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139 ГОДИНИ - АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ
Априлското
въстание,
избухнало на 20 април по
стар стил (1 май по нов стил)
в Копривщица, е потушено с
много кръв и зверства, но то
предизвиква света да обърне внимание на България,
така както никога досега.
Априлското
въстание
е
нашата,
българската
революция – морална и с
оръжие, която се оказва, че
е победила, независимо от
потушаването.
Трескавата подготовка
правела впечатление на
местните мюсюлмани и
на османските власти. От

и Панагюрище били изпратени въоръжени представители на султанската власт,

които да арестуват подстрекателите на „мирната рая”.
При опит да бъде заловен
Тодор Каблешков, копривщенските дейци нападнали
и прогонили с оръжие из-

пратените турски военни.
Под звъна на черковните
камбани и гърмежа на пушките Каблешков изпратил в

Панагюрище
знаменитото
„Кърваво писмо”.
От 95 въстанали села и
градчета, през април 1876-а
на бунт се вдигат едва около
10 000 мъже, въоръжени с

огнестрелно оръжие. Браци
гово остава единствената непревзета крепост на романтичните бунтовници. Много
са причините за кървавия и
трагичен край на Априлското
въстание. Апостолите и загиналите във въстанието остават в българската история не
като мъченици, а като герои,
които с младостта си, с образоваността си, с безкористието на саможертвата си 139
години след тези героични
събития са като недостижима мечта за българите.
За един от тях –
поп Сокол, четете на стр. 4

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО
ЗАЕДНО!

За пета поредна година
неправителствени организации и институции организират масово почистване.
През 2015 г. събитието е под
наслов „Да изчистим България заедно”.
Петото издание на инициативата включва организиране на 5 еднодневни
акции за почистване на
най-уязвимите зони - градска среда; места за отдих
и спорт; детски площадки;
природни паркове и защитени територии; речни корита.
За първи път инициативата в България се провежда в подкрепа на две меж-

дународни кампании – Let’s
Clean Europe на Европейската комисия и Глобалното
гражданско движение Let’s
Do It World, което започва
през 2008 г. в Естония.
На 12 май 2012 г. под егидата на bTV цяла България
се обедини в името на една
кауза: Да изчистим България за един ден, да направим родината си по-чиста и
красива!
Оттогава насам кампанията „Да изчистим България
за един ден!” е най-големият
доброволчески и обществен
проект, предприеман досега
у нас.
В подкрепа на световната инициатива всяка година
успяват да се обединят водещи компании, граждански
организации и институции
от цялата страна да приемат
кампанията като своя лична
кауза.
Създаде се национална
партньорска мрежа за организация на кампанията. В
нея всяка година се включват над 2500 бизнес организации от всички сектори
на икономиката, всички 28

Правителството ще отпусне нови
28.15 млн. лева за справяне с последиците от бедствията през 2015 г. Почти
цялата сума (27 млн. лв.) ще бъде трансферирана по бюджетите на общините за
плащане на разходи по овладяването
на бедствените положения, ремонтите и
възстановяването на инфраструктурата.
Останалият милион ще бъде даден на
централната власт за обезопасяване на
язовирите в предаварийно състояние.
Разходите се осигуряват за сметка на
резерва за непредвидени и неотложни
разходи по Закона за бюджета за 2015
година. В началото на април правителството предостави на общините други 14
млн. лв. за овладяване на последиците
от обилните снеговалежи и наводненията през последните месеци.
До края на данъчната кампания
информационният телефон на НАП ще
работи с удължено работно време. До 30
април на тел. 0700 18 700 гражданите могат да получат информация по данъчни
и осигурителни въпроси всеки делничен ден от 8.30 до 18.30 ч. Телефонното
обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Експертите на НАП
ще дават информация за декларирането
и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за
подаване на декларации и плащане на
задължения.

областни администрации и
264 общини, президентската
институция и няколко министерства.
Целта на инициативата е
да промени отношението на
хората към местата, на които
живеят и начина, по който
се грижат за своите отпадъци. За постигане на тази цел
в рамките на „Да изчистим
България за един ден” се
провежда национална образователна
инициатива
за деца и ученици „ЧистоЗнание”.
От началото на кампанията през 2012 г. досега,
въоръжени с ръкавици и
чували, България чистиха
близо 1,1 млн. (1 065 000)
доброволци. Всяка година
участниците са сред найактивните доброволци на
Балканския полуостров и
сред първите в света.
Инициативата ежегодно
получава признанието на
различни организации за
зелена кауза, която е повлияла на значителен кръг от
хора, възприели посланието
и подкрепящи идеята.
МОСВ ще освободи от

ПОК А Н А
Юбилеен комитет 1940
Брацигово
кани родените през 1940 г.
на Другарска среща по случай
75-годишнината им

такси общините в дните, в
които ще протича „Да изчистим България заедно”.
Това са:
10 май - почистване на
градските зони;
17 май - почистване на
крайградските зони за отдих;
1 юни - почистване на
детските площадки;
7 юни - почистване на
природните паркове и защитените територии;
27 юни - почистване на
Дунав и коритата на останалите реки.
Първата и последната
дата съвпадат с европейска
и световна кампания за почиста околна среда.
Във връзка с кампанията
на ПУДООС и Министерство
на околната среда и водите,
Кметство Исперихово спечели проект „Чиста околна
среда” под надслов „Обичам
природата и аз участвам” на
стойност 9650 лв. Средствата ще бъдат използвани за
почистване речното корито
на Стара река, преминаваща през селото и районите
около нея.
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“ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО
ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2015
BG05FMOP001-03.01

