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ЖОЗЕФ ДОЛ СЕ СРЕЩНА С КМЕТОВЕТЕ
НА БРАЦИГОВО, ПЕЩЕРА И ПАНАГЮРИЩЕ
Президентът на Европейската народна партия
(ЕНП) Жозеф Дол се срещна с кметовете и председателите на Общински
съвети от цялата страна,
избрани с листата на
ГЕРБ. Разговорът се проведе преди началото на
форума на групата на ЕНП
в Комитета на регионите, който се провежда в
София в момента.
Президентът
на
ЕНП бе категоричен, че България
трябва да е горда с
председателството
на Съвета на ЕС.
“От вчера съм в
България и усетих,
че социалистите са
много завистливи
за всичко, което
ГЕРБ прави тук.
Според мен българските социалисти не същестуват,
откакто България
пое
председателството,
защото Бойко е найуспешният шеф в Европа.
Единственият начин да
се покажат е да говорят
за Бойко и какво прави
Бойко”, коментира Дол.
Жозеф Дол поздрави
българските
градоначалници за успешното
развитие на българските
региони в последните
години. По думите му,
управляваните от ГЕРБ
населени места са придобили истински европейски
облик в последните години. Президентът на ЕНП
подчерта, че българските
градове и села се развиват непрекъснато и изрази
увереност, че стандартът

на живот на всички български граждани ще бъде
осезаемо подобрен под
ръководството на тези
кметове.
Градоначалниците от
своя страна изразиха благодарността си към ЕНП и
заявиха, че европейската
солидарност и финансирането на важните за българите проекти от страна на

политика намалява разликите между държавите
и това се вижда в много от
българските градове, придобили европейски облик
в последните години”,
обясни още Жозеф Дол.
По време на срещата
си с българските кметове
и председатели на Общински съвети от цялата страна президентът на ЕНП

ЕС е от изключително значение за всички населени
места в страната. Всеки
от българските кметове
даде своите убедителни
доводи пред Дол защо
кохезионната
политика
не трябва да се променя,
като дадоха примери от
регионите, които управляват. Президентът на ЕНП
подчерта, че страната ни е
сред отличниците в тази
сфера и заяви, че кохезионната политика е важна
не само за България, но
и за целия ЕС, защото
обединява страните-членки. “България се доказа
като надежден партньор
и отговорна страна-членка на ЕС. Кохезионната

изрази задоволството си,
че те живеят с проблемите
на хората на населените
места, които ръководят.
Жозеф Дол поздрави
градоначалниците
от
ГЕРБ, че взимат добри и
мъдри решения, с които
разрешават проблемите
на хората. Той ги посъветва да следват примера
на зам.-председателя на
ГЕРБ Цветан Цветанов,
който е направил така, че
т.нар. политически елити
да остават на равнището
на проблемите на хората.
“Вие
познавате
семействата, развитието
на регионите, работните
места, вие сте корените
на вашата партия – ГЕРБ.

„Ìàéñòîðèòå, êîèòî
âúðíàõà âðåìåòî íàïðåä“
Това, най-общо казано,
странно
словосъчетание
носи филмът, посветен на
брациговските
майстористроители.Той нашумя преди
три години и оттогава е неизменна част от поредицата на
Националната
телевизия
„Световните градове на Бъл-

гария“. Убедени сме, че продукцията вече е забравена
от повечето брациговци, но
сме горди, че ценителите на

Първият щъркел кацна
в Брацигово

стойностното не го забравят.
Впечатляващата история за
изкуство и революция, разказана от британския актьор
и музикант Марк Босани,
се излъчва всяка година на
националния ни празник
по три медии – БНТ свят,

БНТ 2 и Телемедиа. Филмът
беше излъчен и тази година
от упоменатите телевизии
навръх Трети март.

Благодаря на моите приятели Бойко и Цветан,
които ме послушаха при
формирането на ГЕРБ и
днес успехът на България
се основава на отношението на ГЕРБ към всеки
човек”, добави Дол. Той бе
категоричен, че успехите,
иновациите и развитието
на региони като София,
Варна,
Бургас,
Габрово и други се
дължат на силните
кметове от ГЕРБ.
Жозеф Дол изтъкна, че Пловив е
Европейска столица на културата.
Жозеф
Дол
подчерта, че за
ГЕРБ като част от
семейството
на
ЕНП най-важното е
всички избиратели
да отидат до урните и да гласуват на
следващите избори, защото това е гаранция за успеха на ГЕРБ. Tой
бе категоричен, че Мария
Габриел е изключителен
еврокомисар.
“Въпреки
че пое поста по средата
на мандата, тя показа,
че само една решителна
жена като нея може толкова бързо да се ориентира в
ситуацията. Мария върши
наистина страхотна работа
по цифровизацията и съм
сигурен, че ще докара
интернет дори в най-малките селца в ЕС”, добави
той и коментира, че това
ще бъде печеливш ход за
ГЕРБ преди изборите за
Европейски парламент.

