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Общински вестник
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В началото на празника
За всички брациговци 12 май е Великият ден – патриотичният Великден. Така е от повече от 130 години,
когато тогавашната градска управа решава да отдаде
заслуженото на борците за свобода.
Днес сме свикнали с фойерверките, с почестите, със
суматохата около сергии и люлки, с концертите, но как
е било в началото на празника…
Ето какво четем в достигналия до нас безплатен месечен лист за религиозна просвета „Енорийски вести”,
излизал в Брацигово през 1937 г., издаван от църковното настоятелство при храм „Св. Йоан Предтеча” под
редакторството на свещ. Георги Пенчев.

12 май 1935 г.
На стр. 4 от августовския бр. 5 пише:
„…Праздника
„…
Праздника на въстанието на 12 май беше отпразнуванъ при голямъ редъ и задушевность. Присъствуваха
много гости отъ София, Пловдивъ, Пещера и околните
села. Говориха много хубави речи: Г-нъ генералъ Марковъ отъ Пловдивъ, общ. кметъ Петъръ Бачваровъ,
г-нъ Георги Манчевъ, г-нъ Иванъ Гилинъ, Ат.Черняевъ,
Христо Мижорковъ и ен. свещ. и г-нъ Борисъ Гюлеметовъ.
Трогателни бяха поздравите и речите на три жени отъ
Костурското братство въ София и на председателя г-нъ
Киселичевъ, който подари 1000 лева за бедните учениц
ученици.
и.””
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„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Откриха нов „Център за
почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен
социален патронаж – град
Брацигово” – „Независим
живот“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Срокът за реализация
на новосформираното звено е 22 месеца с общ бюджет 499 463,71 лв., от които
424 544,13 лв. европейско
и 74 919,58 лв. национално
финансиране.
Същността на придобивката е да се разшири
дейността на съществуващото „Звено за услуги в домашна среда към Домашен
социален патронаж – град
Брацигово”, да се доразвие

предоставянето на социални услуги за подкрепа на
лица, нуждаещи се от об-

на третия етаж – ляво крило, на Поликлиниката в град
Брацигово, където се поме-

служване в ежедневието си,
чрез прилагане на гъвкави
механизми за почасово
ползване на различни социални услуги в общността и в
домашна среда.
Във връзка с реализирането на проектното задание
бе извършен текущ ремонт

щава Центърът за почасово
предоставяне на услуги и
са оборудвани кабинети с
осигурен достъп до здравна, социална, психологична
подкрепа според специфичните потребности на човека
в неравностойно положение. В Центъра са назначе-

ни ръководител, социален
работник, шофьор, хигиенист,
лекар/медицински
специалист и психолог. Те
ще обслужват в продължение на повече от година
над 77 болни – потребители,
като съответно ще бъдат
разкрити 65 работни места
за период от 14 месеца.
Главната цел на проекта
е 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 преодоляване на последиците
от социалното изключване
и бедността на територията
на община Брацигово. Социалните услуги ще се предоставят без заплащане на
потребителски такси.
Таня ЙОРГОВА

СПЕШНИ МЕРКИ СРЕЩУ ОПАСНА
БОЛЕСТ ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ
Мерки за недопускане
разпространението на заболяването заразен нодуларен
дерматит по едрите прежив-

ние на тези, предназначени
за незабавно клане, след
извършен клиничен преглед, термометриране и

ни животни разпоредиха от
Община Брацигово.
Забранява се и провеждането на пазари и изложби
за живи животни на територията на област Пазарджик
от 15.04.2016 г., както и
придвижването на едри преживни животни, с изключе-

обработка с инсектициди.
Придвижването трябва да
се извършва след подадено заявление в Областната
дирекция по безопасност
на храните – гр. Пазарджик,
а клането да става само в
определените кланици на територията на областта. Пре-

возните средства, с които се
транспортират животните,
да са третирани с позволени
инсектициди и препарати с
репелентно действие след
адекватното им почистване
и дезинфекция на мястото
на натоварването им.
Собствениците на животновъдни обекти са длъжни
в срок до 21.04.2016 г. да
декларират отглеждания от
тях едър преживен добитък.
Собственици на умрели или
принудително евтаназирани животни в резултат на
потвърдено
заболяване,
които не са декларирали отглежданите от тях едри преживни животни в горепосочения срок, не подлежат на
обезщетение.
Несключилите договор
с практикуващ ветеринарен
лекар трябва да сключат
такъв в срок до 22.04.2016 г.
Освен това пашата да се извършва от 8.00 до 19.00 часа.
Всички животни, отглеждани пасищно, да се третират

