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АРХИТЕКТУРЕН
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
ЗАСЕГНАТ ОТ МЕДЕН ДОБИВ
ТРЕВОЖНО

Жителите на брациговското село Жребичко,
макар и малко на брой,
подготвят протестно писмо срещу намеренията на
Министерство на енергетиката да добива строителни
материали в местността
Лесковец.
Определеното място се
намира само на 300 метра
от първите къщи, заявява
кметският наместник Тодор
Пърчев.
Сагата започва преди
около 30 години, разказва
той, когато в запустяващото село се появяват първите геолози. Направените
проучвания показват, че
районът е богат на медна
руда и уран. Чак сега обаче
е дошъл редът да започне
добивът. Министерството
на енергетиката дори е издало разрешително за това.

Уранови жилки и свлачища поставят
на карта безопасността на терените

Хората в Жребичко обаче
категорично не са съгласни
да се отваря кариера.
Мотивите на хората са,
че машините са прекалено
близо до домовете им, дълбаенето в земните пласто-

МЕЖДУ ДВА БРОЯ
ДЕСТИНАЦИЯ БРАЦИГОВО, ПРЕДСТАВЕНА
НА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
От 11 до 13 февруари 2016 година Международната
туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО събра за 33-и
пореден път в Интер Експо център участници и представители на туристическия бизнес от България и цял свят.
Организатор на изложението бе ПРИМ ЕКСПО. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на туризма, в партньорство със Столична община, БТК, БХРА,
БАТА, БУБСПА, АБТТА и Софийски съвет по туризъм.
Изложението се провежда ежегодно, през февруари
и е най-големият туристически форум в България, с над
30 години в календара на бизнеса, който има сериозен
принос в подкрепа на развитието на българския туризъм
и рекламира България като предпочитана целогодишна
туристическа дестинация.
Туроператори, пътнически агенции, хотели, балнеолечебни курорти и спа центрове, представители на национални туристически бордове, общини, национални туристически сдружения, фирми за хотелиерско и спа оборудване и други, свързани с туристическата индустрия от цял
свят, представят своите продукти и услуги на форума.
Програмата на изложението предлага голям избор от
дискусии, презентации и пресконференции по ключови
за развитието на туризма проблемни теми, на бъдещи
тенденции на световния туристическия пазар, както и
представяне на многобройни проекти.
Мария ПИЩАЛОВА

* * *
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Докато излезе от печат брой 2 на вестник „Априлци” за
2016 година, водещата му новина вече бе претърпяла промяна. Оказа се, че процедурата по продажба на Лятното
кино в Брацигово, което през последните десет години
бе собственост на дружеството в ликвидация „Ален мак”,
вече е финализирана. Обектът, който се намира в началото
на града, до минералния извор, вече има нов собственик.
Твърди се, че това е бизнесмен с брациговски корен. Засега не са ни известни инвестиционните му намерения, но се
надяваме грозящата гледка да бъде сменена с по-приветлива. В едно с терена на Лятното кино е закупена и земята
до него. Това е солидна предпоставка за реализиране на
добър и доходоносен проект.
„Априлци”

ве ще замърси въздуха и
ще наруши екологичното
равновесие.
Страхуват
се, че това ще съсипе и
туризма, който те толкова
трудно са разработили.
През последните няколко

години десетки столичани
и чужденци закупили вили
в Жребичко именно заради
чистия въздух, спокойния
живот и почти девствената
природа. Освен това селото
е групов архитектурен паметник на културата.
Ако пристигнат машините, никой повече няма да
иска да живее в и без това
безлюдното село, смятат
местните. Те настояват преди да започнат дейностите,
да има обществено обсъждане, на което инвеститорът
да даде подробни разяснения за намеренията си...
Възможността един такъв бъдещ проект да открие
много нови работни места
също не блазни жителите
на Жребичко. В селото живеят 60 души. Само петима
от тях са млади, трима от
които работят в Кметството,
а всички останали жители
са пенсионери над 80 години.
Кметският
наместник
заяви, че е внесено протестно писмо. От Общината
протестът ще бъде отправен към Министерството на
енергетиката.
Жребичани са на мнение, че ако плановете за откриване на кариерата не се
спрат, ще има и протестни
действия. Какви - още не е
известно.
“Априлци”

ЮБИЛЕЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ
НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Юбилеен комитет, определен със специална заповед на
кмета на община Брацигово Петко Петков, започна работа
по подготовката за честването на 140-ата годишнина от Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт.
В състава му са включени председателят на Общински
съвет – Брацигово Надежда Казакова, зам.-кметът Йордан
Павлов, секретарят на Общината Мария Мадарова, експертът „Образование и култура”, директорът на ГИМ,
читалищни деятели, общински съветници, директорите на
учебните заведения в града.
Шест са основните задачи, които комитетът ще изпълни. Цялостната подготовка на тържествата и отчет по
изпълнението на програмата, за която ще бъде изготвен
календарен план, е основно задължение на юбилейния
комитет. Предложена е конкретна програма за благоустрояване и реставрационни работи. Направен е опит да се
установи контакт с Министерство на културата за по-добро
синхронизиране на честванията и в национален мащаб.
Най-важната част – финансирането на мероприятията,
затваря кръга от поетите от комитета задължения. Средствата всяка година се осигуряват по предварително изготвена план-сметка, гласувана на редовно заседание на
Общинския съвет.