За
поредна
година
първият щъркел в Брацигово се завърна и кацна в
гнездото си, доста преди
настъпването на астрономическата пролет. Този път
той изпревари с цели 14
дни пристигането на найкрасивия сезон и долетя на
9 март, забелязаха бдителни жители на градчето.
Мъжкият щъркел кацна
на комина на детска градина „Здравец“, където бе
гнездото му, което вече не
съществува. През зимата
сухите преплетени съчки
изгоряха, а силният вятър
през февруари съвсем ги
разпиля. Сега задачата

на главата на
щъркеловото
семейство ще е
да сътвори нов
дом. Очаква се
до седмица да
долети и женската му половинка.
Пристигането на предвестника на пролетта е надежда за
добра, здрава
и плодородна
година. В града
ни започват да гнездят все
повече щъркелови двойки,
а поверието е, че ако видиш
щъркела в полет, всичко
през годината ще ти върви
в полет. А ако щъркелът
е кацнал, ще си сънлив
и мързелив през идното
лято. Поверието сочи и
това, че в момента, в който
видиш щъркел за първи
път в годината, трябва да
си пожелаеш нещо и то ще
се сбъдне. Също така всеки,
който е видял прелетната
птица, трябва да закачи
мартеничките си на плодно
дръвче, за да бъде изобилна годината му.
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ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ПО

ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА АТОЛУКА
ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД
Летовище
„Васил
Петлешков“, по-известно
като “Атолука“, е урбанизирана територия със
застроителен регулационен план съгласно Заповед №1903/ 20.04.1940 г. и
Заповед № 400/30.12.1963
г., съобщи кметът на Брацигово по повод новината, че кабинетът промени
статута на местността, в
която има над 400 вили.
Към настоящия момент
действащият ЗРП е одобрен със Заповед № 86
/ 28.01.1988 г. Още от
началото на мандата си
Петко Петков работи по
възможността хората да
могат да си закупят земята под вилните постройки, тъй като поначало тя е
държавен горски фонд.
Община
Брацигово
предприе необходимите
действия по §6 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона
за горите за изключване
на летовище „Васил Петлешков”, което се намира
в землището на Равногор,
от държавен горски фонд
пред ИАГ-МЗХ. За провеждането на процедурата се извършиха всички
необходими действия за
изключване на курорта от
защитената територия.
Със Заповед № РД27/19.01.2016 г. на МОСВ,
публикувана в ДВ, бр.11/
09.02.2016 г., летовището
е изключено от територията на защитена местност
Атолука. С отпадането на

защитената
територия
отпада и необходимостта
от публичност на държавната собственост. Съгласно Закона за държавната
собственост промяната й
се извършва само с решение на МС. Предоставени
са всички необходими
документи от общината
на ИАГ–МЗХ, а от МЗХ на
МРРБ - като вносител за
промяна на вида държавна собственост от публична държавна в частна
държавна собственост.
На заседание на МС от
14.12.2016 г. с т. 9 бе взето
решение за промяна на
собствеността от публична в частна държавна
собственост.
След като Решението от 14.12.2016 г. не се
публикува в ДВ, Община
Брацигово
предприе
повторно входиране на
процедурата. С решение
на МС от 21.02.2018 г. се
промени собствеността
на летовище „Васил Петлешков” /Атолука/ от публична държавна в частна
държавна собственост.
Предстои прилагане на
§6 от Преходни и заключителни
разпоредби
на Закона за горите, за
изключване на територията на летовището от
държавен горски фонд и
необходимите последващи процедури за придобиване на собствеността
от частна държавна в
общинска собственост.

Ръководството
на
община Брацигово в
лицето на кмета Петко
Петков и председателя
на ОбС Надежда Казакова, ведно с управителя
на общинското ВиК дружество Атанас Недялков, се срещнаха с КЕВР
в София в последния
ден от месец февруари,
за да обсъдят публикувания вече бизнесплан
за развитие на дейността на Инфрастрой ЕООД
- Брацигово като ВиКоператор за периода
2017-2021 г. за утвърждаване и одобряване на
цени на ВиК-услуги.

На основание чл. 43,
ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията
за енергийно и водно
регулиране, във връзка
с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14
от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 1, и чл. 12
от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и
чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ,
след
проведеното
обсъждане, ако до законовия 14-дневен срок не
постъпят други писмени
становища, след 22 март
КЕВР окончателно ще
се произнесе за цената
на водата в община
Брацигово.
„Априлци“
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Ние - хората

След като доста ни поглези този път, г-жа Зима реши да
ни стресне малко и в края на
февруари добре помръзнахме, а мнозина имаха повод
да отворят торбата с лафове
за снегорините и пр. Синоптиците обаче предвещават
слънчев месец март, така че
само трябва да преживеем
кишата и ще сме готови за
пролетни разходки и красоти. Пробуждането няма да е
само сред природата, защото
и календарът със събития
набъбна чувствително.