Агенцията за социално
подпомагане стартира изпълнението на оперативна
програма за храни с покана
към общини и райони на
територията на страната за
финансиране на обществените трапезарии.
През
есенно-зимния
период 2014/2015 г. (от началото на м. октомври до
края на м. април) над 13
хил. души получават топъл
обяд. Със средства по оперативната програма ще се
даде възможност на тези
лица да получават топъл
обяд и през останалите
месеци на годината - от
началото на май до края на
септември. Към момента са
разкрити 179 обществени
трапезарии. Ще се даде
възможност и за създаване
на нови такива за целогодишно обслужване в общините, които не са финансирани от фонд „Социална
закрила”.
Обществените
трапезарии ще предоставят
топъл обяд в работните дни
от седмицата на:
- лица и семейства,
които получават месечни
социални помощи;
- на самотни неосигурени родители, които живеят
с децата си;
- на самотни възрастни
лица с минимални пенсии;
- на скитащи и бездомни
лица;
- на лица и семейства,
инцидентно
пострадали
от бедствия и аварии при
форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с
еднократна помощ по реда
на Закона за социално подпомагане.
Видовете хранителни

гр. Брацигово 4579, ул. „В. Левски” №1
за инж. Груйчо Клянчев
тел. 0899 000 743
Място на срещата – 24 май, 11:00 ч.,
пред входа на Гимназията в Брацигово.

ОБЯВА

продукти за приготвяне
на топлия обяд ще бъдат
определяни от съответната
община. Тя ще има ангажимента и отговорността
да гарантира предоставяне
на разнообразно седмично
меню, с което да се осигури
балансирано хранене на
целевата група, при спазване на изискванията за
безопасност на храните и
националните стандарти и
норми за хранене.
Желаещите да ползват
услугата следва да подадат
заявление по образец с
приложените към него документи, както следва:
- служебна бележка от
дирекция „Социално подпомагане”;
- служебна бележка от
дирекция „Бюро по труда”
(ако лицето е безработно);
- документ, доказващ
месечния доход на лицето
(пенсия);
- копие от лична карта.
Документите се подават
на фронт-офиса на Общинска администрация - гр.
Брацигово до 17.00 ч. на 24
април 2015 г.
Комисия, определена
със заповед на кмета на
община Брацигово, ще
разгледа всички постъпили
в срок заявления и ще класира бенефициентите.
Списъкът с одобрените
ще бъде изложен на информационното табло на
входа на Общинска администрация - гр. Брацигово,
на входовете на кметствата
по населените места и на
интернет страницата на
Общината на 30 април 2015
година.
Татяна СИМОНОВА

БЪЛГАРИ ОТ ЧИКАГО ЗА ПОРЕДЕН
ПЪТ ПОДКРЕПЯТ НАША ИНИЦИАТИВА

Заявки за участие се приемат до 12 май
2015 г. Цена на куверта – 15 лева.
Средствата, гарантиращи участието на
юбилярите, могат да се внасят в магазин
„Строймаркет” на Капията или изпращат
по пощата на адрес:

Давам етаж под наем
в гр. Брацигово, бул.„Освободители”
Фина Терзиева
Телефони за контакт:
0893 26 98 97; 0889 77 79 32

30 ст.

Движение на българските майки - звено Пазарджик,
организира за девета поредна година Великденски
благотворителен
базар,
който се проведе седмица
преди това. Всички сувенири, които се продаваха
през двата дни на базара, са
ръчно изработени от майки
и деца от цялата страна,

както и от българи, живеещи зад граница. Превърнали се в марка и символ
на естетика и карнавал на
красотата, традиционните
благотворителни базари на
ръчно изработени сувенири
и подаръци и невероятни партита на фондация
„Движение на българските
майки” са чакани събития от

множество хора.
Както през последните
четири години, така и тази,
по-голямата част от събраните средства от базара,
са насочени към изключително успешната програма
„Стъпка напред”.
За каузата на Движението на българските майки
от Пазарджик работиха и
сънародниците ни в Чикаго. Те са заснели филм за
дейността на жените, който
ще излъчат по телевизия в
американския град.
С желание да помогнат на децата, чикагските
българи даряват сумата от
1100 лева за програмата
„Стъпка напред“, осигуряваща стипендии на децата
от КСУДС в Брацигово. Това
е и една от инициативите,
която ще бъде подкрепена
с 4000 лева, събрани от пазарджишките майки на инициирания през тази година
Великденски базар.
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Какво, къде, кога?