* * *
ВиК АСОЦИАЦИЯТА – ЩЕ БЪДЕ ИЛИ НЯМА ДА БЪДЕ
Областният съвет за развитие взе решение на 29 февруари да се проведе заседание на ВиК асоциацията в област
Пазарджик. Това съобщи по Радио „Фокус” – Пазарджик
Мария Ловчинова от Областната администрация. Тя заяви,
че според областния управител обединението във ВиК сектора е единственият начин да се продължи реформата в
него за нашата област и да се получи финансиране.
В 14 области в страната вече има консолидирани ВиК
оператори. До момента ВиК асоциацията в обл. Пазарджик обединява общините Пазарджик, Септември и Лесичово. Своето становище за присъединяване към нея е
изпратил и кметът на община Стрелча. Очакванията са до
29 февруари, след решения на общинските съвети, да се
присъединят и другите общини от областта.
Дали обаче това ще стане е малко съмнително. Още на
януарската сесия общинските съветници в Брацигово коментираха казуса, но бяха раздвоени в становищата си.
По-голяма е вероятността предложението да отпадне.
Явно обществеността ни все още не е готова да сложи
ярема на ВиК асоциацията, която може би ще донесе повече негативи отколкото положителни преимущества.
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ВАСИЛ
ЛЕВСКИ
А П О С ТО Л ЪТ
Ч О В Е К ЪТ
СЪВРЕМЕННИКЪТ!
Още приживе Васил Левски е наречен от съвременниците си Апостол. Получил е прозвището по подобие на
Христовите ученици и последователи, но и на носителите
и изповедниците на новата гражданска религия през ХІХ
в. – за правата на човека за свобода, за стремежа на нациите за самостоятелност и равноправие, за независимост и
национални държави.
Тази нова религия ражда и новите апостоли – Мацини
и Гарибалди, Костюшко и Ригас Велестанлис, Кошут и Петьофи… Така по дълг и призвание, по идеи и дела, но и по
прозвище и признание, Васил Левски не само се родее с
борците за свободата – лична, национална, общочовешка,
но има място и в Европейския пантеон на строителите на
нова „млада” Европа.

За Отечеството работя, байо!
Кажи ти мойте и аз твоите кривини,
па да се поправим и всички да вървим
наедно.
Аз съм посветил себе си на Отечеството
си още от 61-о (от 1861-о лето), да му
служа до смърт и да работя по народната воля.

ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА
БРАЦИГОВО ПОЛУЧИХА
ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ
На 2 февруари 2016 г. се
състоя заседанието на Комисията за разпределение
на държавната субсидия за
читалищата на територията на община Брацигово.
Във връзка с изпълнението
на Закона за държавния бюджет на Република България
за 2016 г. и в съответствие
с РМС No856/03.11.2015 г.
за разпределение на дейностите, финансирани чрез
общинските бюджети, на
местни и делегирани от
държавата дейности и за
определяне на стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно Писмо с изх.
No91-00-24/16.12.2015 г. от
Министерство на културата,
за читалищата от община
Брацигово през 2016 г. са
определени 15 субсидирани
бройки. Стандартът за една
субсидирана бройка през
2016 г. е в размер на 7080
лева. Увеличението е със
140 лв. спрямо субсидията
от миналата година, която
беше 6940 лв. за една субсидирана бройка.
За разпределянето на
сумите за читалищната дейност за календарната година със Заповед No36 на кмета
на общината Петко Петков от
25.01.2016 г. и в съответствие
с изискванията на чл. 23, ал.
1 от Закона за народните

читалища, бе назначена комисия с председател Иванка
Стефанова – главен експерт
„Образование и култура”.
Заседанието бе уважено
от г-жа Надежда Казакова
– председател на Общински
съвет – Брацигово.
Държавната субсидия
се разпределя съобразно
изискванията на чл. 23, ал.
1 от Закона за народните
читалища и „Механизъм за
разпределение на годишна
субсидия за читалищата“,
изработен от Министерството на културата и съгласуван
с Министерството на финансите и НСОРБ.
Проведе се съдържателна дискусия за дейността
на народните читалища и
чрез гласуване бе приет
вариант с предложени корекции.
Разпределението
на субсидираната численост
за народните читалища от
общината е променена с 0,5
щатна бройка.
Присъстващите споделиха, че сериозен проблем
е недостигът на финансова
издръжка. Въпреки това,
читалищата като институция
на територията на община
Брацигово продължават да
работят за съхранението на
българското народно творчество и за прослава на
фолклора и традициите ни.
Иванка СТЕФАНОВА

Ние - хората

14 ФЕВРУАРИ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ПИЯНИ ОТ ЛЮБОВ С В Е Т Е Ц ЪТ Л О З А Р
В българския календар
денят е Трифон Зарезан.
Но се научихме да тачим и
Свети Валентин. И ако преди години кой празник да
изберем се превръщаше
в дилема, днес повечето

Казвам празнуваха, защото повечето от нашите
съграждани
смятат, че
някой трябва да им прави
празника и веселото, а те
трябва само да гледат.
А той, празникът в об-

хора отговарят: „А защо не
и двата?” И така – наред с
благоприятната климатична
прогноза, денят се очерта
като ден на голямото плуване – едни се мятаха в море
от любов по случай Свети
Валентин, други се носеха
на вълните на опиянението и
празнуваха Трифон Зарезан.

щина Брацигово започна
с шествие по улиците на
града и веселие на площад
„Централен”, където хората
можеха да опитат от вкусните мезета и да пийнат по
чаша червено вино. Събралото се множество потегли
по традиция към дома на
Димитър Дименов, известен

като добър лозар в Брацигово и един от най-възрастните хора в града. Първата
лозова пръчка отряза зам.кметът на общината Йордан
Павлов с пожелание за
добра реколта. Той обясни,
че народната традиция повелява този, който зарязва
лозето, да е с чисто сърце
и добри помисли, за да е
плодородна годината. Стопанката на къщата, както и
останалите гости също почетоха обичая. В народна
носия Райна Димитрова
черпеше за плодородие и
берекет.
По инициатива на Общинска
администрация
– Брацигово, по повод Деня
на виното традиционно се
връчват грамоти на найдобрите
производители
на гроздовия елей. Тази
година първото място достойно бе отредено на Иван
Златков, определено от комисия, съставена от независими дегустатори. Призова
грамота бе присъдена и за
най-добро домашно бяло
вино. Взе я дама – Йовка
Кабова. А за своето домашно розе Димитър Китов получи извънредна награда.
Таня ЙОРГОВА