ГЕРОИ, ДОСТОЙНИ ЗА УВАЖЕНИЕ
Изминаха сто и четиридесет години
от героизма на опълченските исполини.
Много от тях кръвта си проляха,
а малка част свободата доживяха.
Аз изобщо не съм поет,
но истина има във всеки мой куплет.
Написах няколко искрени слова
за героите, борили се за нашата свобода.

МАРТЕНИЦИ
Празникът на баба Марта
и нейните мартенички в българската традиция са символ
на разцъфването на пролетта
и носят изконните пожелания
за здраве и плодородие.
В очакване на хубавия
празник малки и големи
взеха активно участие в ръчната изработка на красиви
мартеници.
Стотици бели и червени
конци бяха преплетени от
децата и учениците от образователните заведения в община Брацигово, а красивите
изработки от прежда намериха своето място на дървото в
центъра на града. С помощта
на учителите и възпитателите, децата преплетоха своите
мечти в типичните български
амулети, за да изпратят весел
поздрав към възраждащата
се природа.
От читалище „Васил Петлешков-1874” вложиха също
творчески усет и дообогатиха
украсата на дървото.
Принос за „разцъфналото” дръвче имат и отделни
граждани на Брацигово,
които направиха голям брой
ръчно изработени пискюли.
Всички мартеници са
изработени с огромно желание и в унисон с българските
традиции.
Поради лошото време и
закъснелия сняг, този път
само читалищните и общинските служители окичиха
дървото в центъра на малкия

Не ни е даром тази свобода.
На Шипка много опълченска кръв се проля.
Те самоотвержено живота си даваха,
Самарското знаме и България защитаваха.
И прадядо ми на Шипка се е сражавал,
милата си родина той храбро защитавал.
Дълго чаканата свобода той доживял,
но скромно и смирено в бедност умрял.
В България оставил милата си жена
в мизерия и с пет невръстни и гладни децана чорбаджиите тя да слугува
и на турски мекерета да робува.
За свободното отечество той мечтал
и пеша чак в Кишинев се озовал.
На турското робство той кандисал
и като доброволец в опълчението се записал.
В униформа и пушка в ръка,
той тръгнал срещу турската войска.
В пета опълченска дружина се построил,
подполковник Калитин негов командир е бил.
Плевен те трудно освобождават,
а после за Шипка заминават.
Турските орди яко към хълма напират,
но братушки и опълченци храбро ги спират.

ни градец, но то “разцъфна”
в бели и червени багри и промени облика на Брацигово,
с което създаде усещането
за пролетно настроение и
зарадва и малки, и големи.

140 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
На 3 март, деня на подписването на Санстефанския
мирен договор през 1878 г.,
България отбеляза 140 години от своето Освобождение.
Навсякъде в общината датата
бе отбелязана тържествено
- с военни ритуали, празнични програми и поднасяне
на цветя на паметниците на
загиналите за свободата ни
руски воини и български
опълченци.
„Априлци“
На националния ни празник родолюбивите розовци
отдадоха почит на загиналите за свободата на България.
Пред паметната плоча, където
някога са посрещнати руските воини, Васка Спасова прочете слово за деня на българското възраждане.
В градината, пред мемориалната плоча на розовските опълченци, отец Иларион
отслужи заупокойна молитва
за падналите герои. Кметът
Йорданка Петкова говори за
140–ата годишнина от Освобождението на България.
Самодейки изнесоха рецитал
за Шипченската епопея. С
едноминутно мълчание бе
почетена паметта на героите.
Кметството поднесе венци и
на двете места.
Катя КОМИТОВА
Със слово на кмета на
село Козарско г-жа Йорданка
Христева, стихотворения на
ученици от селото в кръжок
по „Родолюбие“ към НЧ
“Съгласие-1902 г.“ и с полагане на венци пред паметната
плоча козарчани отдадоха
заслужена почит и се преклониха пред подвига на
загиналите за Освобождението на България.