Една вълнуваща среща
Незабравим ден преживяха учениците от СОУ ,,Народни будители”, обучаващи
се по проект ,,Подобряване
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна
организация
на учебния процес”. На 31
март отпътувахме за гр. София - на екскурзия. Една от
най-вълнуващите, защото в
Музея на техниката имахме
среща с първия космонавт
на България - Георги Иванов.
За нея те се готвиха дълго.
Рисуваха, направиха макети
на планетите и на ракети,
четяха за Космоса. Рисунки
подготвиха също учениците
от НУ ,,В. Петлешков” и от ОУ
,,Хр. Ботев”, с. Бяга. Всички
тези материали предадохме
във фондация ,,Еврика” за
конкурса ,,Космонавт - настояще и бъдеще на човечеството”.
Настанени в залата, всички очаквахме появата на кос-

и

ед

пр

монавта. Той влезе усмихнат,
кимна ,,Здравейте, дечица” и
напрежението падна. Много
интересна беше презентацията на проф. Семкова. Тя разгледа пътя на космическото
развитие на човечеството.
Показа постиженията на България и българските учени в
областта на космонавтиката.
Георги Иванов разказа за
преживяванията си по време
на полета. Когато ученици и
учители му задавахме въпроси, се получи много задушевен разговор. Разбрахме,

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
с награда от XI-я
Международен филмов
фестивал „На източния бряг на
Европа“ - Велико Търново 2015
Община Брацигово взе участие в Международния
фестивал на туристическия филм „На източния бряг на
Европа“, който е ежегодно събитие, провеждано в рамките на изложението „Културен туризъм“ в гр. Велико
Търново, България, организирано от телевизионните канали за туристическа информация и реклама на България
BG Info Channels с генералното спонсорство на Община
Велико Търново и с подкрепата на Министерство на културата, Министерство на икономиката и енергетиката, ИА
Национален филмов център, БХРА, АБТТА.
„На
Източния
бряг
на Европа” е
фестивал
за
рекламни видеопродукции,
представящи
т уристически
дестинации и
продукти от цял
свят. Мисията
на фестивала
е да промотира
професионалната филмова
туристическа
продукция,
да стимулира
продуцирането
на такава и да
популяризира
водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в
унисон с критериите и нуждите на бизнеса.
Конкуренцията бe изключително силна във всички
категории. Жури в състав: доц. д-р Марин Дамянов – преподавател по кинодраматургия в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” – София, писател и сценарист, Ирина Найденова
– зам.-председател на УС на Асоциацията на българските
туроператори и туристически агенти, Антони Цонев – сценарист, режисьор и продуцент, проф. д-р Емилия Стоева
– филмов оператор, Симеон Идакиев – журналист, проф.
д-р Лина Анастасова – преподавател по маркетинг в туризма и маркетингови изследвания в Бургаски свободен
университет, и проф. д-р Бюлент Кючюкердоган – професор в департамент „Комуникации и дизайн” на Истанбулския културен университет, определи по една награда за
всеки вид продукция по категории.

Категория: „ИСТОРИЯ И КУЛТУРА“
Община Брацигово за документалния филм
“МАЙСТОРИТЕ, КОИТО ВЪРНАХА
ВРЕМЕТО НАПРЕД“
Наградата на фестивала на туристическия филм
„На източния бряг на Европа“ е плакет, изобразяващ
портата на Царевец, както и право на участие
в други международни фестивали.

Православните страни отбелязаха Великден, но
освен това 12 април е и Международният ден на
космонавтиката и авиацията. На тази дата през 1961
г. е осъществен първият в историята пилотиран космически полет на космонавта Юрий Гагарин с кораба “Восток”. В 6 часа и 7 минути по Гринуич или
09:07 ч. московско време, Юрий Гагарин излита и прави една обиколка около Земята. На височина 7 километра той катапултира и се приземява с парашут близо
до спускаемия апарат, на колхозно поле в Саратовска
област. Целият космически полет е продължил 1 час
и 48 минути. Той остава в историята със значимостта
на това човек за пръв път да се докосне до Космоса.
По-късно двама българи също са напускали земната
атмосфера. Пръв Космоса достига Георги Иванов през
1979-а, а след това същото прави и Александър Александров през 1988 г.
че България е 16-а в света
по космически разработки,
че полетът на нашия космонавт се изучава и досега от
всички готвещи се да летят,
че нашата космонавтска
храна е най-вкусна, че първата оранжерия в Космоса
е българска, че уредът за
измерване на космическата
радиация е български и още

Посвещава се на
70-годишнината от откриването
на Гимназията в Брацигово

ка на Васил Левски и гроба
на Иван Вазов, разгледахме
археологическото ниво на
базиликата ,,Св. София” и
Природонаучния
музей.
Завършихме с почерпка в
,,Макдоналдс”.
Един незабравим ден,
ден, който ще носим, особено учениците, дълго в сърцата си. Всички ръководители
на екскурзията смятаме, че
това е пътят за възпитанието

и обучението на нашите деца,
за да могат - те трябва да знаят, за да тачат - те трябва да
видят и помнят.
Благодарим на кмета на
община Брацигово и на госпожа Кадманова - изпълнителен директор на фондация ,,Еврика”, за оказаното
съдействие всичко това да
стане реалност.
В. КРЪСТЕВА
Цв. ГЛОБОВА

га

се

много ценна информация.
Във всички нас Г. Иванов остави впечатление на
скромен човек, човек, който
обича страната си и работи
за нея.
Направихме и много
снимки.
Емоцията беше с нас
през целия ден. Успяхме да
се поклоним пред паметни-