с препарати с репелентно
действие, да се извършва
дезинсекция в и около помещенията за отглеждането
им. Местата за съхранение
на торовата маса и тези за
водопои, както и влизащите
и излизащи ПТС-та също да
се дезинфекцират.
При констатиране на заболели животни с клинични
признаци на болестта трябва да се сигнализира ветеринарният лекар.
На обезщетение подлежат само собственици с
регистриран животновъден
обект, идентифицирани животни в системата на БАБХ,
които предадат трупа на
животното за обезвреждане и са декларирали
отглежданите от тях едри
преживни животни в срок
до 21.04.2016 г.
Мерките са приети на
заседание на Общинската
епизоотична комисия и са
задължителни.
Зенаида ГЛУХЧЕВА

Н

НОВО РЪКОВОДСТВО ИМА АСОЦИАЦИЯ
НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ
На Общото събрание
на Асоциацията на родопските общини (АРО) кметът на Смолян Николай
Мелемов бе преизбран
за председател. За негови
заместници бяха избрани
кметовете на общините
Неделино, Брацигово и
„Родопи” – Боян Кехайов,
Петко Петков и Пламен
Спасов.

Контролният
съвет
на АРО избра за свой
председател Руси Чаушев, председател на ОбС
– Девин. В КС влизат още
председателите на общинските съвети на Смолян и Неделино, както и
зам.-председател на ОбС
– „Родопи” и общински
съветник в Брацигово.
(Соб. инф.)

СТОПИРАТ СЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТДАВАНЕ
НА ПЛОЩ ЛЕСКОВЕЦ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Във връзка с постъпило
заявление за търсене и проучване на строителни материали на площ Лесковец, бе
проведена среща между кметовете на общините Кричим –
Атанас Калчев, и Брацигово
– Петко Петков, представители на Инициативен комитет и
експерти на Министерството
на енергетиката.
Ще
бъдат
преразгледани документите по

процедурата с цел уточняване на всички въпроси,
повдигнати от жителите
на общината. До тяхното
изясняване няма да бъдат
предприемани следващи
действия по предоставяне
на разрешение за търсене
и проучване на строителни
материали на площ Лесковец, разположена на територията на с. Жребичко,
община Брацигово.
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Културен афиш
Преди Великия ден

140 ã.
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ПАЗИ ВЯРАТА
СИ, БЪЛГАРИНО!

Великден носи в себе си
дълбок смисъл, припомняйки последната седмица от
дните на Христос. Дни на терзания – каквото всъщност от
старобългарски и означава
думата страст. В народната
представа природата се възражда за нов живот – възкръсва – нещо, което се е
преплело с християнството.
Затова винаги се питаме за
стойностните неща като…
Българино, към теб се обръщам да те попитам нещо.
Не оставяй воловете си
и не задържай своя плуг.
На моя въпрос можеш да
отговориш и като ореш. Не те
питам за пътя, та да е нужно
да дигнеш ръка от плуга и да
ми го посочиш. Не ти искам
вода, та да спреш оранта си
и да ме заведеш на извора.
Искам да запитам за нещо,
което е вътре в теб и за което
можеш да ми отговориш,
държейки ръка върху плуга
и чертаейки хубави бразди
след воловете си.
Гори ли още кандилото

на вярата в душата ти? Имаш
ли достатъчно елей в твоето
кандило и светло ли е в твоята душа? Българино, гори ли
в теб кандилото на вярата?
Това е моят въпрос и това
искам да те питам, но не от
мое име, а от името на твоите
родители, които те кръстиха
във вярата Христова и те
причестиха с Неговата кръв.
И те питам от името на твоите
деди и прадеди, които от препълненото и пламенно кандило на своята вяра наляха
и запалиха кандилото на вярата в душата ти. И те питам в
името на онези далечни твои
предци, които под петстотингодишното турско робство
не позволиха да се угаси
кандилото на вярата.
Твоята вяра те пази от
всяко зло, българино. Винаги, когато те е притискала
неволята, твоята вяра ти е
помагала.
Пази и ти твоята вяра,
българино! Както твоята
вяра те пази от всички злини
на тоя свят.

