на 
работниците безопасни и здравословни условия 
на труд. Заостряне на вниманието на собствениците 
на строителни фирми и на работниците им е една от 
целите на трудовите инспектори. На много от стро-
ителните обекти са констатирани непосредствени 
опасности. Работниците, които не използват пред-
пазни каски и светлоотразителни жилетки подлежат 
на санциии, предупредиха от Инспекцията по труда. 
Освен изисквания по безопасност, се проверява и 
дали работниците са инструктирани и имат ли трудо-
ви договори. До момента са проверени 4 строителни 
обекта. На проверка подлежат и фирмите, упраж-
няващи строителен надзор. Масираните проверки 
по строителните обекти ще продължат до края на 
септември, но контролът ще продължи и след това, 
обясниха от Инспекцията по труда.

РИОСВ прикани 11-те 
общини в област Пазар-
джик да се включат в 
Европейската седмица 
на мобилността, която 
ще се проведе от 16 до 22 

септември. Кулминация 
на инициативата е Евро-
пейският ден без автомо-
били - 22 септември. 

Водеща тема на таз-
годишната кампания, 
определена от Евро-
пейската комисия, е 
„Нашите улици, нашият 
избор”. Набляга се на 
това как да направим 
градовете годни за 
живот с пространства 
за хората. Целта на кам-
панията е да окуражи 

местните власти да въ-
веждат и популяризират 
все повече мерки за 
устойчив транспорт и 
да поканят гражданите 
да се възползват от 
всички алтернативи на 
автомобила. 

Кулминацията на 
седмицата е събитието 
„В града без моята 
кола!”, в което участ-
ващите градове опре-
делят няколко района, 
предназначени само за 

пешеходци, колоездачи 
и публичния транспорт 
през целия ден 22 сеп-
тември, обявен за „Ден 
без автомобили”.

Община Брацигово 
за седма поредна годи-
на участва в Седмицата 
на мобилността с реди-
ца инициативи, целящи 
да популяризират 
здравословния начин 
на живот главно сред 
подрастващите.

Татяна СИМОНОВА

БЪЛГАРИЯ 22.09.190822.09.1908
Е ОБЯВЕНА ЗА НЕЗАВИСИМА



2 Съвременност

Точно в 9 сутринта с 
издигането на национал-
ния флаг и под звуците на 
химна тя стартира в 5-те 
училища  и 5-те детски гра-
дини на община Брацигово. 
Навсякъде училищните 
дворове се изпълниха с 
радостни и щастливи дет-
ски лица. 

Най-вълнуващ бе 
празникът за малките пър-
вокласници. С трепет и 
притеснение те прекрачиха 
прага на родното училище 
и за първи път чуха гласа 
на школския звънец. Той 
би за 80 първокласници 
(в Брацигово – 35, в Бяга 
– 10, в Исперихово – 35.) 
Не по-малко са притеснени 
и родителите заради по-
расналите отговорности 
и изисквания. Професио-
нализъм, търпение и не на 
последно място призвание 
изисква от учителите нова-
та учебна година.

Децата са подочули, 
че ще се разделят с нез-
дравословната храна в 
междучасието. Букварите, 
тетрадките и новите раници 
вече са налице.

Остава отново  да им 
пожелаем на добър час и 
да им върви по вода!

Във всички училища  
от общината са направени 

доставките на безплатните 
учебници и помагала.

С активното съдействие 
на общинското ръковод-
ство 95% от сградите са 
цялостно ремонтирани 
и санирани. Единствено 
училището в Бяга все още 
очаква обновяването си. 
В ОДЗ „Йордан Шопов“ в 
Исперихово пък предстои 
подмяна на отоплителната 
инсталация. 

Със средства от делеги-
раните бюджети училищни-
те ръководства правят коз-
метични ремонти по класни 
стаи, кабинети, коридори и 
санитарни възли с цел съ-
здаване на по-добра среда 

за развитие и обучение на 
подрастващите.

Успешно се транспор-
тират децата и учениците 
от Розово и  Козарско до 
средищните училища и 
приемащи детски градини 
в Брацигово. Тази година 
има увеличаване на потока 
пътуващи средношколци и 
затова наличните училищ-
ни автобуси ще се движат 
по предварително изгот-
вена транспортна схема, 
включваща по два курса 
и за двата автобуса, за да 
могат децата да стигнат 
навреме. 

Жълтите автобуси, соб-
ственост на Община Браци-
гово, осигуряват оптимал-
ни условия за качествен 
образователен процес.