Маратон на За почитателите
на Мелпомена
четенето
Писателят Продрум Димов гостува на брациговци
на 7 април 2015 г. В Клуба
на пенсионера авторът се
срещна с местни културни деятели и почитатели
на книгата в рамките на
инициативата „Маратон на
четенето”.
Наскоро
писателят
достигна 80-годишния си
юбилей. А на бял свят в
последно време се появи
и новата му книга „Път в
безпътицата”.
Писател, поет, преподавател, журналист, човек
с многостранни възможности и интереси – така го
представи на присъстващите председателят на
местното читалище Иванка
Стефанова. „Ще започна с
разгадаването на неговото
несрещано име – Продрум.
На старогръцки „продромос” означава предтеча, на
латински – предвестник. И
това име много му приляга.
Познава всички писатели,
а и те – него. Творчеството
му е разнообразно по тематика и жанрове. Димов
е писател и общественик,
съвременен възрожденец,
а поезията му е изпълнена
с много обич.”
Между кориците на
книгите на Продрум Димов
са намерили място чувства
на възхищение от творчеството на мнозина наши
писатели, поети, артисти,
културни дейци. „В днешното бездуховно време се
иска мъжество да издаваш
такива книги”, отбелязаха
присъстващите.
Богатство на автора са
неговите 20 стихосбирки
за деца, 3 за възрастни,
много сборници с разкази
и интервюта. „Благодаря
на всички вас, които ме
уважихте. Макар че идвам
не за първи път в Брацигово, много се радвам на
нашата среща. Аз съм един
обикновен човек, не гоня
слава, правя нещо скромно, което искам да остане

за поколенията”, сподели
пък Продрум Димов.
Той е роден в пазарджишкото село Лесичово,
известно с богатата си
история и своеобразна
атмосфера. „Имах привилегията да се родя в това
село”, възкликна гостът.
Бил е учител и директор
на училище, кореспондент
и сътрудник на вестници и
списания. Сега е секретар
на Клуба на дейците на
културата в Пазарджик.
Вълнува се от родното
минало. Обикаля музеите у
нас и в чужбина, среща се
с емигранти и антифашисти. „Жалко е, че не умеем
да ценим българското, а се
прекланяме пред чуждото”, не скри огорчението си
Димов. Той описа накратко
и някои герои от книгите
си. „Между Брацигово и
Пазарджик има голяма и
здрава връзка, която трябва да се пази – Константин
Величков, Станислав Доспевски и пр.”, подчерта
писателят.
В началото на срещата
секретарят на НЧ „Васил
Петлешков - 1974”, прочете
разказа „Аз мразя Русия!”
като своеобразен подтик
за размисъл от интересния гост към домакините.
Някои от участниците
в срещата си купиха книги
на автора, взеха си автограф от него и си пожелаха взаимно нови хубави
срещи.
Галина ТРАЯНОВА

В Брацигово имаха
възможност да се насладят на възгледите
на Бранислав Нушич от
началото на ХХ век.
Пиесата
„Госпожа
Министершата” на ДКТ
„К. Величков” бе представена на сцената на
НЧ „Васил Петлешков1874”. Това е една от
известните
пиеси
на
Бранислав Нушич, която
осмива деформирането
на личността, достигнала
министерското кресло.
В случая става дума за
действията на жената
на един министър, която приема титулуването г-жа
министерша сериозно и с това се слага началото на
серия смешни нейни ситуации, разкриващи демоничната й страст за власт. Крайно интригуваща комедия,
осмиваща стремленията към етажите на властта, които почти винаги са комични.
Постановката е дело на режисьора Боян Иванов.
Любопитното е, че в ролята на главната героиня се
превъплъти актьорът Тодор Танчев. За него това е една
нова провокация, с която се справя достойно.
Анастасия КЛЯНЧЕВА

Общината отпусна
пари за празника
на ромите
Обявен от ООН и ЕС
за Международен ден на
най-голямото малцинство
в целия свят, 8 април - се
използва за почитане паметта на стотиците хиляди
роми, загинали в лагерите
на смъртта по време на
Втората световна война.
В община Брацигово
делът на жителите, припознали се като роми, е
19,9% от общия брой на
населението по данните
от последното преброяване през 2011 г. Те са
концентрирани в град
Брацигово и село Исперихово. Немалък е делът и
на тези от тях, които са се
припознали като турци.
И тазгодишният им

празник бе потачен от
Община Брацигово. На
импровизираното
тържество в ромския квартал
присъстваха зам.-кметът
на общината инж. Тодор
Кръстев и Таня Йоргова
– пиар.
Те връчиха на ромските лидери парична
помощ от 350 лв., както и
гаранции за участието на
ромския футболен отбор
в областното първенство
по футбол, организирано
ежегодно в гр. Септември.
С конкурс „Мис Чае
шукарие“, много танци и
силна музика брациговските роми се насладиха
на празника си.

23 април 2015 г.
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1 май - Денят на
българската апатия
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След като изгуби псевдореволюционната си манифестност и патоса да
ни внушава уважение към труда, какъв е смисълът на 1 май днес? Какво
честваме: икономическия си невървеж, широката социална ножица или
обзелите ни апатии?
Революционният някога Първи
май днес може да има много имена –
емоциите на трудовия празник могат
да бъдат прочетени през различни
лупи. През тази на носталгията например. Доста употребявана в трудни
времена като днешното, тя умилително ни напомня задължителните
манифестации на всички трудещи се
и социалната идилия, в която нямаше
нито безработица, нито милионери,
нито пазар на труда.
Ако разгледаме Деня на труда през
лупата на търсенето и предлагането на
работни места и за целта прегледаме
внимателно обявите, ще останем с
впечатление, че страната ни е доста
просперираща: търсят се най-вече
пазачи и охранители, които да пазят
и охраняват наличния просперитет.