ÍÀÏÐÀÂÈ ÄÎÁÐÎ –
ÏÎÑÀÄÈ ÄÚÐÂÎ!
През Седмицата на гората – 2016 г.
В слънчевото пролетно утро на
шести април просторният двор на
ЦДГ „Вела Пеева“ – с. Бяга е изпълнен с весела гълчава. Малчуганите
и екипът на детското заведение са
развълнувани, а съпричастни към
тяхната радост са много родители,
служители от Общинска администрация – Брацигово, Регионална
дирекция по горите – Пазарджик,
г-жа Кънева – кмет на селото. Поводът е инициативата „Дърветата
са наши приятели“, която е част
от Седмицата на гората – 2016 г. За
целта от РДГ – Пазарджик са осигурени 30 фиданки, които всички
присъстващи ще засадят в двора
на детската градина. И това не е
епизодичен акт, защото екологичното възпитание е важен елемент
от възпитателно-образователния
процес. С децата са проведени разговори и игри както за ползата от
природата, така и за необходимостта от опазване и полагане на грижи
за нейната чистота.
Стартът е даден с пожелание за
спорен труд. Неописуем е детският
ентусиазъм, зареждаща е емоцията на съвместните усилия за
един по-зелен, чист и красив свят.
Участието на малките залесители
е подобаващо поощрено – всяко

детенце
получава своята грамота – повод за
радост и гордост
от добре свършената работа.

Екипът на ЦДГ „Вела Пеева“
сърдечно благодари за активното
участие и добрия пример на всички, които направиха възможно
посаждането на първите дръвчета
в живота на малките ни възпитаници.

Ще запазим усмихнатия спомен, грейналите пред фотообектива личица и общата ни отговорност
за грижата за нашите приятели –
дръвчетата!
ЦДГ „Вела Пеева“
Ваня ПЕЕВА – директор

ОТ ХАЙДУТСТВОТО Нетипичен герой изгрява в български
екшън роман, написан от брациговец
СЕ ПОЧВА
Необичайна премиера ще представи
Русенският драматичен театър „Сава
Огнянов” на сцената на НЧ „Васил
Петлешков – 1874”
по повод Дните на
културата през май
2016 г. Спектакълът
„Шибил” е направен по едноименния разказ
на Йордан Йовков, а в него,
освен актьорите, ще участват
и професионални фолклорни
танцьори.
Подобна театрално-танцова постановка се прави
за първи път. Идеята да се
обединят театър и народни
танци в едно е на режисьора
Орлин Дяков и хореографа
Богдан Донев. След близо
година творчески разговори
се ражда спектакълът „Шибил”, в който рамо до рамо
играят актьорите от Драматичния театър и танцьорите

Изложба „Живопис и
рисунки” представя пазарджишкият художник Константин Анастасов в Брацигово
по повод Дните на културата,
провеждани през месеците
април и май 2016-а. Тази година те са посветени на 140годишнината от Априлската
епопея.
Константин Анастасов завършва през 1974 г. Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий“, специалност „Графика“. Работи
в областта на илюстрацията,
графиката, шаржа и живописта. От 2006 г. творецът е гл.
асистент в ПУ „П. Хилендарски“ – катедра „Естетическо
възпитание“. Освен майстор
на четката, той е и виртуоз на
акустична китара.

от Фолклорен танцов театър
„Найден Киров”. Изборът на
Йовковата творба е интересно предизвикателство. Той
превръща петте страници
текст в спектакъл от 1 час и
10 минути, в който се пресъздава светът на хайдутина
Шибил и любовта му с Рада.
Музиката е написана специално от Петьо Кръстев от
ансамбъл „Пирин”, а сценографията е дело на художничката Виолета Радкова. Главните роли са поверени на актрисата Ясена Господинова и
дебютанта на русенска сцена
Йордан Крушков.

Писателят Александър
Урумов, заедно с главните
герои от най-нашумелия
български роман през последните седмици – „Али
Безсмъртния”,
ще
се
срещнат със своите читатели в родния град на
автора в навечерието на
празника по случай 140ата годишнина от Априлската епопея.
Урумов споделя, че
„Али
Безсмъртния”
е
роман по действителен
случай.
На страниците оживява историята на Али Дини,
минал през ада на войната,
подземния свят и… какво
се случва с него ще разберете от книгата, защото
това е една истинска история.
„Али Безсмъртния“ е
машина за насилие. Безмилостен боец от войната
Иран – Ирак, където си

„Никой човешки живот не е свършен, колкото и да е прекършен! Мъдростта е ценност,
която се постига трудно и се плаща скъпо. Али
я плаща скъпо, прескъпо. Като онзи приказен
герой, който трябва да къса от себе си, за да
нахрани орела и да стигне Горната земя” – предговор от проф. Валери Стефанов.
Из „Али Безсмъртния”

спечелва своето прозвище, той идва в България
в началото на демокрацията. Превръща се в
жесток изпълнител на поръчки в подземния свят
у нас. Съден за убийство,
отвличане,
участие
в
организирана престъпна
група, въоръжен грабеж,
наркотрафик... Али прекарва 14 от последните 20
години в затвор. 4 от тях –
в изолация. Той е опасен
рецидивист. Но всичко се
променя, когато при поредния арест в неговите
ръце попада Библията на
родния му персийски език.