Освен в училищата, 
новата учебна година бе 
открита, макар и по-симво-
лично, и в детските градини 
от община Брацигово. В тях 
тази година ще се обучават 
над 320 деца в различни 
възрастови  групи.

Добър старт и попътен 
вятър в необятното море 
на познанието пожелаваме 
на всички деца, ученици и 
педагози.

Иванка СТЕФАНОВА
гл. експ. „Образование 

и култура“

425 хиляди лева еднократна целева 
помощ за ученици, записани в първи 
клас на държавно или общинско учи-
лище, изплатиха дирекциите “Социално 
подпомагане” в област Пазарджик. 
1703-ма родители на първокласници са 
получили сумата от 250 лева. Подаде-
ните досега молби в областта са 1800. 
Най-много искания и отпуснати помощи 
има в общините Пазарджик – 610 за 
620 деца, и във Велинград – 310 за 316 
деца. В община Брацигово тази година 
към момента са подадени сравнително 
малко като брой молби за подпомагане 
на първокласници – само 25 за цялата 
община. От 15 септември социалните 
работници ще извършват проверки 
по училищата за посещаемостта на 
първокласниците, на които е отпусната 
помощта. Крайният срок за подаване на 
молбите е 30 септември 2014 г.

По-къса коледна ваканция 
С четири дни ще бъде по-къса коледната ваканция за 

учениците - вместо 16, както бе около новата 2014-а, при 
предстоящите Коледни празници тази година децата ще 
имат 12 свободни дни. Аргументът на МОН е, че когато по-
чивката е по-дълга, подрастващите се откъсват прекалено 
много от ученето и после трудно набират темпо. Впрочем 
България е страната в ЕС, в която учениците имат най-много 
и най-дълги ваканции.

Ваканции през 2014/2015
31 октомври - 2 ноември, есенна
24 декември - 4 януари, коледна
31 януари - 3 февруари, зимна
2 - 13 април, пролетна (I-ХI кл.)
8 - 13 април, пролетна (ХII кл.)

Неучебни дни през 2015 г.
20 май (матури БЕЛ и изпит БЕЛ VII кл.)
22 май (втора матура и изпит математика VII кл.)

Външното оценяване 
Обикновено родителите се оплакват, че все късно науча-

ват кога ще е т. нар. Национално външно оценяване (НВО) 
на децата им, особено на четвъртокласниците. Макар че 
външното оценяване след IV клас всъщност няма никакво 
значение за оценката на самото дете - то се използва един-
ствено за анализи в МОН за това доколко училището е на-
учило възпитаниците си на необходимите знания и умения, 
определени за степента начално образование. В VII клас пък 
изпитът за НВО се съчетава с втори модул на теста, общият 
бал от двата модула се използва за прием в гимназиите. С 
проекта за дните за Национално външно оценяване отсега 
МОН предотвратява неоснователните родителски жалби.

Дати на НВО – IV клас
БЕЛ - 7 май
Математика - 8 май
Човекът и природата - 11 май
Човекът и обществото - 12 май

Дати на НВО – VII клас
БЕЛ - 20 май
Математика - 22 май
Обществени науки - 26 май
Чужди езици - 27 май
Природни науки - 28 май

Дати на НВО – VIII клас
Чужд език - 19 юни

Държавните зрелостни изпити през 2015 г.
Почти нищо не се променя в провеждането на държав-

ните зрелостни изпити през късната пролет на 2015 г. Двата 
основни - по БЕЛ и вторият задължителен, просто се из-
теглят с една дата напред спрямо тазгодишните, за да не 
съвпадат с почивни дни, през които не е добре да се правят 
изпити, смятат в МОН.

Дати на матурите през 2015 г.
БЕЛ - 20 май, начало - 8 ч.
Втора матура - 22 май, 8 ч.
Матура по желание - 26 май - 5 юни

Поправителна сесия:
БЕЛ - 27 август, начало - 8 ч.
Втора матура - 28 август, 8 ч.
Матура по желание - 31 август - 4 септември

От началото на септември инспекторите на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна адми-
нистрация“ са започнали проверки на всички 
училищни автобуси, съобщават от Министер-
ството на транспорта. Целта е превозвачите и 
водачите на училищните автобуси да обърнат 
внимание на техническото състояние на спе-
циализираните превозни средства. До първия 
учебен ден - 15 септември, бяха проверени 
фирмите, извършващи превози на деца на те-
риторията на страната, както и всичките около 
2 000 училищни автобуса. При установяване на 
нарушения инспекторите на ИА „Автомобилна 
администрация“ съставят актове и правят 
необходимите предписания, за да не се до-
пускат нередности, застрашаващи живота и 

здравето на децата, обещават от Транспортното 
министерство. 