Следващите по масовост обяви са
за продавачки – голям парадокс при
свитото потребление.
Третата лупа е в ръцете на министъра на труда и социалната политика,
който вижда през нея, че „въпреки
сложната икономическа ситуация
през последните три години средната
работна заплата се е повишила. Безработицата към 31 март пък е 11.5 процента и се наблюдава леко сезонно
раздвижване“.
Четвъртата лупа, разказва антимита за „прословутото българско трудолюбие“. На никого не му се работи
особено, защото почтеният труд се
обезцени на ента степен и с него не

се печелят нито пари, нито обществен
престиж.
Затова и 1 май изглежда не като
Ден на труда, а на апатията – на всички ни е дошло до гуша от масовия
икономически невървеж, разчекнатата социална ножица, руинирания
малък и среден бизнес, сринатите
авторитети на преподавателските и
лекарски професии, късата каишка, на
която се изредиха да ни държат всички управлявали ни с нашите гласове
правителства.
Днешното управление също ще
види зор с някои от добрите си идеи.
Трудно ще се събере някаква трудова
енергия, камо ли ентусиазъм, за да
обърнем палачинката. Ценностният
фундамент, който крепи и мотивира
гражданите да работят за себе си и
за обществото, е доста прогнил, крилатите мисли и български поговорки,
обобщаващи високия смисъл на
труда, съвсем са изветрели. Мързи
ни дори да си изчистим боклука – и
какъв ти тук труд, какво като се повишава минималната работна заплата…

Забранява се преминаването и пашата на всякакъв
вид животни в ниви, ливади и трайни насаждения
Европейски
социален фонд

Европейски съюз

На 24.03.2015 г. се проведе последното обучение за Дейност №2 „Провеждане на обучения от каталога на ИПА” на
тема „Стилистика в нормативните актове и наредби”.
Проект „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна” по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № М13-22-129/19.08.2014 г.
По тази дейност бяха проведени 5 обучения и се получиха 42 сертификата за успешно преминалите курса.
Предстоят обученията по Дейност №3 „Провеждане на
обучения извън каталога на ИПА” – 5 типа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
ОП „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект
„Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна” по Договор М12-22-129/19.08.2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-251/20.04.2015 г.
гр. Брацигово
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с отпочване на активна полска дейност в
земеделските имоти, намиращи се на територията
на гр. Брацигово, както и с оглед опазването им от
посегателства през стопанската 2014/2015 г.

З А Б Р А Н Я В А М:
1. Влизането, преминаването и пашата на всякакъв вид животни, под какъвто и да е предлог в ниви,
ливади и трайни насаждения, собственост на физически и юридически лица.
2. За нивите и ливадите забраната важи от
24.04 до 30.10.2015 г., а за трайните насаждения
- целогодишно.
3. При констатиране на нарушения да се налага
глоба в размерите, определени от ЗОСИ и от Наредба №1, приета от ОбС – Брацигово.
4. За издадената заповед писмено да бъде уведомен и кметът на гр. Пещера.
Контрол по изпълнението й възлагам на Зенаида
Глухчева – гл. експерт ЗГВ, и на полската охрана.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Главен специалист „Местни приходи“ в Дирекция „Обща администрация“
при Общинска администрация - гр. Брацигово
Място на работа – Общинска администрация - гр. Брацигово
Вид правоотношение – трудово
Кратко описание на длъжността:
Длъжността е свързана с техническата обработка на документите, с практическото прилагане на законодателството, със систематизирането на
информация и с административното
обслужване по Закона за местните данъци и такси. Гл. специалист „Местни
приходи” носи пряка отговорност за
извършваните от него действия във
връзка с изпълнението на длъжността.
Изпълнява задължения по МДТ – извършва проверки на декларираните
данни от фирми и физически лица, организира събиране на задълженията
по ЗМДТ с изтекъл срок за плащане от
фирми и физически лица, архивира и
поддържа актуален архив на подадените данъчни декларации по документи за физическите лица и досиетата за
фирмите, организира изготвянето и
изпращането на съобщенията до задължените лица за дължимите суми,

изготвя актове за установяване на задължения по ЗМДТ, консултира гражданите във връзка със задълженията
им по ЗМДТ; издава удостоверения за
данъчна оценка на недвижими имоти.
Изисквания към кандидатите за
заемане на длъжността:
- Образование: минимум средно
икономическо или висше образование в професионално направление
икономика, стопански и/или правни
науки;
- Минимален професионален опит –
2 години.
Подборът на кандидатите ще се
проведе на три етапа: допускане по
документи, писмен изпит – тест, и
интервю.
Необходими документи:
- заявление до кмета на община
Брацигово (по образец);
- документ за самоличност (за
справка);

- автобиография;
- документ за завършена степен и
специалност на образование и други
документи за придобита квалификация - копие;
- документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит - трудова книжка и/или служебна
книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит - копие.
Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от
всеки кандидат или чрез пълномощник на Центъра за административно
обслужване (фронт-офиса) в сградата
на Община Брацигово, гр. Брацигово,
ул. „Ат. Кабов” №6а, в срок до 17:00
часа на 08.05.2015 г.
Документите се подават в запечатан плик с посочени имената на
кандидата, точен адрес и телефон за
връзка.