ЮБИЛЯРИ

КАКВО Е ДА ЖИВЕЕШ 50 ГОДИНИ С ЕДИН ЧОВЕК
„ Да се обичаме

с отворени очи”

Хорхе Букай

Веднъж, на златната
сватба четирите пораснали
деца на юбилярката я попитали: „Ние сме много
щастливи, че вие с татко отгледахте и нас, и внуците, но
кажи как се чувстваш ти – 50
години с един човек?!” А тя
ги погледнала с онзи особен
женски израз, който съчетава власт, нежност и мъдрост
и отговорила: „Да ви кажа
честно, имам чувството, че и
него съм го родила...”
И знаете как е, когато човек чуе някоя истина, която
хем му е пред очите, хем досега не я е формулирал така,
че да я забележи. Цяла вечер
след тази реплика на жената,
доживяла и надживяла своята златна сватба, от устите
на жените с дългогодишни
бракове отеква едно ехо:
„Така е, така е, така е...”
Въпросът „Какво е да
живееш 50 години с един
човек?” винаги стряска.
Знаем, че в началото чув-

ството е страстно, екзалтирано, неудържимо, ирационално. Емоциите ни връхлитат,
завладяват ни и за известно
време не можем да мислим
почти за нищо друго, освен
за човека, в когото сме влюбени и за щастието, че това
ни се случва. Влюбването
ни кара да усещаме радост
при мисълта за съществуването на другия, да изпитваме
рядкото усещане за пълнота.
Това състояние не продължава дълго, но остава в нас
като спомен, който крепи
връзката и който от време
на време може да бъде пресъздаден. След няколко месеца реалността ни поглъща
или пък започва съзиданието на един общ път.
Кратко е младоженското
щастие, много отговорен е
животът след него. Общ дом,
деца, училища, университети, внуци, моменти на криза
и възход. Само този, който
не е вкусил от този горчивоомайващ елей не знае какво
значи да си с един човек 25
години. А цели 50? Но издържалите на житейските

БЛАГОДАРИМ
„…Хора на доброто, не умирайте!
Първите си пориви не спирайте!
Още сме едни във други сплетени,
още е тинтявата в ръцете ни!”
Валери Петров
Искрени благодарности към
всички добри хора, които в
трудния за нашето семейство
момент отвориха сърцата си и
ни подариха частица от своята
надежда!
Дано жестът ви на благородство бъде пример за подражание!
От семейството
на Мария Кънева

стихии пазят като диаманти
в сърцата си щастливите и
радостни мигове, а негативите се стараят да забравят,
пак в името на чисто човешката страст за щастие…
В Брацигово тази високосна календарна година
има 10 юбилейни двойки.
През далечната 1966-а,
по справка от общинските
регистри, са се врекли във
вярност 37 двойки. През половинвековната битка с живота някои са се разделили по
своя воля, други от двойките
са загубили едната си половинка завинаги, но тези, които
са останали и все още делят и
хляба, и солта наедно, могат
да се чувстват истински горди
и удовлетворени.
От името на Общинска
администрация – Брацигово
честитим Златната сватба на
десетте двойки и им желаем
искрено здраве, дълголетие
и още много любов, като ги
каним заедно да отбележим
техния юбилей малко по-късно – в Деня на християнското
семейство (21 ноември).
Ив. СТЕФАНОВА

Център на празника Трифон Зарезан винаги са били
лозята, виното и софрите.
Според обичая на този
ден мъжете отиват в лозята и всеки зарязва по три
пръчки, а кютуците полива
с вино. След молитва за
здраве и берекет всички
сядат на обща трапеза,
задължително с прясна
пита, тутманик, печена или
пълнена кокошка, пържени
яйца и много вино. После
избират Цар на лозята
– обикновено онзи, който
предната година е направил
най-много вино. Предвождани от него, обикалят по
къщите, благославят, ръсят
с китка босилек и обилно се
черпят. След това се събират в къщата на царя или на
мегдана и там сред шеги и
закачки дружно се веселят,
докато имат сили.
С обръщането на църковния календар от стар в
нов стил много празници се
оказали откъснати от религиозния си корен. Типичен
пример са селските сборове, които пак се празнуват
на утвърдената дата, въпреки че в църковния календар
денят на светеца – закрилник на селото, вече е друг.
Спрямо празника Трифон
Зарезан обаче тази хватка
не е проработила. Повечето лозари, както и ние в
Брацигово, продължават да
си го празнуват постарому
на 14 февруари. Някъде по

изключение го отбелязват
два пъти – веднъж на 1
февруари (по нов стил) и
втори път на 14-и, а има и
благочестиви хора, които,
вдъхновени от виното, сливат двете дати и прекарват
в безметежно веселие и
дните между тях.
Впрочем
канонизираният от църквата свети
Трифон, чийто празник е на
1 февруари – денят преди
Сретение Господне, няма
нищо общо с онзи Трифон,
който народът почита като
светец – закрилник на лозарите и винарите.
Свети мъченик Трифон
живял през III век в малоазийската област Фригия.
Родителите му били дълбоко вярващи християни,
поради което и синът бил
изцяло посветен на вярата.
Той имал лечителска дарба
и успял да излекува дъщерята на император Гордиан
(238-244) от тежка душевна
болест. Но при следващия
император, Деций (249-251),
християните били подложени на преследване и Трифон
бил убит, след като отказал
да се върне към езичеството. Никъде в житието му
няма и една дума нито за
лозя, нито за вино.
Лозарят от българската
народна митология явно е
друг човек като биография,
а още повече като душевност. В народните представи Трифон Зарезан не е