В битка жестока и нелепа
и Столетов дава своята подкрепа.
Башибозукът е надалече прогонен
и българският лъв е вече свободен.
В хиляда деветстотин и дванадесета година
прадядо ми умира.
Великденското тържество веднага спира.
Млади, стари и децата с болка плачат,
защото дядо си Петър Комитата всички
тачат.
Баща ми да смени фамилията решава,
а царят за това специален указ издава.
Понеже дядо си силно уважаваме и обичаме,
оттогава Комитова фамилия се наричаме.
Присъстващи, нека подвигът на героите да
уважим!
И в тяхна памет смирено глави да склоним.
Нека Господ да ги прости
и на България светло бъдеще да подари!
Петър КОМИТОВ

ЮБИЛЕЙ
В края на месец февруари забележително събитие събра стари и млади
в Клуба на пенсионера в
село Козарско.
Поздравления,
цветя и подаръци от близки и
приятели прие
95-годишният
фронтовак
от
Втората световна война, някогашният редник
Стоян Кузманов.
Дядо Стоян е
човек,
който,
както се казва,
няма мира и е

все още пъргав.
Роден е на 11.
02. 1923 г. в обикновено трудово
семейство.
Гости на юбилея бяха Петко
Генуров и Лазар
Грозданов - членове на Областния
съвет на Съюза на
ветераните – гр.
Пазарджик.
В с и ч к и
пожелаха на ветерана със
своя дух и огън да пали
младите, защото страната
ни има нужда от истински
патриоти.
Мима ГЬОШЕВА

„ПРИ КОРЕНИТЕ“
Земляческа
среща
проведоха
брациговци,
които живеят в Пловдив.
Срещата на съгражданите
„При корените 2018“ започна в 19.00 ч. по традиция в
хотел „Марица“. Сбирката
се организира всяка година
и е станала традиционна за
близки, приятели и познати
наши съграждани, които са
избрали за настоящ адрес
втория по
големина
град
в
България.
Организатор
и този път
е
Никола
Мегенов,
който наследи традициите от вуйчо
си Данаил
Търпоманов.
Покана за

участие бе получил и кметът
на община Брацигово Петко
Петков, който също пътува
до Пловдив всеки ден. На
тазгодишната среща присъстваха и възпитаници на
г-жа Анета Ценова от 3 клас
на НУ „Васил Петлешков“,
които приветстваха земляците с музикална програма.
Галина ТРАЯНОВА

16 март 2018 г.

Съвременност
Наслада, радост и веселие. Това бяха настроенията, които изпълниха фоайе-

секретар на
МКБППМНБрацигово,

Фотоизложба “Усмивки” тръгна на път
то на галерията в Пещера с
изложбата на детски фотографии „Усмивки”.
Ретроспекцията е организирана за първи път
извън нашия град от фотоклубовете на
Народно читалище „Васил
Петлешков1874“ и КСУДС
- Брацигово.
Изложените
творби показаха творческите
успехи
и неспирните
детски идеи,
претворени в пъстри тонове
и красиви багри. Изложбата
бе открита от г-жа Иванка
Стефанова - главен експерт
„Образование и култура“ и

а
участн и ц и т е
бяха прив ет с т в а н и
от
кмета
на община
Пещера г-н

Николай Зайчев и председателя на Общински съвет
- Брацигово г-жа Надежда
Казакова.
Събитието беше орга-

низирано с любезното
съдействие на МКБППМН
- Брацигово.
На деня на Баба Марта,
освен че бяха закичени с
мартенички, децата получиха топло посрещане и
уважение. На откриването
на изложбата присъстваха
г-н Димитър Павлов – екс-

„НЕ на агресията!”
„НЕ на тормоза в училище!”
„НЕ бъди безразличен!”
„НЕ обиждай околните!”
„НЕ на обидите и заплахите в интернет!”

Казват, че бялото е цветът на мира и духовността,
розовото пък било цветът
на щастието, но за да има
щастие, трябва да има толерантност,
съпричастност,
емпатия. И да кажем “Не!”
на тормоза.
Водени от желанието си
да развием тези качества в
нашите възпитаници, всяка
година, последната сряда
на месец февруари, ние
от НУ „Васил Петлешков„
– гр. Брацигово, отбелязваме световния ден за
борба с тормоза в училище,
известен още като Ден на
розовата фланелка. Този
ден започва да се отбелязва като протест, свързан с

агресията в едно училище в
канадската провинция Нова
Скотия. Събитието е организирано от ученици – Дейвид
Шепърд и Травис Прайс.
При откриване на учебната
година през септември
2007 г. в тяхното училище
група от по-големи ученици се подигравали с един
деветокласник, че дошъл
на училище с розово поло.
На следващия ден упоме-

на цялата страна.