ВЕЛИКДЕНСКИ
НЕВОЛИ

От началото на април стандартно започна изплащането на пенсиите, този път в едно с великденските добавки,
които правителството великодушно отпусна. По 40 лева
за празниците получиха пенсионерите с пенсии до 286
лева. Какво си купиха те с тези пари и какво е мнението
на другите, които не получиха такива? И в село Розово
има възрастни, които не са сред хората, получаващи
великденска добавка, защото пенсията им надвишава
със стотинки горната граница от 286 лв., определена от
правителството. И те не са съгласни с това, само част от
пенсионерите да получават някаква помощ за празниците. Възрастните хора са на мнение, че 40-те лева са в полза за хората с малки пенсии и за тези с по-големи. Един
милион и 230 хиляди български пенсионери получиха добавки, с които да посрещнат празниците. В родните магазини не се наблюдаваше сериозно повишение на цената
на основните продукти в сравнение с миналия Великден.
Килограм агнешки бут струваше около 14 лв. Цената на
един килограм агнешка плешка е с около лев по-малка.
Яйцата вървяха между 16 и 23 стотинки за бройката в зависимост от размера им. Сладката част от трапезата - козунаците, бяха с цени от 2 лева до 2,70 лв. Така излиза, че
пенсионер, получил 40 лв. великденска добавка, може да
си позволи за празниците поне килограм агнешко месо,
една кора яйца и поне два козунака и пак ще му останат
около 15 лева, които да бъдат ползвани за други разходи.
Такива, каквито родните пенсионери определено имат.
И въпреки несгодите, Църковното настоятелство,
Кметството и НЧ „Просвета - 1911” организираха и тазгодишния Великденски празник. Няма да е пресилено,
ако кажа, че нашият храм е един от най-подредените в
общината. Приятно е да го посетиш и постоиш в църковната обител. Седмица преди светлия празник църквата
се посещава ежедневно от миряни. В съботната вечер тя
бе препълнена от млади хора. Празнично пасхално богослужение направи отец Иларион до полунощ, а привечер
на самия Великден на площада се събраха хората на
празнично тържество. Засвири музиката с ръководител
Йордан Христев, битовата група изпълни китка автентични песни и рецитал по стихове за Христос - Спасителя, а
деца, облечени в носии, играха ръченица. Отец Иларион
отново направи водосвет и богослужение за възхвала на
Христос, благослови розовци и селото за здраве, благополучие, мир в света и душите ни, с божията любов да
живеем и работим. Кметът на селото Йорданка Петкова
поздрави присъстващите за празника. А празник без
хоро не става. Засвири музиката, повиши се настроението, изви се голямо хоро. За изненада на всички, точно във
вихъра му Йордан Георгиев Кърпачев - Ангелов, водейки
го, се пуска и пада мъртъв - съкрушен от тежка сърдечна
криза. С това и приключи селският празник. Нито доктор
Арнаудов, нито Бърза помощ можаха да променят нещата. Изведнъж площадът опустя, селото потъна в скръб.
Йордан Ангелов е млад човек, работник в Кметството.
Това е шофьорът на шасито и снегорина. За него могат да
се кажат само хубави неща. Безупречно скромен, отговорен, дисциплиниран, пословично работлив, услужлив и
вежлив с хората.
Цялото население премина на поклонение и го изпрати с необходимото уважение до последния му дом. С
този трагичен случай дълго ще се помни Великден 2015-а
в Розово.
Катя КОМИТОВА

Тъжен бе Великденът и в Брацигово
Жена загина нелепо при инцидент, станал около
06:55 ч. на 11.04.2015 г. на зеленчуковата борса в село
Плодовитово. Любка Тодовичина била ударена от
тежкотоварно „Волво”, собственост и управлявано
от Ц. Ц., на 30 г., от Стара Загора.
Същият при извършваната маневра удря преминаващата зад камиона пешеходка, на 59 г., от гр.
Брацигово. В следствие на удара жената е починала
на място.
Водачът на товарния автомобил е изпробван за
употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7510”, което е отчело 0,00 промила.
Взета му е кръвна проба и е направен полеви наркотест, който не е показал използването на наркотични и упойващи вещества.
По случая в РУ – Чирпан е образувано досъдебно
производство.

Съвременност

Поп Сокол
– живот
между
кръста
и ятагана
Говорейки за героизъм
в българската история, в
главите ни веднага изниква Априлското въстание.
Това, разбира се, е напълно
обяснимо. Храбростта на
нашите деди да се изправят
срещу една империя, без
да имат какъвто и да било
военен опит и дори оръжия,
граничи с лудост и наистина
заслужава
преклонение.
Имената на личности като
Левски, Ботев, Петлешков и
редица други са еталон за
непримиримостта на българите и доказателство, че
когато човек вярва силно в
нещо и е готов да направи за
него всичко по силите си, то
рано или късно става факт.
В следващите редове
ще ви разкажем историята
на един човек, чието име с
право можем да наредим
до онези имена, които из-

броихме по-горе, но по една
или друга причина то дълго
време е било на по-заден
план. Става дума за Никола
Апостолов Троянов, по-известен като поп Сокол.
Никола Апостолов Троянов – поп Сокол, е роден
през 1824 г. в Брацигово в
бедно семейство. Той остава
сирак едва пет-шестгодишен. Завършва килийно
училище, а след това отива
в Кричимския манастир „Св.
Богородица”. Завършвайки
го успешно, той бива ръкоположен за свещеник и
през 1849 г. поема работата
в църквата в Брацигово.
Поп Сокол остава близо
до народа и го подпомага
не само с доброто си слово
в храма, но и без заплащане
преподава в началното, а
после и в класното училище. Като учител и свещеник

ПРАЗНИЧНА
ПРОГРАМА

Майски празници ’2015
7-8 май 2015 г.