В община Брацигово извозването на учени-
ците се осъществява от два автобуса, предоста-
вени от МОН още през 2009 година. Превозните 
средства са марка „Хюндай конти” и „Отойол”. 
Големият училищен автобус е с капацитет 27+1 
места, а по-малкият - 15+1. Те се движат по опре-
делена транспортна схема, определена със за-
повед на кмета на общината, превозвайки уче-
ниците до училище и от него до столовата база 
на КСУДС, където се хранят всички, подлежащи 
на целодневно обучение.

Проверката на ДАИ – Пазарджик, на 
9.09.2014 г. не констатира нарушения в експлоа-
тацията на училищните автобуси.

Високотехнологична класна 
стая, последен крясък на техника-
та, ще може да посреща учениците 
в родните ни школа. Визуализатор 
заменя шрайбпроектора от близ-
кото минало и дава възможност 
даден обект да се снима в момента 
и да се проектира върху интерак-
тивната дъска. Бижуто в стаята е 
смарттелевизорът, който се управ-
лява с ръце от разстояние. Новото 
технологично чудо е снабдено с 
текстов и гласов контрол и може 
да се контролира като с вълшебна 
пръчица.

Неизменна част от обзавеждане-
то в стаята са интерактивната дъска 
и таблетът, който влиза в синхрон с 
телевизора. Учителят може да под-
чертае, изреже или премести даден 
абзац. Визуализаторът позволява и 
проверка на писмена или домашна 
работа на даден ученик пред целия 
клас.

Управлението и използването 
на цялата налична техника е доста 
сложно. Стаята е отворена за учи-
телите по всички предмети, които 
са разработили дадена тема и искат 
да я представят по възможно най-
атрактивен начин. Тя е пригодена за 
около 35 ученици, които ще работят 
на изключително модерни маси, 
подредени П-образно и в кръг. 

Започна новата учебна година КАК  ЩЕ  УЧАТ  ДЕЦАТА  НИ 
ПРЕЗ  2014/2015 г.„Есен е! Отмина лятото по своя път!

На учебната година ето пак дойде редът!“

Управляват с длан смарттелевизор 
в класната стая 

Визуализатор заменя шрайбпроектора 
1703-ма първолаци от 

областта с еднократна 
помощ от 250 лева

НОВО
НОВО

ÔÔÎÎÒÒÎÎÎÎÊÊÎÎ
ÔÎ ÒÎÎÎÎÊÎ В 18.00 ч. НА 15.09.2014 г. БЕ 

ПРЕРЯЗАНА ЛЕНТАТА НА НОВИЯ КЛУБ 
НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП, 

НАМИРАЩ СЕ НА 
УЛ. „ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ“ №32

Провериха училищните автобуси

Първи на апела на Общин-
ска администрация - Браци-
гово, за почистване на града 
се отзоваха младите хора, 
които с желание се погрижи-
ха теренът на Бъбрека около 
читалище „В. Петлешков” 
да придобие естетичен вид.



За улеснение на гражданите, които искат да се вместят 
в посочените по-горе срокове, от Общинска администра-
ция съобщават, че ще работят на 20 и 27 септември от 8.00 
до 12.00 часа.

18 септември 2014 г.Общество 3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

КОЛЕДЕН ПОДА-

№ Входящ номер Относно:

№1 001-00-135
30.07.2014 г.

Искане за изработване на ПУП-ПР за част от кв. 20А, УПИ III – Автогара и улица с о.т. 55-56 по 
действащия регулационен план на гр. Брацигово.

№2 001-00-138
10.09.2014 г.

Одобряване на структура и обща численост на структурите и дейностите към Община Брацигово 
– местни и държавни дейности на Общинска администрация и звената към нея.

№3 001-00-139
10.09.2014 г.

Продажба на поземлен имот №093029 с площ 1.061 дка и начин на трайно ползване - нива в 
землището на село Козарско, местност Реката.

№4 001-00-140
10.09.2014 г.

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във водоеми - общинска 
собственост, на територията на община Брацигово.

№5 001-00-141
10.09.2014 г. Продажба на ПИ с идентификатор 06207.502.179 по КК и КР на град Брацигово.