Сега Али ще трябва да се
върне обратно по старите
си пътища, но вече като
нов човек.
И няма да му бъде полесно отпреди.
Персонажът е сътворен
от Александър Урумов,
който е добре познат на
българските читатели и
любители на театъра.
Урумов е автор на
сборниците разкази „Приказки в края на времето”
(номинация „Южна пролет” за творчески дебют),
„Малкото име на дните” и
„Тиква!”, както и на изследването „Исус Христос –

власт и политика”.
Негови са пиесите
„Лалугер”
(номинация
„Аскеер” за драматургия),
„Тиква!”, „Който трябва”,
„Положение
профундо”
(номинация „Иван Радоев)
и „Ние, българите”. „Али
Безсмъртния” е неговият
първи роман.
Иванка СТЕФАНОВА

САМОДИВСКА ПРИКАЗКА
НА БРАЦИГОВСКА СЦЕНА
Ако решите да се разходите поне за малко в пролетните
дни към Брацигово, ще имате
уникалната възможност да се
насладите на истински празник от емоции, защото изложбата ще бъде до 20 май.
Галина ТРАЯНОВА

По повод Седмицата на детската
книга и изкуствата за деца и по инициатива на МКБППМН брациговските ученици имаха възможност да се
насладят на актьорското майсторство на артистите от Търговище.
„Самодивска приказка” е новият спектакъл на Драматичен
театър – Търговище. Той е създаден
по мотиви от български народни и
вълшебни приказки, които разказват за магии, за стари вярвания и
предания, оцелели до наши дни.
В представлението има самодиви, орисници, обикновени хора
и необикновени желания. В духа на

българските народни приказки, нашата история е изпълнена с много
хумор, жив диалог и магичност. Битовите и вълшебните картини се редуват, създавайки разказ, наситен с
музика, танци и динамика. И докато
публиката – предимно учащи се,
просто се забавлява, се замисля за
важни неща, а тъжното и смешното
вървят ръка за ръка. ,,Самодивска
приказка” е спектакъл за зрители
от 5 до 105 години.
Постановката е на Надя Асенова. Сценографията е дело на Галина
Абаджимаринова, а музиката – на
Марио Балтаджиев. Участват ак-

тьорите Грета Неделчева, Жаклин
Георгиева, Мария Йорданова, Ивана Стоянова, Божидар Халембаков,
Александър Дадов и Емил Неделчев.
Галина ТРАЯНОВА

21 април 2016 г.

Общество

Когато празниците
се смесят
В Деня на здравния работник Кметство – Исперихово в лицето на кмета инж.
Петър Георгиев и старши
специалист
„Административно обслужване” Екатерина Стоянова поставиха
началото на озеленяването
на пространството около
Здравна служба в селото,
отбелязвайки и Седмицата
на гората. Те засадиха 16
елхи в здравната служба и
4 в лятната градина. После
поддържането на тревните
площи ще бъде от работниците към Кметството.
Преди това бе извършен ремонт на покрива,
освежена е и фасадата на
сградата. Над входната вра-

та беше поставена покривна
конструкция, а за болните и
немощни – перила за качване по стълбите. Започна
и подмяната на дървените
прозорци и врати с нови – от
PVC, която ще се извършва
постепенно.
Намерението на кметските служители е хората
още като влязат в района
на Здравната служба, да
усетят целителната сила на
природата, а после и компетентността на здравните
работници в лицето на д-р
Ал-Немри, акушерката Дима
Вълкова, санитарката Стоименка Варадинова и зъболекаря д-р Попов.
В. ВЪЛЧЕВА

Иде Великден
Отново е пролет и земята е облечена в своята
пъстроцветна
премяна.
Отново източният християнски свят се готви да
отпразнува Възкресение
Христово – най-светлият
празник – тържество на
духа и вярата, символ на
победата на доброто над
злото. Не знаем другите
народи дали имат дума, която така пълно да изразява
смисъла на деня, в който
Исус Христос възкръсва,
като ВЕЛИКДЕН, както ние
българите го наричаме.
Нека Пасхалните празници бъдат изпълнени с

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
Фирма „Денива ООД” – гр. София заявява желание за
изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури
в поземлен имот 6 41028, местност Стадиона в землището
на село Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.
Валери ВАРАДИНОВ – управител

СЪОБЩЕНИЕ
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №89 от
31.03.2016 г. Общински съвет – Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