никакъв мъченик, а кисел
махмурлия,
пострадал
чрез собствената си ръка,
поради лошо възпитание
и самонадеяност. Според
една широко разпространена по всички български
краища легенда, на 40-ия
ден след Рождество (т.е. на
Сретение Господне) Богородица тръгнала с Младенеца
към храма за очистителна
молитва. По пътя срещнала
Трифон, който отивал да си
реже лозето. Тя го поздравила любезно, а той вместо
да отговори възпитано, й
се подиграл, че е „мома
копилана”.
Богородица
си продължила по пътя и
малко по-късно срещнала
жената на Трифон. Казала
й бързо да тича към лозето,
защото мъжът й си е порязал носа. Поръчала й също
да носи парцали, кълчища,
вълна, яйца, мас и други
материали за лепене и превързване. Когато пристигнала на лозето, Трифоница
видяла, че мъжът й си е жив
и здрав. Тя му разказала за
срещата си с Богородица, а
Трифон сърдито й отговорил: „Аз да не съм пиян, че
да си отрежа носа, аз режа
така, а не така.” И в този миг
наистина си го отрязал.
Такъв е образът на Трифон в българската народна
митология. Затова е Зарезан, а някъде го наричат и
Чипия, защото си отрязал
носа.

ПРАЗНИКЪТ НА ВИНОТО В РОЗОВО
Верни на традицията,
празнувахме Трифон Зарезан по стар стил на 14
февруари. В Клуба на пенсионера бяха дошли стари
и млади, мъже и жени направили обреда зарязване
вместо по лозята, на асмите в двора. Някога, в недалечното минало в Розово е
имало над 200 дка обработваеми лозя в местността
Банището, на Шипковица
и др. Сега това са пустеещи
места, по които тук-там из
трънаците се виждат лози
като осиротели деца.
Бившият агроном В.
Христев разказа за развитието на лозарството в селото, подчерта значението
на празника на лозарите,
винарите,
кръчмарите,
градинарите и пожела на
всички „Наздраве”. Васка
Спасова описа празнуването на Трифон Зарезан в ми-

налото, ролята на жената в
подготовката и зарязването
на самите лозя. За почерпката тогава привечер всички се събирали на мегдана,
гайдите свирели и до късно
продължавало веселието.
Приятно впечатление
прави, че група розовци,
живеещи в Пещера, всяка
година ни гостуват и празнуват с нас. Високо оценяваме постъпката им.
Клубът бе пищно подреден, на масите – вази със
здравец и лозови пръчки, а
ние – накичени с кокичета.
Чуваха се наздравици,
спомени за местни лозари и кръчмари и весели
случки. Приятна музика,
народни песни и хора
мелодично
украсяваха
нашия празник. На изпроводяк всички си обещахме
да продължаваме традицията за почитането на

ОБЯВА
Със Заповед No КВ - 24/15.01.2016 г.
на министъра на отбраната е разкрита процедура
за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в
страната и в чужбина, както следва:

1. За ВФ гарнизон Варна - 86 длъжности.
2. За ВФ гарнизон Бургас - 45 длъжности.
Кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат заявление до командира на Военноморските сили чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си
адрес в срок до 26.02.2016 г.

О Б Я В АТА Е П У Б Л И К У В А Н А И Н А С А Й ТА Н А О Б Щ И Н А Б РА Ц И ГО В О.
ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: ст. експерт във Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 1, ст. No4, тел. 03552/20 65 и ст. специалист Димитър
Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. “Втори януари“ No10, тел. 034/445 463.

светеца лозар с надежда,
че ще дойде време нашите
наследници да засаждат
лозя и ще развиват лозарство и винарство.
Катя КОМИТОВА

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Вечно жив си остава човекът,
който честно се трудил
и скромно живял,
тихо минал своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.
Нека си спомним за

НИКОЛА
и
ТОДОРКА
МИШЕВИ
Поклонението ще се извърши в събота, 20 февруари, от
11,00 часа на гроба им в Гробищен парк – Брацигово

18 февруари 2016 г.
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ОП РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОБЯВА

ОБЯВА

На 01.03.2016 г. Община Брацигово започва втори прием на документи за ползване на социалните
услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда към Домашен социален патронаж - град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот”, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на
комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност
за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж - град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот”, финансиран от Европейски
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020:

Необходимите документи за ползване
на социалните услуги от кандидатите за
потребители:
• заявление (по образец);
• документ за самоличност (за справка);
• документ за самоличност на законния
представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК
(копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/
попечителство (копие).
Подборът на потребителите, подали заявление за ползване на социалната услуга,
ще бъде извършен от експерти при Община
Брацигово. Въз основа на изготвената
оценка на потребностите, посочена в утвърдена Методика за оценка на потребностите
по схема „Независим живот”, ще се извърши класиране и подбор на най-нуждаещите
се потребители. Предоставянето на социалните услуги ще започне от 01.04.2016 г. с
продължителност 14 месеца, без заплащане на потребителска такса.
ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА КАТО ЛИЧЕН АСИСТЕНТ.
Ще бъдат сключени 42 срочни трудови
договора по КТ за 14 месеца на 4-часов
работен ден.
Дейностите, които ще предоставя „личният асистент“ са за лична помощ – за
поддържане на лична хигиена, помощ при
хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни или други специализирани
услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение,
болнично заведение и др.
1. Изисквания към кандидатите:
- безработни лица с местоживеене на
територията на община Брацигово;
- физически и психически здрави, в трудоспособна възраст лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.
2. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление до кмета на община Брацигово (по образец);
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография;