Волейбол - пролетни срещи,
зала „Олимп” - 14:00 ч.

9 май 2015 г.

Майсторско кормуване,
автополигон - Брацигово - 9:00 ч.
Велосъстезание,
пл. „Централен” - 10:30 ч.
Концерт на квартет „Армейска песен”,
архитектурен комплекс „Попови къщи” - 17:30 ч.

11 май 2015 г.

Вдигане на знамената,
пл. „Централен” - 10:30 ч.
Поклонение пред лобното място на Петлешков,
градски стадион - 11:00 ч.
Викторина „ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ
ОЩЕ ПАРЯТ”,
Градски исторически музей - 11:30 ч.
Приемане на военния караул,
мемориален парк „Априлци” - 19:45 ч.
Тържествена проверка-заря,
пл. „Централен” - 20:30 ч.
Народно веселие
с ансамбъл „Сите българе заедно” - 22:00 ч.

12 май 2015 г.

Преглед на художествената самодейност,
пл. „Централен” - 10:00 ч.
Концерт на ансамбъла при МАИТИ - Пловдив - 19:00 ч.
Концерт на БТР - 20:00 ч.

139 ГОДИНИ - АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ
той е уважаван и тачен от
всички заради изключителното си човеколюбие
и скромност. Тези черти го
сближават и правят приятел
с Васил Петлешков, който
остава негов съратник в
борбата за освобождение до
края на живота му.
Обичта му към поробената родина, страданията на
сиромасите, които винаги е
защитавал, силната му ненавист към турските бейове
и българскитe чорбаджии,
бунтарското сърце – това е
основата, на която се гради
и неговата съзнателна обществено-революционна
дейност. Именно затова не
трябва да се изненадваме,
че личност като него, избрала духовния път, решава да
захвърли расото и в подходящия момент да се включи
активно в революционната
дейност на българите. Този
удобен момент идва след
неуспешните опити на четите на Филип Тотю, Хаджи
Димитър и Стефан Караджа,
когато положението на народа става нетърпимо. Поп
Сокол жадно следи събитията и си приготвя оръжие.
Огънят е запален и народът
следи всяка стъпка на своя
свещеник. Поп Сокол често
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събира напредничавите и
свободолюбиви брациговци
в къщата си, приобщава към
борба и поп Димитър Арнаудов, поп Тодор Трифонов от
с. Жребичко и свещениците
от околността. Често посещава селата и при тези
обиколки в църквите или в
отделни къщи той разговаря
с хората и ги подготвя за
решителния момент.
През 1876 г. на 22 февруари Георги Бенковски
– апостолът на Четвърти революционен окръг, в който
попада и Брацигово, пристига в градчето ни и основава
революционен комитет в
къщата на Никола Христов
Боянов. Поп Сокол се заклева пръв. Той бива избран
за председател на местния
революционен комитет и да
изпълнява съзаклятието на
новите членове в Юруковата мааза. Независимо че е
бил около 60-годишен, той
действа с голяма бодрост
и увереност. Когато на 21
април Васил Петлешков донася „Кървавото писмо” и
Възванието към българския
народ, първият човек, който
научава радостната вест е
поп Сокол. Малко след това
двамата събират комитета и
се отправят към Синджирли

бунар, където вече тържест
веният камбанен звън е събрал народа. Връщане назад
няма, върху расото е запасан
пищов, а брациговци остават
учудени, когато от всекидневния „мирен” бастун попът изтегля сабя (сега запазена като
експонат в местния музей).
На 27 април поп Сокол
събира групата свещеници от
селата, причислени в Брациговския въстанически пункт,
в местността Гробето, където
става изпробването на прочутата черешова артилерия,
за тържествен водосвет.
Освен другите задачи,
той продължава да заклева
нови въстаници, в къщите
се леят куршуми, събират
се оръжие и храна. Време на
опиянение, възторг и светли
надежди.
По време на сраженията
срещу многобройния башибозук и черкези, въпреки
доброто въоръжение и организация той „лети” навсякъде, участва пръв и смел в
боя, насърчава въстаниците,
замества Петлешков, когато
е зает с друга дейност. Като
член на временното правителство, взема участие в
изработването на Устава и
изисква строгото му изпълнение.
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Седемнадесет дни бра
циговци държат геройски
позициите и остават в историята на Априлското въстание като най-подготвеното
селище. Едва когато донасят вестта за опожарените
Батак и Перущица, кланетата и края на въстанието във
всички останали пунктове,
съветът решава да спаси
мирното население и сваля
оръжие. Сключва се примирие с Хасан паша, но същият
иска „баш комитите”.
Петлешков и поп Сокол
се жертват за последен път за
народа си и остават при него.
На 7 май Никола Троянов
бива заловен, с вързани ръце
и крака, влачен по улиците и
измъчван. Закарват го в Татар
Пазарджик, а после и в пловдивския зандан Таш капия.
Тук той е измъчван с цялата
налична „техника на мъчение” за тогавашното време
– менгемета, вериги и др. Но
волната птица издържа и с
последни сили повтаря само:
„Аз не се признавам за виновен!” Почти труп, бива осъден
на смърт и обесен за назидание на 24 юни 1876 г. край
един от мостовете на река
Марица в Пловдив, заедно с
поп Тодор Трифонов.
ГИМ
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БРАЦИГОВО НАДВИ ПЕЩЕРА В МЕСТНО ДЕРБИ С 5:2
Брациговци записаха 6-а победа за 2015 г. и 12-а за сезона
На 13 април, втория ден
от Великден, ФК „Брацигово” домакинстваше на отбора на ФК „Свобода 2011”
(Пещера) в мач от 23-и кръг
за първенството на „А” ОФГ.
Домакините приеха гостуващия тим отново в село
Исперихово, където ще се
изиграят всички домакински мачове до края на Пролетния полусезон с цел запазване тревното покритие
на напълно реновирания
стадион в града. От тима
на брациговци отсъстваха
някои играчи вследствие на
наказания и натрупани картони от загубеното злощаст-