РЕШИ:
1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени
имоти с номера 177020 и 177021, м. Герена по КВС на с.
Бяга, общ. Брацигово, с който се сменя предназначението на двата имота и за тях се обособява УПИ I-177020,
177021, за производство на изделия от дърво, съгласно
приложената скица-предложение, и одобрява задание
за изработване на ПУП.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №92 от
31.03.2016 г. Общински съвет – Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с номер 006279, м. Кендевото по КВС на с.
Равногор, общ. Брацигово, с който се сменя предназначението на имота и за него се обособява УПИ I - За
съоръжение на техническата инфраструктура, съгласно
приложената скица-предложение, и одобрява задание
за изработване на ПУП.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ
Фирма „Кератек Груп”
ЕООД със седалище и адрес
на управление гр. Брацигово, ул. „Крум Партъчев” 2, на
основание чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда
за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, уведомява населението на гр. Брацигово, че
има инвестиционно намерение да разшири съществуващото производство в имот с
идентификатор 06207.2.676
по КККР на гр. Брацигово, м.
Спукани поляни 1, с площ от
4840 кв. м, чрез употреба на
отпадъчни материали, представляващи:
1. Утайки от пречистване
на отпадъчни води на място-

то на образуване (филтърен
кейк).
2. Отпадъчни керамични
изделия, тухли, керемиди,
плочки и строителни материали (след термично обработване).
Информацията се намира
в Общинска администрация,
гр. Брацигово, ул. „Атанас
Кабов” 6А, ет. 2, ст. 5, отдел
„ТСУ и А”, и може да се прегледа от заинтересованите
лица.
Същите могат да се запознаят с нея и в офиса
на фирма „Кератек Груп”
ЕООД, гр. Брацигово, м.
Спукани поляни 1, тел. 0898
661 842 в периода от 15.04
до 3.05.2016 г.

З А П О В Е Д
№ РД - 209/05.04.2016 г.
гр. Брацигово

ЗАБРАНЯВАМ:
Пашуването на всякакъв вид животни, под
какъвто и да е предлог,
в ниви, ливади и трайни
насаждения, собственост
на физически и юридически лица.

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Относно
осигуряване
на пожарната безопасност
в защитените територии –
изключителна
държавна
собственост, със Заповед
№ РД-144/17.03.2016 г. на
министъра
на
околната
среда и водите периодът
от 1 април до 31 октомври
2016 г. е определен за пожароопасен за защитените
територии в землището на
всяка община.
Във връзка с това кметът на община Брацигово
е издал нарочна Заповед
№ РД-65/11.02.2016 г. с цел
осигуряване на пожарна безопасност в районите на резерват „Купена”, намиращи
се на територията на община
Брацигово и другите потенциално опасни територии от
гори и полска растителност,
прилежащи към землището
на общината.
В заповедта се нарежда
на кметовете на кметства
да създадат необходимата

организация за своевременно и бързо реагиране при
възникване на пожари, като
поставят на видно място в
селищата номерата на собствените си мобилни телефони и телефоните на пожарната и дежурния към ОбСС,
ЕЕНСП 112. Освен това те
ще трябва да актуализират
списъците на доброволните
формирования за гасене на
пожари, както и да актуализират инструкциите за реда
на тяхното оповестяване.
Към задълженията на
кметовете, съгласно тази
заповед, влиза и осигуряването на подръчен инвентар
за гасене, както и поддръжката на подстъпите към
естествените и изкуствени
водоизточници,
използвани в случай на нужда, и
поддръжката на стърнища,
слогове, крайпътни ивици и
участъци със сухи треви на
територията на общината.
Д. ДИМИТРОВ

ОБЯВА

ОБЯВА

1. Със Заповед №
ОХ-197/11.03.2016 г. на
министъра на отбраната
на Република България
е разкрита процедура за
обявяване на войнишки
длъжности във военни
формирования от състава
на Съвместното командване на силите за приемане
на военна служба на лица,
завършили
граждански
средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1.1 За Мобилната комуникационно-информационна система – 25 (двадесет и пет) длъжности
съгласно Приложение №1.
1.2 За бригада „Логистика” – 25 (двадесет и пет)
длъжности съгласно Приложение №2.
2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат
заявление до командира
на Мобилната комуникационно-информационна
система или до командира
на бригада „Логистика”,
чрез структурите на Централно военно окръжие
(ЦВО) до 5.05.2016 г.