Със заповед на министъра на околната среда и
водите се забранява събирането на 24 вида лечебни
растения от естествените им
находища в цялата страна,
като изключение се прави
за количества, събирани за
лични нужди. Сред тях са
лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо

грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина
сълза, сантонинов пелин
и др.
И през тази година мурсалският чай, наричан още
пирински или алиботушки
(Sideritis scardica Grisb.), е
забранен за бране дори за
лични нужди на територията

на класа
говорихме за
агресията в различните й
измерения и изграждане
на партньорство и приятелство. Учениците се
включиха в играта “Думи,
които нараняват”, с което
повишиха комуникационната си култура и емоционалната си интелигентност.
В самия ден - 22 февруари,
всички ученици направиха
сърце и извикаха със силен
глас: „Не на насилието и
тормоза!”, „Да на приятелството!“
Вярваме
и
даваме
своята лепта, образовайки
и инвестирайки в новото
поколение,
защото обичаме Родината си и това,
което правим!
Таня ВАЛИНКОВА

ното момче .
Т а з и
година отбелязването на
деня бе под
мотото „НЕ
НА КИБЕРАГРЕСИЯТА.
Но тъй като
нашите възпитаници са
още малки,
в часовете

е с цел
ЗАБРАНЯВА СЕ СЪБИРАНЕТО Забраната
да се възстановят

НА 24 ВИДА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ НАХОДИЩА

перт „Култура, младежки
и религиозни дейности“ в
община Пещера, г-жа Диана
Балканджиева
експерт
„Образование“, както и
директори и преподаватели
от училища в съседния град
и много граждани.
Атанаска СТЕФАНОВА

находищата му в
природата.
Определени
са и допустими за
събиране
количества от 11 билки
(кг сухо тегло)
от
естествените
находища, извън
територията
на
парка. Някои от тях
са лечебна иглика,
червен
б ож у р ,
лазаркиня,
лудо биле,
лютива
тлъстига,
кисел трън,
лечебен
ранилист.
Междуведомствена
комисия
разгледа постъпилите в РИОСВ
– Пазарджик заявления
от билкозаготвители за

участие в разпределението
на квотите за събиране на
билки под специален режим
през 2018 г. Максимално
допустимите количества за
събиране на лечебни растения от естествени находища
бяха разпределени на СД
„Шарков и сие”, с организирани билкозаготвителни
пунктове в гр. Пазарджик
и с. Драгор. Отпуснатите
квоти са поименни и без
право на преотстъпване. За
неспазването им се налагат финансови санкции до
3 000 лв. и се губи правото
за участие в разпределението през следващата
календарна година.
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Това ви интересува
чип в личните
От 2019 г.: Слагат
ни карти и паспорти
В Закона за българските лични документи (ЗБЛД)
беше предвидено изискването от 1 януари 2019 г.
електронният носител на
информация (ЕНИ) да се
въведе и в други български
лични документи (БЛД) от
двата типа – „Паспорт“ и
„Карта“. Освен това, ЗБЛД
разшири
информацията,
която следва да се записва
в ЕНИ. Новите изисквания към БЛД наложиха
изменение на идейните им
проекти, обхващащи както
материалите, необходими
за изработката и защитата
им, така и изменение на
някои реквизити и тяхното
разположение в съответния документ.
Работна
група
от
експерти с професионален опит в създаване,
изпитване,
използване
и оценяване нивото на
сигурност на БЛД извърши
анализ на ефективността
на съществуващите защитни характеристики в сега
действащите образци на
БЛД, изучени бяха опитът
и добрите практики на
европейски страни с цел
подобряване сигурността
на БЛД. Като резултат от
това бяха избрани високо-

защитени материали за
производството на БЛД и
на защитните елементи в
тях.
Темата за културноисторическото наследство
на Република България
в БЛД бе запазена, като
се обогати с обекти от
световно, национално и
регионално значение и се
модернизира с нови графични защитни техники на
пресъздаване.
Българските
лични
документи тип „Паспорт“
и тип „Карта“, определени
в ЗБЛД, ще съдържат безконтактен ЕНИ и антена,
отговарящи на изискванията на ICAO Doc 9303 за
запис на биометрични и
персонални данни на притежателя на документа,
запис на удостоверение за
електронна идентичност,
съгласно Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от
23.07.2014 г. за електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на
вътрешния пазар, както и
за запис на удостоверение
за квалифициран електронен подпис.

По-малко бумащина при
пенсиониране от 1 март,
реши правителството
При промяна на адреса
за получаване на пенсия
няма да е необходимо да се
представя удостоверение
за регистрация по настоящ
адрес. Това предвиждат
одобрени от правителството промени в Наредбата за
пенсиите и осигурителния
стаж, с които се облекчава
административната тежест
за гражданите. Новите текстове предвиждат, че при
смърт на пенсионер, който
е получавал пенсията си
по банкова сметка, няма
да е необходимо наследниците му да представят в
банката документ от НОИ
за закриване на сметката.
Институциите ще набавят
необходимата им информация по служебен път.
При невъзможност да
се издаде удостоверение
за наследници към необходимите документи за
отпускане на наследствена
или персонална пенсия,
ще може да се приложи
друг актуален официален
документ, удостоверяващ
родствената или семейната връзка между лицето и

починалия. Така ще бъдат
уредени случаите, в които,
поради чуждо гражданство
на починалия родител или
съпруг, удостоверение за
наследници не може да
бъде издадено и съответно приложено към заявлението за отпускане на
пенсия. Предлага се при
служебно преизчисляване,
осъвременяване или определяне на нов размер на
пенсиите поради промяна
в минималните размери,
установени в Закона за
бюджета на държавното
обществено осигуряване
или на основание постановление за определяне на
нов размер на социалната
пенсия за старост, разпорежданията да се връчват
само по искане на лицата.
Тази промяна не нарушава правата на лицата, тъй
като възможността те да
се снабдят с екземпляр от
разпореждането не е ограничена със срок и изрично
е предвидено, че срокът за
обжалване тече от датата на
връчването.