№6 001-00-142
10.09.2014 г. Продажба на УПИ II – общ. в кв. 71 по ПУП на с. Равногор.

№7 001-00-143
10.09.2014 г.

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на линеен обект „Далекосъобщителна мрежа за разпространение 
на радио- и телевизионни програми и високоскоростен интернет“ от регулационната граница на 
с. Козарско до землищната граница на гр. Кричим. 

№8 001-00-144
10.09.2014 г. Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ ХI-438 кв. 52 по плана на с. Исперихово, община Брацигово.

№9 001-00-145
10.09.2014 г.

Съгласуване на ПУП-ПР за УПИ ХI - Мелница, кв. 7 по плана на с. Исперихово, община 
Брацигово.

№10 001-00-146
11.09.2014 г.

Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Брацигово 
– 2014 година.

№11 001-00-147
11.09.2014 г.

Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината и 
перспективите за подобряването им. 

№12 001-00-148
11.09.2014 г.

Отчет за спортните дейности, реализирани в община Брацигово през периода 2013/2014 
година.

№13 001-00-149
11.09.2014 г.

Информация за работата на Общинска администрация относно получени жалби, сигнали и 
предложения на граждани.

№14 001-00-150
11.09.2014 г. Отпускане на безвъзмездна помощ на бедстващото население на община Мизия.

№15 001-00-151
11.09.2014 г.

Приемане на отчет за обществените поръчки в община Брацигово за периода от 01.01.2014 до 
10.09.2014 година.

№16 001-00-152
11.09.2014 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПР за трасе на електропровод и водопровод до ПИ с 
идентификатор 06207.5.33, Нерзето по кадастралната карта на гр. Брацигово (имот номер 124017 
м. Нерзето по КВС на землище гр. Брацигово), собственост на Калин Иванов Неновски.

№17 001-00-153
11.09.2014 г.

Съгласуване на допълнение към изменение на ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ-ХХVIII - Гаражи по 
действащия регулационен план на гр. Брацигово.

№18 001-00-154
12.09.2014 г.

Вътрешнокомпенсирани промени и Актуализация на плана на капиталовите разходи за 2014 г. 
на Община Брацигово.

Ръководството на Общински съвет – Брацигово, си запазва правото на промени в предложените докладни 
за разглеждане и съобщава, че заседанието за м. септември ще се проведе на 30.09.2014 г. (вторник) от 
10.00 часа.

Илия КАЛИНОВ: председател на Общински съвет - Брацигово

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“

Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект „Подкрепа за достоен живот“ се реализира на територията на цялата страна, като се обхващат всички насе-
лени места, в които има установена нужда от предоставянето на социалната услуга “Личен асистент“. При стартирането 
на проекта на територията на община Брацигово услугата са ползвали 20 души, като сега те са 34. Последното удължа-
ване на проекта предвиждаше продължителността му да бъде до 31.09.2014 г. (а предоставянето на социалната услуга 
- до 31.08.2014 г./. Въз основа на допълнително осигурени средства по схема BG0513Д001-5.2.09 „Алтернативи“, отново е 
удължен срокът на проекта. Продължителността на предоставяне на социалната услуга ще е 51 месеца, с планиран край 
31.01.2015 г., а продължителността на изпълнение - 50 месеца, с планиран край 31.12.2014 г. 

Считано от 01.06.2013 г., възнаграждението на личните асистенти се увеличи и се начислява на база часова ставка 
в размер на 3.00 (три) лева.

Схемата „Алтернативи“ на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ в национален мащаб цели при-
лагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален месечен 
бюджет за социалната услуга „Личен асистент“.

Целите на Проект „Подкрепа за достоен живот“ са фокусирани върху преодоляването социалната изолация на се-
мейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи и поставени в риск от институционализация. За лицата с трай-
ни увреждания са създадени възможности сами (или чрез своите законни представители) да получат право на индиви-
дуален бюджет за ползване на услугата, както и да определят по какъв начин тя да бъде организирана във времето.

На 1.06.2014 г. са сключени договори с нови 10 потребители в община Брацигово, а от 1.09.2014 г. е включен още 
един потребител и личен асистент. Те работят по разработен индивидуален план, включващ дейности, подобряващи 
качеството на живот на съответния ползвател. 