1. Със Заповед №
ОХ-195/11.03.2016 г. на
министъра на отбраната
на Република България
е разкрита процедура за
обявяване на войнишки
длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба
на
лица,
завършили
граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина, както
следва:
1.1 За в.ф. от регион
София – 24 длъжности,
срок за подаване на документи – до 28.04.2016 г.
1.2 За в.ф. 28000 –
Граф Игнатиево – 25
длъжности, срок за подаване на документи – до
13.05.2016 г.
1.3 За в.ф. 32040 – Крумово – 19 длъжности,
срок за подаване на документи – до 13.05.2016 г.
1.4 За в.ф. от регион
Бургас – 8 длъжности,
срок за подаване на документи – до 28.04.2016 г.
1.5 За в.ф. от регион
Варна – 13 длъжности,
срок за подаване на документи – до 28.04.2016 г.

ОБЯВАТА И
ПРИЛОЖЕНИЯТА СА
ПУБЛИКУВАНИ НА
САЙТА НА ОБЩИНАТА!

ОБЯВАТА И
ПРИЛОЖЕНИЯТА СА
ПУБЛИКУВАНИ НА
САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 1,
стая №4, тел. 03552/20 65,
и старши специалист Димитър Димитров, или във
Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“
№10, тел. 034/445 463.

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 1,
стая №4, тел. 03552/20 65, и
старши специалист Димитър Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ №10,
тел. 034/445 463.

РЕШИ:
радост и много щастливи
изненади!
Желаем ви мир и надежда, сбъднати пролетни
обещания и щастливи
нови спомени! Нека този
Великден бъде специален
за вас!
„Априлци”

Фирма „Кератек Груп” ЕООД

На основание чл. 44,
ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и
във връзка с отпочване
на полските работи в земеделските имоти, намиращи се на територията
на гр. Брацигово, както и
опазването им от посегателства през стопанската
2016 г.
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За нивите и ливадите забраната важи от
12.04.2016 г. до 30.10.2016
г., а за трайните насаждения – целогодишно.
При констатиране на
нарушения да се налага
глоба от 50 до 500 лв.,
съгласно чл. 28, т. 1 от Наредба №1, приета от ОбС –
Брацигово.
Настоящата заповед
да се доведе до знанието
на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение, като се обяви във в. „Априлци”, на
таблото в сградата на Общинска администрация и

на публични места в гр.
Брацигово.
Контрол по изпълнението й възлагам на
Зенаида Глухчева – гл.

експерт ЗГВ в Община
Брацигово, и на полската
охрана.
Петко ПЕТКОВ
кмет на общ. Брацигово

Ние - хората
1 0 0

ГО Д И Н И

ОТ

В О Й Н И Т Е

В края на м. март в читалището на Пещера бе представена книгата на Красимир Узунов „Каймакъ Чаланъ”. Интересът бе огромен по две причини. Първата е, че авторът е
пещерлия по произход, а втората, и със сигурност по-значима – че за първи път в българската литература се появява
не просто поредната книга, а една колкото документална,
толкова и художествено пресъздадена епопея за най-величавия подвиг на българския войник през Първата световна
война, а най-вероятно и за цялата ни военна история. И не
е случайно, че този труд се определя от специалистите като
най-достойния паметник на онова значимо събитие отпреди точно сто години.
От уводните думи на автора се чувства нескритото
огорчение от почти пълната забрава на невероятния героизъм на защитниците на Каймакчалан, сравним във всички
времена единствено с древната битка на спартанците при
Термопилите.
За нас, българите, името Каймакчалан би трябвало да се
произнася със същото благоговение, така както и името на
Шипка. Заради политическата конюнктура през последните
десетилетия обаче това съвсем не е така. Каймакчалан е потънал в мъглата на незаслуженото забвение.
А ето какво се е случило там през онази далечна 1916 г.:
Заради неосъществения през Балканските войни национален идеал и заради вероломната измяна на бившите
ни съюзници България влиза във войната на 5 октомври
1915-а. Началото е повече от успешно – сръбската армия
била бита по всички фронтове от Тимок и Дунав до Прищина и там, в Косово, била доведена до границата на
пълния разгром. Спасило я забавянето на германския ни
съюзник, който не успял да затвори обръча и дал възможност на остатъците й да се изтеглят чрез позорно бягство
през Албанските планини. От 700-хилядната сръбска армия
оцелели едва около 200 хиляди войници, който с помощта
на съюзническия флот на Антантата били изтеглени на о.
Корфу, а оттам – на френска територия. Отпочинали, превъоръжени, прегрупирани и подпомогнати от френски формирования, най-вече от мощна артилерия, през 1916 г. те били
върнати на Адриатическия бряг със замисъл да поставят в
пълно обкръжение и да ударят в гръб българските войски,
които по това време били съсредоточени на позиционния
Солунски фронт. Евентуалният им успех би бил смъртоносен за нас. За да го постигнат обаче, сърбите трябвало да
преминат през връх Каймакчалан. Той е разположен на
самата граница между Македония и Гърция, висок е 2524 м
и представлява каменисто било в планината Нидже. Името
му е от турски произход и на български би могло да се преведе само описателно. То би трябвало да се тълкува като
„Върхът на върховете”, тоест този, който разбива небесния
„каймак”. А каймака кръстниците на планинския първенец
вероятно виждали в облаците, които „застъргвали” непрекъснато високите скалисти хребети.
От военна гледна точка този връх и съседните му затваряли Битолското поле, което ги превръщало в изключително
важен стратегически пункт по отношение на нашата отбрана.
Някои изследователи на историята сравняват създалата
се тук обстановка с онази при Шипка през Руско-турската
освободителна война. И това не е нито случайно, нито пресилено. Нека си представим хипотетично какво би се случило през онази 1877 г., ако опълченците ни не бяха успели