Часът на Земята на WWF,
който стартира като символично събитие за изгасване
на светлините, се превърна
в най-голямото миролюбиво движение за околната
среда в света и даде възможност на милиони да
предприемат действия за
предотвратяване на климатичните промени.
Организира
се
за
първи път през 2007 г. в
Сидни, Австралия, след
което става традиция и се
отбелязва всяка последна
събота от март. Тогава 2,2
милиона души стават част
от първия световен час на
земята в Сидни, изключвайки осветлението си за 1
час. Само година по-късно
50 милиона души от 370

града, в повече от 35 страни
по света, се присъединяват
и изключват осветлението
си за час.
Община
Брацигово
също за пореден път ще
се включи в инициативата,
като на определения ден от
20.30 до 21.30 часа, в знак
на съпричастност, ще бъде
угасено осветлението на
административни сгради
като Исторически музей,
читалище „В. Петлешков1874“ и Общинска администрация.
С участието си ще имаме
възможност да помогнем
на хората да осъзнаят значението на околната среда.
Да представим неразривната връзка между хората и
природата. Да прокламираме уважението към горите,
океаните, реките, климата и
животните. Да покажем, че
природата не е далеч, тя е
близо до нас и без нея няма
как да съществуваме.
Татяна СИМОНОВА

Общество

1 00 години от Войните за национално обединение
Когато бях ученик,
значи преди половин век,
в учебниците ми по история за Първата война не се
споменаваше почти нищо.
Тя беше определена като
империалистическа и следователно – позорна. Единствените светли страници в
нея бяха митингите против
включването на България
във войната и Владайското
въстание в самия й край.
Нямаше нито думичка за
Каймакчалан, за Червената
стена или за Дойран. Пак
по същото време из поголемите градове срещах
улици, наречени с много
странни имена - например
„Криволак“ или „Завоя на
Черна“. Спомням си как с
юношеското си простодушие се чудех чии ли са тези
измислици. За моето въображение много по-приемливи биха били някакви
правилни фигури – квадрат,
триъгълник, та дори и делтоид. Но криволак?!!! Как
до си го представиш?
Чудех се още и каква
ли ще e тази Черна, която
отгоре на всичко си има и
завой. Щура работа!
Естествено, с течение
на времето всичко си
дойде на мястото. Оттук
– оттам започнах да научавам какво се крие зад
тези „небивалици“ и да
разбирам, че те никак не
са странни. И нещо много
повече – че са пример за
невиждано мъжество и
повод за върховна национална гордост. Започнах
да откривам с възхищение,
че тези географски точки,
които изнамирах една след
друга върху картите, са били
страховити бойни полета. И
че там волевият български
войник е извършил чудеса
от храброст. Изоставен сам
на себе си, той е трябвало
да устои на невероятен
натиск. На фронта срещу
него са били съсредоточени многохилядни елитни
дивизии, насъбрани от
целия свят. Трудно е дори
само изброяването на страните, изпратили там цели
армии, за да смачкат малката България. Англичани,
французи,
австралийци,

индийци,
новозеландци,
сенегалци… И още, и още. А
нашите полкове - по-малочислени, по-зле въоръжени и изоставени дори от
съюзниците си, не само, че
устояли, но в определени
моменти дори са очиствали
противниците си до крак.
Цялата история е твърде
обемиста, за да бъде поместена тук, но това, което се
оказа най-шокиращо за
мен, беше откритието, че
в тази световна офанзива,
освен всички други, срещу
нас са воювали и многохилядни руски части.
Русия във война срещу
България! Това словосъчетание в първия миг ми
прозвуча като оксиморон.
Та как би могло да се проумее, че освободителите
ни изведнъж се появили
пред нашите граници като
завоеватели.
Всъщност, дадох си
сметка, май не се е случило
нищо странно. В международните отношения много
често топлите чувства
между обикновените хора
нямат нищо общо с имперските намерения на техните
владетели. И заради това,
съвсем неочаквано за
всички, през септември
1916 г. руският цар Николай
|| изпратил в Македония
20-хиляден корпус. Цяла
армия, натоварена на кораби в Мурманск, заобиколила европейския континент и
акостирала в пристанищата
на Пирея и Солун. Изненадата била огромна, тъй като
Русия нямала никакви стратегически интереси в този
район. Нито пък България
представлявала
някаква
заплаха за нея. Този вероломен акт сломил пламенното русофилство дори и
у Иван Вазов. Той, който
навремето
възторжено
възкликнал „Здравствуйте,
братушки!“, сега изплакал
болката си с други думи:
О, руси, о, братя
славянски,
защо сте вий тука?
Защо сте
дошли на полята
Балкански
немили, неканени
гости?