• Документ за завършено образование
(копие);
• Сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти
(копие);
• Копие от документи, удостоверяващи
продължителността на професионалния
опит – трудова или осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ трудов
и осигурителен стаж;
• Служебна бележка от Бюро по труда;
• Медицинско свидетелство за работа;
• Декларация за съгласие (по образец);
• Актуално свидетелство за съдимост;
• Мотивационно писмо.
Копията на представените документи
следва да са ясни и четливи, заверени с
подписа на кандидата и текст „Вярно с
оригинала“.
5. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа:
• Оценка по документи;
• Оценка на кандидатите чрез събеседване.
Резултатите на класираните кандидати
ще бъдат обявени на информационното
табло в Община Брацигово, на сайта на
Общината и на интернет страницата на проект „Независим живот“. Ще бъде съобщено
кои от кандидатите се допускат до събеседване, което ще се проведе на 14.03.2016 г.
(понеделник) от 10 ч. в залата на Младежки
дом – Брацигово.
След провеждане на събеседване с кандидатите, ще се изготви окончателен списък
на одобрените лица за личен асистент, който
ще бъде изложен на информационното табло в Община Брацигово и ще бъде публикуван на сайта на Общината и на интернет
страницата на проект „Независим живот“
до 21.03.2016 г. Одобрените кандидати за
длъжността ще бъдат назначени на работа
от 01.04.2016 г. за период от 14 месеца.
3. Срок за подаване на документите: от
1 до 10.03.2016 г. включително.
4. Място за подаване на документите:
на фронт-офиса на Община Брацигово, ул.
”Атанас Кабов”No6А, всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа.
Ø Повече информация може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
в стаи No10 и No16 в Община Брацигово
или на тел. 03552/20 65, вътр. 116 и 107, при
ръководител проект Десислава Гълъбова и
координатор Габриела Апостолова.
Ръководител проект
Десислава Гълъбова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014 - 2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и
при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,
Европейския социален фонд и МТСП.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение No59 от 29.01.2016 г. Общински съвет - Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.175, м. Просовето по кадастрална карта на гр.Брацигово, с НТП – нива, и одобрява задание за изработване на ПУП, с който за имота се отрежда УПИ І- За гробищен
парк, съгласно приложената скица-предложение.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение No56 от 29.01.2016 г. Общински съвет - гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, т. 7 и чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И
1. Дава разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.
94, кв. 95 и кв. 96 и улици с о.т. 49-50 и 316А-55 по действащия регулационен план на гр.
Брацигово, с което да се промени уличната регулация, като се обособят две нови улици
с о.т. 48-48а и 50а-50б и се измени дворищната регулация на засегнатите УПИ, съобразно
пресечения характер на терена, съгласно приложената скица-предложение и одобрява
задание за изработване на ПУП.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

• Ръководител – социален работник
– 1 лице. Ще бъде сключен срочен трудов
договор по КТ за 18 месеца на 8-часов работен ден.
1. Основни отговорности и дейности на
кандидатите за длъжността:
- да проявяват изключителен професионализъм при работа с потребителите
на Центъра и взаимодействие с колегите
от екипа;
- дейностите, които ще извършва са:
административни и консултативни функции
– разработване на ежемесечни графици
за предоставяне на услугите, по които
работи персоналът за предоставяне на почасови услуги за социално включване в
общността или в домашна среда; водене
на форма 76, проверка на потребителските
дневници, ежемесечни проверки в дома на
потребителя за установяване качеството
на услугата, изготвяне на ежемесечен доклад за необходимостта от актуализация на
индивидуалните планове за предоставяне
на услугите, консултиране на потенциални
потребители за дейността на звеното и
предлаганите в проекта социални услуги,
административни и други задачи, поставени от ръководителя проект.
Очаква се инициативност и творчески
подход при изпълнението на работните задачи и развитието на екипа и услугите.
Кандидатите е необходимо да имат
желание за работа в екип и усъвършенстване на професионалните си и личностни
качества.
1.1 Минимални изисквания за заемане
на длъжността:
- завършено подходящо висше образование в областа социални дейности;
- да не са осъждани, както и да не са в
съдебно производство;
- да са безработни лица с местоживеене
на територията на община Брацигово;
- да са физически и психически здрави,
в трудоспособна възраст лица, които не са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от
КСО;
- да имат опит в социалната сфера и
работата с възрастни хора и хора с увреждания;
- да притежават добра компютърна
грамотност;
- да имат добри умения за общуване.
1.2 Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление до кмета на общината (по
образец);
- Документ за самоличност (за справка);
- Професионална автобиография (CV);
- Копие от диплома за завършено образование;
- Документ за компютърна грамотност
(копие);
- Копие от документи, удостоверяващи
продължителността на професионалния
опит – трудова или осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ трудов
и осигурителен стаж;
- Мотивационно писмо;
- Актуално свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство за работа;
- Служебна бележка от Бюро по труда;
- Декларация за съгласие (по образец).
Копията на представените документи
следва да са ясни и четливи, заверени с
подписа на кандидата и текст „Вярно с
оригинала“.
• Хигиенист – 1 лице. Ще бъде сключен
срочен трудов договор по КТ за 18 месеца
на 4-часов работен ден.
1. Основни отговорности и дейности на
кандидатите за длъжността:
- да проявяват организираност, лоялност, отговорност, енергичност, да са позитивно настроени;
- да организира работата си и участва в
процеса на почистване на центъра.
1.1 Минимални изисквания за заемане