Община Брацигово е партньор на Агенцията за социално подпомагане – конкретен бенефициент по проекта.
Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Таня ЙОРГОВА

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Социалната услуга „Личен асистент" по проект
„Подкрепа за достоен живот" е с удължен срок

Кои са важните дати, с 
които е полезно да сте на-
ясно преди вота на 5 октом-
ври: 

ПРОВЕРКА СПИСЪЦИ
В ГРАО

Централната избира-
телна комисия съветва да 
проверите дали сте вписа-
ни коректно в предварител-
ните избирателни списъци. 
Това може да се направи на 
място в обявения списък от 
съответната общинска ад-
министрация или чрез ин-
тернет страницата на ГРАО 
по адрес или ЕГН.

ПРАВА НА УЧЕНИЦИ
И СТУДЕНТИ

Ако те са на редовно 
обучение, навършили 18 
години, могат да гласуват 
в населеното място, където 
учат, ако то е различно от 
населеното място по посто-
янния им адрес. В изборния 
ден - 5 октомври, те трябва 
да представят на секцион-
ната избирателна комисия:

- документ за самолич-
ност;

- редовно заверена за 
съответната учебна година 
ученическа книжка или за 
последния семестър - сту-
дентска книжка;

- декларация по обра-
зец - Приложение №74-НС 
от изборните книжа, че не 
са гласували и няма да гла-
суват на друго място.
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
На 5 октомври в 300 из-

бирателни секции в 5 избор-
ни района в страната ще се 
проведе експериментално 
машинно гласуване. ЦИК 
препоръчва на гражданите, 
които дават вота си в една 
от тези 300 секции, първо 
да направят това с харти-
ена бюлетина и чак тогава 
да участват в машинното. 
Данните от него не се взе-
мат предвид при отчитане 
на окончателните резулта-
ти, тъй като се провежда 
експериментално.

Изчерпателна информа-
ция как протича процесът 
на машинно гласуване ще 
намерите в избирателните 
секции.

Ако сте български 
гражданин, който желае 
да гласува извън страната 
е трябвало до 9 септември 
да заявите намерението си 
чрез писмено заявление по 
образец - Приложение №22-
НС от изборните книжа. То 
се подава до дипломатиче-
ското или консулско пред-
ставителство на България 
в съответната държава или 
чрез електронно заявление 
през интернет страницата 

на ЦИК.
На 13 септември ЦИК 

определи местата в държа-
вите и броя на секциите, ко-
ито ще се образуват извън 
страната.

До 14 септември хората 
с трайни увреждания мо-
жеха да подадат заявление 
по образец - Приложение 
№17-НС от изборните кни-
жа до общинската админи-
страция за гласуване с под-
вижна избирателна кутия.

До 20 септември може-
те да подадете заявление, 
ако искате да гласувате по 
настоящ, а не по постоянен 
адрес (вписан в личната 
Ви карта). Заявлението е 
по образец -я Приложение 
№14-НС от изборните кни-
жа и се подава до кмета на 
общината, района или кмет-
ството по настоящ адрес. 
Преди това трябва да имате 
направена актуална адрес-
на регистрация за настоящ 
адрес.

На 24 септември об-
щинската администрация 
публикува списък на зали-
чените лица.

Избирател, който е от-
крил името си в него, има 
право да се запознае с ос-
нованието за заличаване и 
в срок от три дни, до 27 сеп-
тември, да подаде заявле-
ние по образец - Приложе-
ние №15-НС от изборните 
книжа, за да бъде изклю-
чен от този списък. Заяв-
лението се подава до кмета 
на общината. Искането се 
разглежда незабавно. От-
казът на кмета може да се 
обжалва в срок от 24 часа 
пред Административния 
съд. Решението на съда е 
окончателно.

В изборния ден избира-
телят ще бъде допуснат да 
гласува само ако предста-
ви удостоверение от Общи-
ната по образец - Приложе-
ние №18-НС от изборните 
книжа, че няма основание 
да е в списъка на заличе-
ните лица и има право да 
гласува.

До 29 септември хората 
с трайни увреждания, които 
са пропуснали да подадат 
заявление за гласуване с 
подвижна избирателна ку-
тия, могат да го направят, 
но само в случаите, когато 
в населеното място вече 
има назначена подвижна 
избирателна комисия. 

Тъй като в община Бра-
цигово няма подадени за-
явления за гласуване на 
хора с трайни увреждания, 
няма сформирана подвиж-
на избирателна секция. 

Антоанета МАНОЛЧЕВА

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Êàêâî òðÿáâà äà çíàåòå ïðåäè äà ãëàñóâàòå

ИЗБОРИ`2014

ЦВЕТАНА
АНГЕЛОВА
СЕРАФИМОВА
(100 г.)