Малко
по-късно
в
Добруджа
нахлула
и
непобедимата
казашка
конница.
За обикновения българин сблъсъкът с възпяваните довчера братя бил тежък
психологически
момент.
Избор обаче нямало.
Голямата противникова
офанзива край Завоя на
р. Черна започнала през
пролетта на 1917-а. Като
начало - с артилерийска
подготовка в продължение

Особено
ожесточено
протекли сраженията на 9
май. Тази дата историците
са отбелязали като „Черният руски ден в Македония“.
Нарекли го така, тъй като
за броени часове тогава
паднали убити 950 имперски солдати и трима от
командирите им. Ранените
и безследно изчезналите
увеличили това число до
1 300. А още 22-ма офицери
излезли от строя завинаги.
На 9 май Русия била не про-

ПРЕМЪЛЧАВАНАТА
ВОЙНА
С РУСИЯ

Исторически момент: българският премиер
д-р Васил Радославов (означен с № 3) подписва
договора за възстановяване на Украйна.
Брест-Литовск.

на 3 денонощия. През тях
върху българските войници се изсипал непрекъснат
огън от 372 оръдия и тежки
минохвъргачки. Последвал щурм на обединената
групировка
от
сърби,
французи,
колониални
войски… И руснаци! А в
наша подкрепа били само
два германски полка и една
дивизия, която се наричала
германска, но всъщност в
нея немци били само офицерите от командването.

сто бита, а разгромена от
нашите войници.
В Добруджа пък руската
казашка кавалерия връхлетяла от север като помитаща лавина. Числеността
й била 18 000 конници,
въоръжени с пики и саби
и облечени в кавалерийски
брони. Истински рицари от
началото на ХХ век!
Насреща й се противопоставила
Конната
дивизия на генерал Иван
Колев – всичко на всичко

– 7 000 конници с по две
шведски саби – една дълга
– за фронталните атаки, и
една къса – за близък бой.
Съотношението на живата
сила било 1:2,5 в полза на
руснаците.
За да разсее колебанията на своите войници,
предводителят им - генерал
Колев, се обърнал към тях с
думите: „Кавалеристи! Бог
ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето
ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата
Добруджа? Ще ги бием и
прогоним като всеки враг,
който пречи на обединението на България!”
След което започнал
страховитият сблъсък. Донските казаци били посрещнати с артилерийски огън и
веднага след това - пометени от кавалерията на генерал Колев. Руската пехотна
дивизия, прииждаща към
Добрич, загубила половината от състава си, била
обърната в посока север.
На
19
октомври
последвала битката за
Кубадинската крепост. И
въпреки че съотношението
на силите отново било 1:
3 в полза на противника, с
фронтална атака „На нож!”
и с нов щурм на генерал-Колевата кавалерия,
руско-румънските
части
били обърнати в панически
бяг. В наши ръце попаднали 28 офицери и 2 800
войници руснаци. Пленено
било и бойното им знаме.
А българската войска продължила
преследването
и по-нататък, достигайки
до р. Серет в Молдова. На
23 октомври конницата ни
успяла да обкръжи и плени
руската Оренбургска дружина ведно с командира
и знамето й. Разгромът на
руско-румънските
части
бил пълен, а прочутата
„Дива дивизия”, съставена
от казашки кавалерийски
полкове, за първи път в
своята история се видяла
принудена да се признае
за бита.
Както се знае от историята, в края на 1917 г. в