на длъжността:
- завършено минимум средно образование, опит в сферата на почистването ще се
счита за предимство;
- да не са осъждани, както и да не са в
съдебно производство;
- да са безработни лица с местоживеене
на територията на община Брацигово;
- да са физически и психически здрави,
в трудоспособна възраст лица, които не са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от
КСО.
1.2 Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление до кмета на общината (по
образец);
- Документ за самоличност (за справка);
- Автобиография;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от документи, удостоверяващи
продължителността на професионалния
опит – трудова или осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ трудов
и осигурителен стаж;
- Мотивационно писмо;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство за работа;
- Служебна бележка от Бюро по труда;
- Декларация за съгласие (по образец).
2. Срок за подаване на документите: от
19 до 26.02.2016 г. включително.
3. Място за подаване на документите:
фронт-офиса на Община Брацигово, ул.
„Атанас Кабов”No6А, всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа.
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се проведе на 29.02.2016 г. от
10 часа в залата на Младежки дом – Брацигово чрез събеседване.
• Започва приемът на документи за
назначаването на граждански договор
на психолог – за 6 месеца, и медицинска
сестра – за 12 месеца, за предоставяне на
психологични и здравни услуги в Центъра.
1. Минимални изисквания за заемане на
длъжностите:
- завършено висше образование в областите психология и медицина;
- да не са осъждани, както и да не са в
съдебно производство;
- да са физически и психически здрави,
в трудоспособна възраст лица, които не са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от
КСО;
- да имат професионален опит (задължително);
- да имат добри умения за общуване.
2. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление до кмета на общината;
- документ за самоличност (за справка);
- професионална автобиография (CV);
- копие от диплома за завършено образование;
- копие от документи, удостоверяващи
продължителността на професионалния
опит – трудова или осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ трудов
и осигурителен стаж;
- актуално свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство за работа;
- декларация за съгласие (по образец).
Копията на представените документи
следва да са ясни и четливи, заверени с
подписа на кандидата и текст „Вярно с
оригинала“.
2. Срок за подаване на документите – от
19 до 26.02.2016 г. включително.
Повече информация може да получите
всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в
стаи No10 и No16 в Община Брацигово или
на тел. 03552/20 65, вътр. 116 и 107 при ръководител проект Десислава Гълъбова и
координатор Габриела Апостолова.
Ръководител проект
Десислава Гълъбова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014 - 2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и
при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,
Европейския социален фонд и МТСП.
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Жертвите,
ко
които
дава Брацигово само през
тази война са 87.
Твърде много за 3-хилядното тогава градче. Техните
имена са изписани трайно,
макар и на едно трудно достъпно за окото ни място – в
така наречения „Пантеон на
славата”.
Има обаче и още една
група от някогашни наши
съграждани, които са заслужили с делата си не по-малка войнска слава – групата
на безстрашните в страховитите битки, завърнали се
от войната като кавалери
на най-високото бойно отличие – Войнишки кръст за
храброст. За случайния читател тези награди може би
не представляват кой знае
какъв интерес, но всеки
който е вникнал поне малко
в подробностите на битките,
за които те са получени, вероятно ще помълчи в знак
на преклонение. Достатъчно е да споменем само, че
в жестоките сблъсъци при
Криволак, Каймакчалан, Завоя на Черна, Дойран или
на Добруджанския фронт
българският войник се е наложил над противник, който
го надвишавал числено
на места до осем пъти и го
превъзхождал многократно
по обезпечаване и въоръжение. Върху позициите на нашите герои са се изсипвали
понякога по 20 000 снаряда
на ден и въпреки това те са
се вдигали „На нож!” и под
градушка от куршуми неизменно са побеждавали.
Ето кои са нашите герои:
1. АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СОКЕРОВ – чин:
старши подофицер, длъжност: отдельонен командир,
част: 21-ви пехотен полк,
12-а рота. Мотиви за награждаване: за героизъм и
хладнокръвие във войната
през 1916 г.
2. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТЕВ ФИЛЕВ – чин: старши
подофицер,
длъжност:
взводен подофицер, част:
39-и пехотен полк, 1-ва рота.
Мотиви за награждаване: за
проявена храброст и отлични действия през войната.
3. АНГЕЛ В. ДАМОВ
– чин: младши подофицер,
длъжност: оръдеен командир, част: Шуменски тежък
артилерийски полк, 2-ра
батарея. Мотиви за награждаване: за бойни отличия
при боевете в Добруджа.
4. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МИШЕВ – чин: ефрейтор, част:
21-ви пехотен полк, 4-а рота.
Мотиви за награждаване: за
проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна
през 1916 г.
5. АНГЕЛ Г. ДЖУКАНОВ
– чин: старши подофицер,
част: 43-и пехотен полк.
Мотиви за награждаване:
за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна
през 1916 г.
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НАШИТЕ ГЕРОИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА
6. АНГЕЛ Н. КАРАКЪНЕВ – чин: редник, част:
9-и пехотен полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна.
7. АНГЕЛ ПЕТРОВ ВЪЛЕВ
– чин: младши подофицер,
длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен
полк, 13-а рота. Мотиви за
награждаване: за героизъм
и хладнокръвие във войната
през 1916 г.
8. АНГЕЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ – чин: редник, част:21ви пехотен полк, 9-а рота.
9. АНДОН ПЕТРОВ ТОДОВИЧИН – чин: редник, част:
9-и пехотен полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна.
10. АТАНАС АНГЕЛОВ
СТОЯНКИН – чин: старши
подофицер, част: 21-ви
пехотен полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
11. АТАНАС ИВАНОВ
МАНЧЕВ – чин: ефрейтор,
длъжност: отдельонен командир, част: 39-и пехотен
полк, 4-а рота. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст и отлични действия през войната.
12. БОРИС ГЕОРГИЕВ
СТОИЦОВ – чин: ефрейтор,
длъжност: строеви редник,
част: 58-и пехотен полк, 2-ра
рота. Мотиви за награждаване: за отличия в боевете
през 1916-1917 г.
13. БОРИС ПОПОВ ХРИСТЕВ – чин: младши подофицер, длъжност: отдельонен
командир, част: 39-и пехотен
полк, 8-а рота. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст и отлични действия през войната.
14. ВЬСИЛ ДИМИТРОВ
ТЪРПОМАНОВ – чин: старши подофицер, част: 21-ви
пехотен полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
15. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
РУСКОВ – чин: младши подофицер, част: 2/3-о планинско
отделение, щаб. Мотиви за
награждаване: за показана
храброст и военни заслуги в
боевете през 1916 г.
16. ВАСИЛ ИВАНОВ ТАШКОВ – чин: канонир, длъжност: телефонист надзорник,
част: 13-и артилерийски
полк. Мотиви за награждаване: за отличия в боевете
през 1916-1917 г.
17. ВАСИЛ МАНЧЕВ
– чин: младши подофицер,
длъжност: оръдеен командир, част: 3-и планински
артилерийски полк, 3-о
планинско
артилерийско
отделение. Мотиви за на-

граждаване: за отличия
през войната със сърбите
през 1915 г.
18. ВАСИЛ Т. ПОПОВ
– чин: старши подофицер,
част: 13-и артилерийски
полк, 2-ро скорострелно
отделение, 8/3-а планинска
батарея. Мотиви за награждаване: за добра и полезна
служба през войната.
19. ВАСИЛ ЯНАКИЕВ
ТЪРПОМАНОВ – чин: редник, част: 2-ри опълченски
полк. Мотиви за награждаване: за отличие във войната срещу румънците.