I n  m e m o r i a m

На 8 септември 2014 г. се навърши
1 година от смъртта на

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ! 
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Ние - хората

- От страница 1
 До 1908 г. в очите на 

света България е странна 
територия, доста подобна 
на днешните Южна Осетия, 
Абхазия, Косово, Северен 
Кипър или в най-добрия 
случай Македония – тери-
тория с претенции за дър-
жава, за която винаги се 
пишат бележки под черта 
– някои не признават гра-
ниците, други – монарха, 
трети – църквата..., а когато 
българският владетел пъту-
ва зад граница, го молят да 
ходи облечен с фрак и по 
възможност инкогнито. До 
1907 г. включително в Гот-
ския алманах статията за 
България изглежда така:

Някъде към края на аз-
буката (на 1814 страница) в 
Алманаха между Трансваал 
и Уругвай се намира Тур-
ция. В около 50 страници 
се описват всички вилаети, 
дивани, пашалъци, мюдю-
ри, везири. Научаваме кой 
е пашата, кадията и ми-
рилаят на Багдад, Йемен, 
Ерзинджан, Сирия, Монас-
тир... Някъде накрая на ста-
тията за Турция се изреж-
дат васалните територии 
под скиптъра на султана 
– Египет, Тунис, о. Самос, 
България...

В статията за България 
се казва, че е васално кня-
жество, създадена от Бер-
линския договор, начело 
с княз, който е избран от 
Великите сили и който е ге-
нерал-адютант на султана. 
Споменава се, че България 
е анексирала провинция 
Източна Румелия, който 
акт не е признат от между-
народната общност (бъл-
гарският княз е признат за 
нищо повече от генерал-
губернатор, т.е. наместник 
на султана в Източна Ру-
мелия). Пише, че и самият 

княз не е признат от Вели-
ките сили и че е възкачен 
в нарушение на клаузите 
на Берлинския договор, но 
носи титлата Кралско Висо-
чество по силата на личната 
си генеалогия, като член на 
дома „Сакс-Кобург-Гота“...

Така изглежда Бълга-
рия от Лондон, Париж, Ню 
Йорк, Белград и Атина до 
1907 г.

Тъй като тя не е суве-
ренна държава, нейният 
владетел няма право да 
дава титли, нито да учре-
дява ордени или държавни 
отличия (правило, което 
е заобикаляно умело и от 
Александър, и от Ферди-
нанд). Ние наивно учим, че 
липсата на аристокрация 
(единствено в България) се 
дължи на „народностния“ 
характер на конституцията, 
но истината е, че самото по-
ложение на България след 
Сан Стефано и Берлин из-
ключва всякакви външни 
белези на суверенитет.

В Алманаха от 1909 г. 
картината изглежда съвсем 
различно:

България може да бъде 
открита в таблицата със 
съдържанието – намира 
се в началото на азбуката, 
непосредствено след Бра-
зилия и преди Чили. Стату-
тът й е посочен лаконично 
и еднозначно - Царство. 
Българският владетел фи-
гурира в таблицата на све-
товните държавни глави. 
Българските ордени имат 
своето място в регистъра 
на държавните отличия, 
наравно със Златното руно, 
Жартиерата, Почетният ле-
гион и т.н. Фигурира и Бъл-
гарският династичен орден 
„Св. св. Равноапостоли Ки-
рил и Методий“ (дотогава 
като династичен орден се 
ползва Сакс-Ернестински-

ят или в краен случай воен-
ният орден „За храброст“). 
Българският цар се имену-
ва „Царско Величество“ по 
силата на това, че е глава 
на независима държава. 
В скобки се споменава, че 
той генеалогично принад-
лежи на Сакс-Кобургския 
княжески дом. Надлежно 
са изредени посланиците 
на Българското царство 
във всички световни столи-
ци и посланиците на всич-
ки държави, акредитирани 
към Двора в София...

Мисля, че всеки ще раз-
бере за каква огромна раз-
лика в статута на България 
като държава и на българи-
те като нация става въпрос. 
Много по-голяма от член-
ството в ЕС например.

Обявяването на българ-
ската независимост чес-
то се подценява, защото 
е формален акт – все пак 
Турция де факто не владее 
България от 1878 г. 