Русия произтекли събития,
които променили целия
свят.
Октомврийската
революция
довела
на
власт болшевиките и почти
веднага след това великият
Ленин подписал „Декрет на
мира“. Русия се признала
за победена и на Трети март
1918 г. подписала унизителния за нея Брест-Литовски
мирен договор. А от страна
на победителитепръв положил подписа си българският премиер - д-р Васил
Радославов.
Въпросът ми е защо
този Трети март е толкова
старателно заличаван в
учебниците? Гузни ли трябва да се чувстваме ние,
потомците на онези славни
мъже, че дедите ни са прогонили от своите земи един
непредизвикан и неканен
нашественик? Или отново
се страхуваме да не подразним някого?
Историята трябва да се
разказва такава, каквато
е била, за да не се чудят и
бъдещите поколения коя ли
ще е тази Черна, която даже
си има завой. Премълчаването на фактите не може да
ги изтрие. Напразни са опасенията, че осветяването на
тези събития може да налее
вода в мелницата на „русофилията“ или „русофобията“. Хората, които залагат
на тези две противостоящи
си гледни точки, и без това
разполагат с достатъчно
материал за предъвкване.
Ако нещата бъдат записани
така, както са в действителност, няма да се промени
нищо. Най-малкото заради
факта, че народите винаги
са били по-мъдри от своите
владетели. Те не враждуват
и не воюват по своя воля.
И резултатите от една война
не могат да повлияят по
никакъв начин на топлите
чувства между обикновените хора. В случая – между
българския селянин и руския мужик. Те са непроменими и, както беше прието
да се казва някога, са от
векове за векове.
Димитър ДЪНЕКОВ

С П О Р Т
ТУРНИР ПО ДВОЙКИ В ЗАЛАТА НА СКТМ-ПЕЩЕРА
В надпреварата по тенис
на маса взеха участие 32ма състезатели от Пещера,
Пазарджик и Брацигово.
Ето и първата шестица:
1 място:
Мирослав Манчев Ангел Ташков - Пазарджик;
2 място:
Йордан Паунов - Николай
Хаджиев - Брацигово;

3 място:
Дуки Ахмедов - Костадин
Тинев - Пещера;

4 място:
Тодор Маринов - Слави
Тодоров - Пещера;
5 място:
Валентин Делчев Петър Василев - Пещера;
6 място:
Петър Миразчиев Иван Керенчев - Пещера.
Грамота за ФЕЪРПЛЕЙ
получиха Румен Тодовичин - Георги Йоргов
- Брацигово.
Предстои участие на
регионално състезание в
Гоце Делчев на 18 март 2018
г., както и традиционният
пролетен турнир по тенис
на маса, вече кръг от „В“
регионална група, който ще
се проведе на 15 април и,
както всяка година, ще бъде
посветен на Априлската
епопея от 1876 г. в
брациговски въстанически
пункт.
„Априлци“

УСПЕШНО И АТРАКТИВНО НАЧАЛО!
Две са думичките, с
които може да се характеризира началото на пролетния
полусезон за ФК „Брацигово“ - успешно и атрактивно.
На терена вече определено
се забелязва колективизъм
и идея за постройка на
играта. А това говори, че
предварителната подготовка под ръководството на
новия стар треньор – Борис
Благоев, не е била проспана. Като се добави и приятната за окото индивидуална
техника, която демонстрира
всяко от момчетата, може
да се каже, че феновете
ще получават всичко, което
биха си пожелали. Останалото е топка, която освен
че е кръгла, понякога е и изнервящо капризна. Едно е
сигурно – ако продължават
да се раздават по същия
начин,
брациговските
футболисти няма да получат упреци, независимо от
резултатите.
И двете срещи, изиграни

до момента, бяха домакински. Първата - при полузимни условия на 25 февруари.
Гостът бе ФК „Локомотив
– 2011“ от гр. Септември, по
традиция отдавна превърнал се в спаринг-партньор
за нашите момчета. Нямаше изненада и този път.
„Локомотив“-ът бе „изваден
от релсите с лекота“. С 4
попадения на Костадин
Харизанов и с две добавки
на Димитър Стоянов и Веселин Банчев, мрежата на
септемврийци бе запълнена
6 пъти. В отговор гостите
все пак успяха да върнат
единия гол. В крайна сметка
- 6:1. Какво по-добро като за
начало!
Навалелият сняг отложи
следващата среща - с ФК
„Чепинец“ от Велинград.
Засега се предвижда тя да
бъде изиграна допълнително на 1 май.
На 11 март, в условията
на истинска пролет, се проведе и срещата от 18 кръг.

Противникът – ФК „Сарая“,
от доста време си е създал
име на корав за нашите
съперник. И като че ли се
опита да затвърди тази си
репутация. Сарайци поведоха в резултата още през
първата минута. Но приключи дотук! До края на мача
брациговци доминираха на
терена безапелационно. Те
налагаха темпото, владееха
топката и отправяха удар
след удар към противниковия вратар. И резултатът
не закъсня – Атанас Трендафилов го откри, а Христо
Мишев и Йордан Батаклиев
(от дузпа) го затвърдиха. За
финал, преди да бъде заменен на терена, Трендафилов
записа и второ попадение.
Така с общ резултат 4:1
към актива на „Барса“ бяха
записани още три точки.
Във временното класиране
брациговци продължават
да дишат във врата на първенеца – „Чико – Бунара“
от Бяга, но разликата от 4
точки все още е внушителна. Докога – предстои да
видим.
Димитър СТЕФАНОВ
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