кандидат, длъжност: взводен командир, част: 21-ви
пехотен полк, 3-а рота.
26. ГЕОРГИ ИВАНОВ
ИЛИЕВ – чин: фелдфебел,
част: 2-ри опълченски полк.
Мотиви за награждаване: за
проявена храброст в боевете през 1916-1917 г.
27. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНКОВ – чин: офицерски кандидат, длъжност: взводен
командир, част: 43-и пехотен
полк, 9-а рота. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете на фронта р. Черна – с. Стравина.

ОБРЪЩЕНИЕ
към всички, свързани родово
или емоционално със с. Жребичко
Във връзка със 100-годишнината от Войните за национално обединение – 1912-1913 и 1915-1918 г.
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
кани всички, които имат възможност,
да подпомогнат със средства:
1.
Издаването на книга с всички известни сведения за загиналите във войните 49 българи от Жребичко.
2.
Изработване и монтаж на мраморни мемориални
плочи, върху които да бъдат изписани имената на нашите
герои.
Нека докажем, че сме достойни техни потомци и че
няма да допуснем паметта им да потъне в забравата.
За контакти:
- за Брацигово:
Димитър Стефанов – Дънеков – 0888 007 440
Илия Калинов – 0889 866 867
- за Жребичко: Тодор Пърчев – 0878 124 804
- за Козарско: Мима Гьошева – читалище
- за Кричим: Никола Андреев – 0887 298 425
- за Пещера: Лазар Грозданов – 0888 299 303
Имената на всички дарители, независимо от дарената сума, ще бъдат вписани в книгата.
20. ВЕЛЮ ХРИСТОВ
НАЙДЕНОВ – чин: старши
подофицер, част: 2-ри опълченски полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете през
1916-1917 г.
21. ГАВРИЛ ДИМИТРОВ
МИШЕВ – чин: редник,
длъжност: строеви, част: 21ви пехотен полк, 11-а рота.
Мотиви за награждаване:
за героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
22. ГЕОРГИ АЛЕКСОВ
ТЪПАНАРОВ – чин: редник,
част: 21-ви пехотен полк,
9-а рота.
23. ГЕОРГИ Д. ФИЛЕВ
– чин: ефрейтор, част: 58-и
пехотен полк, 3-а рота.
24. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЛАТКОВ – чин: канонир, част: 3/3-а планинска
круповска батарея, 6-и артилерийски полк, 3-а скорострелна батарея. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст на позицията Градешница – Търново.
25. ГЕОРГИ ИВАНОВ
ГАЧЕВ – чин: офицерски

28. ГЕОРГИ ЧОКОВ – чин:
младши подофицер, длъжност: мерач, част: 3-и планински артилерийски полк,
3-о планинско артилерийско
отделение. Мотиви за награждаване: за отличия
през войната със сърбите
през 1915 г.
29. ДАНАИЛ ВЪЛЧЕВ
МИХАЙЛОВ – чин: младши
подофицер, част: 2-ри опълченски полк. Мотиви за награждаване: за проявена
храброст в боевете през
1916-1917 г.
30. ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ
ПОПОВ – чин: старши подофицер, част: 21-ви пехотен
полк. Мотиви за награждаване: за проявена храброст
в боевете при Завоя на р.
Черна през 1916 г.
31. ИВАН ДИМИТРОВ
ПАВЛОВ – чин: старши
подофицер,
длъжност:
взводен подофицер, част:
39-и пехотен полк, 7-а рота.
Мотиви за награждаване:
за бойни отличия и заслуги
през войната.
32. ИВАН ИЛИЕВ СТРА-

ТЕВ – чин: редник, част: 43и пехотен полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
33. КОСТАДИН ПЕТРОВ
МАРВАКОВ – чин: фелдфебел, част: 27-и пехотен полк.
Мотиви за награждаване: за
храброст в боевете с англичаните и французите.
34. НЕЮ КАРАКЪНЕВ
– чин: офицерски кандидат,
част: 23-и артилерийски
полк. Мотиви за награждаване: за проявена храброст
в боевете през 1916-1917 г.
35. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
МАНЧЕВ – чин: фелдфебел,
част: 2-ри опълченски полк.
Мотиви за награждаване: за
отличие във войната срещу
румънците.
36. НИКОЛА ЯНКОВ КАПЗИМАЛОВ – чин: редник,
длъжност: строеви, част: 21ви пехотен полк, 12-а рота.
Мотиви за награждаване:
за героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
37. ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ
ЗЛАТКОВ – чин: старши
подофицер,
длъжност:
взводен подофицер, част:
21-ви пехотен полк, 9-а рота.
Мотиви за награждаване: за
героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
38. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ДОНОВ – чин: старши подофицер, част: 27-и пехотен
полк. Мотиви за награждаване: за храброст в боевете
с англичаните и французите.
39. ПЕТЪР АТАНАСОВ
МЕЧЕВ – чин: младши подофицер, длъжност: миньор, част: 2-ра пионерна
дружина, 3-а пионерна рота.
Мотиви за награждаване: за
отлично носене на службата
и храброст в боевете.
40. ПЕТЪР БЪЧВАРОВ
– чин: старши подофицер,
част: 43-и пехотен полк.
Мотиви за награждаване: за
храброст в боевете с англичаните и французите.
41. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ДЖАМОВ – чин: запасен
фелдфебел, част: 43-и пехотен полк. Мотиви за награждаване: за храброст
в боевете с англичаните и
французите.
42. ПЕТЪР
СЛАВОВ
СТОИМЕНОВ – чин: старши
подофицер, длъжност: взводен подофицер, част: 21-ви
пехотен полк, 10-а рота.
Мотиви за награждаване:
за героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
43. СТОЙКО НАНОВ
СТОЙКОВ – чин: офицерски
кандидат, част: 2-ри опълченски полк. Мотиви за награждаване: за отличие във
войната срещу румънците.
44.
СТОЯН
ЗАФИРОВ
ХРИСЧЕВ – чин: редник,