На 22 септември Бъл-
гария се освобождава от 
опеката на Великите сили. 
Освобождава се от опека-
та на своята Освободител-
ка Русия. На 22 септември 
1908 г. цар Фердинанд и 
Александър Малинов скъс-
ват унизителния Берлин-
ски договор, съгласно кой-
то българският владетел се 
утвърждава в чужди сто-
лици, а в международния 
протокол е третиран като 
австрийски офицер или 
турски генерал-адютант. 

На 22 септември Бълга-
рия разкъсва мрежата от 
политически зависимости 
и официално и всепризнато 
започва да определя своя-
та вътрешна и външна по-
литика на едно-единствено 
място – българската столи-
ца София.
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Купа на България по футбол

Фу т б о л

Отборът на „Чико“ (Бяга) 
отпадна от турнира за Купа-
та на България след загуба 
с 1:4 от „Чавдар” (Етрополе). 
Мачът се игра на стадиона в 
Етрополе по правилата за 
пряка елиминация в една 
среща.

Домакините си осигури-
ха преднина от 3 безответни 
гола, преди бяжани да нама-
лят резултата на 1:3. Точен 
за гостите в 58-ата минута 
беше Борис Георгиев. Две 

минути по-рано за втори 
жълт картон от състава на 
„Чико“ беше отстранен Ге-
орги Михайлов, а в 84-ата 
минута с директен червен 
картон от игра бе изгонен и 
Йордан Чолов. Така бяжани 
оттук нататък ще концентри-
рат силите си в първенство-
то на Пазарджишката „А“ 
ОФГ, докато победителят 
„Чавдар“ ще се изправи в 
следващия етап срещу „Ви-
тоша“ (Бистрица). Мачът ще 

има стойността на зонален 
финал в турнира за Нацио-
налната купа. Победителят 
в него ще има за съперник 
представителя на потока, 
излъчен от аматьорските 
клубове от Перник, Благоев-
град и Кюстендил. Едва то-
гава зоналният първенец ще 
добие правото да участва в 
основната схема на турнира 
– 1/16 финалите. В тях ще се 
включат 16-те отбора от „Б“ 
и 12-те тима от „А“ група.

"Чавдар" елиминира "Чико"

Купата на България 
е български футболен 
трофей. За неговото спе-
челване всяка година се 
провежда турнир, в който 
право да участват имат 
всички футболни клубове 
членуващи в БФС.

Турнирът се провежда 
от сезон 1980/81 г. От 1983 
г. до 1998 г. вкл., победите-
ля (или финалиста) участ-
ва в европейския турнир 
за КНК. От 1999 г. побе-

дителя/финалиста участ-
ва в турнира за Купата 
на УЕФА (с нов формат и 
ново име от сезон 2009/10 
- Лига Европа).

Първият турнир 
(1980/81) е единственият, 
в който не се играят по-
луфинали и финал – побе-
дителят е определен след 
финален турнир между 4 
отбора. До 1990 г. в турни-
ра участват само отборите 
от „А“ и „Б“ група.

До 1990 г. официално-
то име на турнира е Купа 
на Народна Република 
България. От 1997 г. до 
2011 турнирът за купата на 
България е спонсориран и 
носи името на автомобил-
ния производител Форд 
и неговия официален 
представител в България 
Мото-Пфое.[1]. От сезон 
2011/2012 спонсор е Корпо-
ративна търговска банка.

ПАЗАРДЖИК СПОРТ

ПРОГРАМА НА „Б“
ОФГ Юг - Пазарджик - СЕЗОН 2014/15

ФК „Атлетик“ – Мокрище 4:3 ФК „Коба – Радилово“ 
ФК „Батак“ – Батак 1:2 ФК „Кале-09“ – Нова махала

ФК „Ботев“ – Момина клисура 3:2 ФК „Тракия-1948“ – Лозен
ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево 0:1 ФК „Tракиец“ – Исперихово

ФК „Локомотив – Септември“ 2:0 ФК „Рьофикс“ – Симеоновец
21.09.2014 г., 17:00 ч.

ФК „Tракиец“ – Исперихово ФК „Локомотив – Септември“ 
ФК „Тракия-1948“ – Лозен ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево

ФК „Кале-09“ – Нова махала ФК „Ботев“ – Момина клисура
ФК „Коба-Радилово“ ФК „Батак“ – Батак

ФК „Родопи“ – Дебръщица ФК „Атлетик“ – Мокрище
Почиващи отбори: ФК „Рьофикс“ – Симеоновец

28.09.2014 г., 17:00 ч.
ФК „Батак“ – Батак ФК „Родопи“ – Дебръщица

ФК „Ботев“ – Момина клисура ФК „Коба – Радилово“ 
ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево ФК „Кале-09“ – Нова махала

ФК „Локомотив - Септември“ ФК „Тракия-1948“ – Лозен
ФК „Рьофикс“ – Симеоновец ФК „Tракиец“ – Исперихово

Почиващи отбори: ФК „Атлетик“ – Мокрище
05.10.2014 г., 15:00 ч.  