К Р Ъ Г С Л Е Д К Р Ъ Г,

ПОБЕДА СЛЕД ПОБЕДА!
Във футболната история
на Брацигово няма отбелязан толкова категоричен възход, колкото тазгодишния. В
своя поход към върха на „А”
ОФГ, кръг след кръг, нашата
„Барса” гази противниците
си по-безмилостно и от валяк. 22 победи от 24 мача и
вече почти 100 отбелязани
гола! Забележително!
На 2 април нашите сломиха съпротивата на ФК
„Свобода” – Пещера на собствения им стадион. Домакините удържаха на натиска
през първото полувреме, но
после се огънаха безславно.
С голове на играещия треньор Борис Благоев – Фиго
(55-а мин.), на Борис Георгиев (65-а мин.), на Гриша Иванов (86-а мин.) и отново на
Борис Георгиев (88-а мин.)
в актива ни бе записана победа с 4:1. Почетният гол на
домакините падна като изравнителен в 58-ата минута,
но… само толкова.
В следващия кръг на
9 април на наш терен с 4:0
бяха сразени футболистите
на ФК „Вихрен” от гр. Ветрен.
Първото попадение падна от
свободен удар, изпълнен
от Кирил Шакаданов, малко преди края на първото
полувреме. За радост на
публиката, последва серия
от 3 гола – по един на всеки
10 минути: в 55-а – на Цветан

Панайотов, в 65-а – на Борис
Георгиев и в 75-а – на Гриша
Иванов. Характеристика на
мача бяха множеството пропуски в завършващата фаза
на атаките. При резултат 0:
0 своя шанс изтърваха и
гостите, които не успяха да
отбележат при опразнена
врата.
Още по-категорична бе
и победата ни на 16 април
в гр. Белово – 5:0. Първото
полувреме завърши със
скромното 1:0 с попадение
на Георги Чапов. Последва
безпогрешно
изпълнение
на дузпа от Гриша Иванов,
както и още 3 гола, записани
на Цветан Панайотов, Борис
Георгиев и отново на Гриша
Иванов.
Представянето на нашите футболисти безспорно
заслужава адмирации, но
трябва да си признаем, че
необяснимо защо, всеки
от мачовете започва доста
трудно. Необходимо ни е
като че ли цяло полувреме,
докато се наберат нужните
обороти за пълноценна игра.
В такъв случай възниква
въпросът дали един по-сериозен противник, такъв,
какъвто можем да очакваме
при баражите, или дай, Боже
– всяка седмица наесен, ще
ни даде време за „набиране
на обороти”?
Димитър СТЕФАНОВ

З А

Н А Ц И О Н А Л Н О

да удържат старопланинския проход и ако Сюлейман паша
беше достигнал победоносно до Плевен…
Същото се случвало и тук – в планината Нидже. Позицията Каймакчалан се оказала от решаваща важност. Към нея
от запад заприиждали сърбите.
От наша страна защитата на тази нова „Шипка” била
поверена първоначално на 11-и Сливенски полк. В последствие той бил подпомогнат и от други отделни дружини на
33-и Свищовски, 56-и Старозагорски, 58-и Русенски, 46-и
Ямболски и 43-и полк. Или общо – малко повече от 6000
офицери и войници от българските войски.