длъжност: строеви, част:
21-ви пехотен полк, 9-а рота.
Мотиви за награждаване: за
героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
45.
СТОЯН
ПЕТРОВ
ДЮНКОВ – чин: редник,
длъжност: строеви, част: 21ви пехотен полк, 11-а рота.
Мотиви за награждаване:
за героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
46. ТОДОР СЛАВОВ КЪНЕВ – чин: младши подофицер, длъжност: отдельонен
командир, част: 39-и пехотен
полк, 4-а рота. Мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги през войната.
47. ТОМА ЮРДАНОВ
ДЖУКАНОВ – чин: бомбардир, длъжност: телефонист,
част: Шуменски тежък артилерийски полк, 2-ра 10,5
см Д/35 батарея. Мотиви за
награждаване: за бойни
отличия при боевете в Добруджа.
48. ХРИСТО ИВАНОВ
КЪНЕВ – чин: редник,
длъжност: строеви, част:
39-и пехотен полк, 11-а рота.
Мотиви за награждаване:
за бойни отличия и заслуги
през войната.
49. ХРИСТО ПЕТРОВ
ДЕЛЕВ – чин: редник, длъжност: строеви, част: 21-ви
пехотен полк, 12-а рота.
Мотиви за награждаване:
за героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
50. ХРИСТО СТОЯНОВ
ПЕТКОВСКИ – чин: фелдфебел, длъжност: фелдфебел,
част: 27-и пехотен полк, 13-а
рота. Мотиви за награждаване: за проявена храброст и
себеотрицание в боевете при
Завоя на р. Черна през 1917 г.
51. ХРИСТО Т. ТЪРПОМАНОВ – чин: старши подофицер, част: 43-и пехотен полк.
Мотиви за награждаване: за
храброст в боевете с англичаните и французите.
52. ЮРДАН ДАМЯНОВ
– чин: старши подофицер,
част: 2-ри опълченски полк.
Мотиви за награждаване: за
отличие във войната срещу
румънците.
53. ЮРДАН ДИМИТРОВ
МЕЧЕНОВ – чин: редник,
длъжност: строеви, част: 21ви пехотен полк, 11-а рота .
Мотиви за награждаване: за
героизъм и хладнокръвие
във войната през 1916 г.
54. ЮРДАН СЪРБИНОВ
ЦАНКОВ – чин: младши
подофицер, част: 2-ри опълченски полк. Мотиви за
награждаване: за проявена
храброст в боевете през
1916-1917 г.
55. ЮРДАН ФИЛЕВ ПЕТРОВ – чин: редник, част: 21ви пехотен полк, 4-а рота.
Забележка: При изписването
на имената е възможно да има
някои неточности. Причината
за тях са грешките, допуснати в
архивните документи на военните подразделения.

Димитър ДЪНЕКОВ

140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БРАЦИГОВСКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ

ДОШЪЛ СЪМ ДА ВИ КАНЯ НА КЪРВАВА СВАТБА

На 22 февруари 1876-а,
преди 140 години, в една
студена зимна вечер, яхнал
гривест кон, към Брацигово
се отправя млад мъж, наметнат с ямурлук. Когато
стига местността Агово, той
изстрелва един куршум и
запява Чинтулова песен.
Непознатият странник, намерил гостоприемство в
къщата на Никола Боянов,
е апостолът на Четвърти
революционен окръг Георги
Бенковски.
В една от стаичките на
скромния дом, заедно с

брациговските деятели Поп
Сокол (Никола Троянов),
Васил Петлешков, Данаил
Юруков и чичовците му Ангел, Христо и Стоян, Ангел
Арнаудов, Дамян Дойчев,
Атанас Търпоманов и още
неколцина
родолюбци,
апостолът основава революционен комитет.
В условията на дълбока
конспиративност за по-малко от три месеца Брацигово
се подготвя за своята велика саможертва пред олтара
на българската свобода.
Шепата ентусиасти дават

клетва. Но тя струва колкото тежката дума на всички
от малкото селце тогава.
Брацигово не познава предателството. Селище, което
десетилетия преди това
гради домове и мостове,
не се поколебава и този
път. Брацигово въстава, за
да принесе в жертва найсвидното, което има – своя
аптекар Васил Петлешков
– човекът, който за своя житейска философия избра да
лекува не само телата, но и
душите на хората.
Предание разказва, че

когато учителката Ана Гиздова влязла в стаята, където се полагала клетвата, тя
срещнала огнения поглед
на войводата Бенковски. В
него назряло съмнението,
че някой умишлено я е изпратил като подставено
лице да разбере какво се
върши в къщата на Никола
Боянов. Той сурово попитал младата жена: „Кой те
праща тебе?” „Отечеството”
– спокойно, но твърдо отговорила учителката Ана.
Екатерина ДАМЯНОВАШИШКОВА

„...Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди,
срещу народа отомански
ти българите поведи!...”
Добри Чинтулов
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