ФК „Тракия-1948“ – Лозен ФК „Рьофикс“ – Симеоновец
ФК „Кале-09“ – Нова махала ФК „Локомотив - Септември“ 

ФК „Коба – Радилово“ ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево
ФК „Родопи“ – Дебръщица ФК „Ботев“ – Момина клисура
ФК „Атлетик“ – Мокрище ФК „Батак“ – Батак

Почиващи отбори: ФК „Tракиец“ – Исперихово
12.10.2014 г., 15:00 ч.

ФК „Ботев“ – Момина клисура ФК „Атлетик“ – Мокрище
ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево ФК „Родопи“ – Дебръщица

ФК „Локомотив – Септември“           ФК „Коба – Радилово“ 
ФК „Рьофикс“ – Симеоновец ФК „Кале-09“ – Нова махала
ФК „Tракиец“ – Исперихово ФК „Тракия-1948“ – Лозен 

Почиващи отбори: ФК „Батак“ – Батак
19.10.2014 г., 15:00 ч.  

ФК „Кале-09“ – Нова махала ФК „Tракиец“ – Исперихово
ФК „Коба-Радилово“ – Радилово ФК „Рьофикс“ – Симеоновец

ФК „Родопи“ – Дебръщица ФК „Локомотив – Септември“  
ФК „Атлетик“ – Мокрище ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево

ФК „Батак“ – Батак ФК „Ботев“ – Момина клисура
Почиващи отбори: ФК „Тракия-1948“ – Лозен 

26.10.2014 г., 15:00 ч.  
ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево ФК „Батак“ – Батак

ФК „Локомотив – Септември“ ФК „Атлетик“ – Мокрище
ФК „Рьофикс“ – Симеоновец ФК „Родопи“ – Дебръщица
ФК „Tракиец“ – Исперихово ФК „Коба – Радилово“ 
ФК „Тракия-1948“ – Лозен ФК „Кале-09“ – Нова махала

Почиващи отбори: ФК „Ботев“ – Момина клисура
02.11.2014 г., 14:00 ч.  

ФК „Коба – Радилово“ ФК „Тракия-1948“ – Лозен
ФК „Родопи“ – Дебръщица ФК „Tракиец“ – Исперихово
ФК „Атлетик“ – Мокрище ФК „Рьофикс“ – Симеоновец

ФК „Батак“ – Батак ФК „Локомотив – Септември“ 
ФК „Ботев“ – Момина клисура ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево

Почиващи отбори: ФК „Кале-09“ – Нова махала 
09.11.2014 г., 14:00 ч.  

ФК „Локомотив – Септември“ ФК „Ботев“ – Момина клисура
ФК „Рьофикс“ – Симеоновец ФК „Батак“ – Батак
ФК „Tракиец“ – Исперихово ФК „Атлетик“ – Мокрище
ФК „Тракия-1948“ – Лозен ФК „Родопи“ – Дебръщица

ФК „Кале-09“ – Нова махала ФК „Коба – Радилово“ 
Почиващи отбори: ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево

16.11.2014 г., 14:00 ч.
ФК „Родопи“ – Дебръщица ФК „Кале-09“ – Нова махала
ФК „Атлетик“ – Мокрище ФК „Тракия-1948“ – Лозен

ФК „Батак“ – Батак ФК „Tракиец“ – Исперихово
ФК „Ботев“ – Момина клисура ФК „Рьофикс“ – Симеоновец

ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево ФК „Локомотив – Септември“ 
Почиващи отбори: ФК „Коба – Радилово“ – Радилово

23.11.2014 г., 14:00 ч.
ФК „Рьофикс“ – Симеоновец ФК „Спортист-2010“ – Капитан Димитриево
ФК „Tракиец“ – Исперихово ФК „Ботев“ – Момина клисура
ФК „Тракия-1948“ – Лозен ФК „Батак“ – Батак

ФК „Кале-09“ – Нова махала ФК „Атлетик“ – Мокрище
ФК „Коба – Радилово“ ФК „Родопи“ – Дебръщица
Почиващи отбори: ФК „Локомотив – Септември“  