но дерби в предния кръг с
„Чико” (Бяга). Домакините
започнаха бурно мача и не
след дълго откриха резултата чрез Димитър Грънчаров,
но радостта им бе кратка
и гостите изравниха след
неубедителна намеса на
юношеския вратар на тима
Петър Ямалиев.
Брациговци не спряха
да атакуват и отново излязоха напред в резултата,
но до края на полувремето
„Свобода” достигна отново до изравнително попадение след изпълнение
на пряк свободен удар. На
почивката ФК „Брацигово”

извърши две смени, като на
вратата преквалифициран
от дефанзивен полузащитник във вратар застана
Пейчо Малинов, а неговото
място в центъра бе заето от
юношата на „Славия” Данаил Първанов.
Още след подновяването на играта брациговци
излязоха за пореден път напред в резултата чрез Дончо
Асенов - Мечо. Не се забави
и четвъртото попадение във
вратата на пещерци, дело на
Борис Благоев - Фиго. Домакините пропуснаха доста
чисти голови положения да
увеличат своята преднина,

а на свой ред гостите също
имаха положения за намаляване на резултата, но добрата игра в защита и тази
на вратаря неутрализираха
ударите на футболистите на
„Свобода”. В крайна сметка
„Брацигово” достигна и
до пето попадение, с което
оформи и крайния резултат
в двубоя чрез Кирил Шакаданов.
Така „Брацигово” постигна 6-а победа в пролетния дял и 12-а за сезона,
като има само една загуба
от временния лидер в класирането - ФК „Чико” (Бяга)
в предишния кръг.

ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА - БРАЦИГОВО’ 2015
Състезатели от различни възрасти се включиха
в юбилейния четвъртвековен пролетен турнир по
тенис на маса - Брацигово’
2015. В състезанието взеха
участие и любители тенисисти от други общини.
Срещите се проведоха на
19 април в зала „Олимп“
на ПГСА. Така стартираха
Спортни празници – Брацигово 2015, посветени тази
година на 139-годишнината
от Априлското въстание
през 1876 г.
От инициативния комитет съобщиха, че Община
Брацигово поема част от
разходите по организацията на състезанието и
осигурява наградите. Това
е двадесет и петото издание на този турнир, който

е част от спортния календар на Община Брацигово
и винаги се провежда по
предварително създадена
схема. След продължителна и оспорвана игра между
тридесетте играчи бяха излъчени и финалистите:
І място – Георги Руменов Тодовичин – най-младият играч от турнира;
ІІ място – Георги Дамянов Хаджиев (Джек);
ІІІ място – Тодор Маринов от Пещера.
Надпреварата се осъществи и с активното участие на рефера Атанас Младенов – бивш национален
шампион в тази дисциплина и настоящ треньор в
най-голямата спортна база
в България – Дианабат.
Йордан ПАУНОВ

“ЧИКО” С ВТОРО РАВЕНСТВО ЗА СЕЗОНА СЛЕД 1:1 В САРАЯ
Първа грешна стъпка
от началото на Пролетния
полусезон направи лидерът
в „А” ОФГ - „Чико” (Бяга).
В среща от междинния 23-и
кръг бяжани стигнаха само
до 1:1 при визитата си на
ФК „Сарая”. Кандидатът
за влизане в „В” група от-

кри резултата още в 16-ата
минута чрез Атанас Велев
- Крауч. Домакините обаче
реагираха бързо и в 25-ата
минута успяха да изравнят
чрез ветерана Николай Воденичаров за 1:1.
През втората част гостите имаха повече положения

за победен гол, но така и не
успяха да стигнат до него.
В като цяло коректния мач
с жълти картони бяха декорирани шестима. От Сарая с
официални предупреждения
са Янко Янков - Майната,
Илиан Порязов, Кирил Аршинков и Георги Назлиев.

Георги Петров и Георги Михайлов са декорираните в
жълто от „Чико”.
В следващия, 24-и кръг
лидерът „Чико” посреща в
Бяга последния в класирането - „Барикади” (Стрелча),
а „Сарая” гостува на „Свобода” в Пещера.
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