КАЙМАКЧАЛАН
ВЪРХЪТ НА ВЪРХОВЕТЕ
Въпреки това, съотношението на живата сила било многократно в полза на противника – между 1:8 и 1:18. Не били
достатъчни и количествата боеприпаси. Не стига, че снарядите били малко за ефективен отговор, но и подвозването
им към позициите ставало изключително трудно по козите
пътеки, водещи към върха.
Преди първата, а и преди всяка от последвалите над 60
по-нататъшни атаки на сърбите, мощната френска артилерия
посипвала върха с унищожителна градушка от снаряди – от
10 до 50 000 на ден. Тяхната разрушителна сила била толкова могъща, че след приключване на битката върхът загубил
от 8 на места до 11 м от височината си. Което означава, че
по време на оръдейните канонади бойното поле всъщност
не било никакво поле, а истинска каменоломна. Възможност за някакво по-ефективно окопаване на войниците не
съществувала – скалистата гръд на върха не го позволявала. За прикритие от куршумите и шрапнелите те ползвали
най-вече естествените цепнатини между камънаците.
Истинската битка започнала в средата на август и приключила на 5 октомври. Цели 47 дни на Каймакчалан бил
разбиван не облачен каймак, а реки от кървава пяна.
Пълното описание на тази епопея е невъзможно да бъде
вместено в една вестникарска статия. В целостта си досега
тя е обхваната само в книгата на Красимир Узунов.
Всеки един от тези 47 дни бил преситен с ужас. Числото
на убитите и ранените нараствало прогресивно от десетки,
към стотици и хиляди. За този земен ад командващият позицията полковник Богданов е записал в мемоарите си:
„...Целият връх бе пламнал, земята кънтеше. Град от
хиляди разнокалибрени снаряди и множество мини се изсипваше ураганно над него и го превръщаше в грамаден
кипящ котел. Нашите защитници, останали само с две
картечници, сгушени в полусринатите окопи, с пушки във
вцепенените си ръце, очакваха последния момент – атаката
на врага, за да го срещнат на нож.”
Ежедневно били убивани по толкова много, че живите
не успявали да изнасят труповете на загиналите си другари, нито пък да погребат онези, които прибирали.

О Б Е Д И Н Е Н И Е

Но и това не било всичко. По подобие на Булаирската
позиция и тук се намесил студът. При все че в началото
месецът бил август, през нощта температурите започнали
да се смъкват все по-надолу под нулата. А по-късно, на 22
септември, завалял обилен дъжд, последван от сняг и придружен с бурни ветрове. Каменистите окопи започнали да
се обледяват. Така към броя на убитите започнал да се добавя и този на измръзналите. Само в един отделен случай
за една нощ студът погълнал 200 наши войници.
Между 26 и 30 септември върхът сменил притежателите
си няколко пъти. Въпреки подлудяващия артилерийски обстрел, нашите войници отблъснали десетките противникови
атаки и го отстъпили на сърбите едва на 30 септември. През
този ден сърбите получили съюзнически подкрепления и
засилили огъня си до невъобразимост. Изстрелите вече
се чували не поединично, а като непрекъснат грохот. Ужасът нараснал дотолкова, че цели групи от 11-и Сливенски
полк, гръбнакът на отбраната ни, за късо време полудели в
буквалния смисъл на думата. Те престанали да разпознават
командирите си, не реагирали на командите, а смъртта посрещали с идиотско равнодушие.
Накрая българските батареи млъкнали съвсем – снарядите били свършили. Да се доставят нови било пък невъзможно. Млъкнали и окопите – в тях останали като на вечен
пост само мъртвите. Годните да се движат безмълвно се
изтеглили на север.
Сръбската победа обаче вече загубила стратегическото
си значение. Поради рано нахлуващата тук зима, настъплението на обединените съглашенски сили станало невъзможно.
След приключването на тази кървава трагедия, от върха
слезли оцелели само около 800 български войници. Всички
останали били убити, осакатени, ранени, замръзнали, полудели, онемели и оглушали.
Още по-многобройни били човешките загуби сред сърбите. Според историците Каймакчалан е отнел живота на
около 8000 бойци – общо за двете воюващи страни.
На Каймакчалан оставят костите си и нашите земляци:
От Брацигово: фелдфебел Борис Димитров Гюров, старши подофицер Данаил Димитров Златков, старши подофицер Иван Велев Никин, старши подофицер Йордан Янков
Калчишков, старши подофицер Павел Стоянов Терзиев, р-к
Атанас Василев Кавтанджиев, р-к Данаил Георгиев Стоянкин, р-к Димитър Спасов Чанакчиваров, р-к Иван Христов
Керин, р-к Петър Иванов Рабаджийски.
От Исперихово: р-к Атанас Илиев Божков, р-к Илия
Иванов Илиев.
От Козарско: младши подофицер Пею Ангелов Вардинов.
От Розово: р-к Георги Георгиев Кърпачев, р-к Лазар Илков Дюлгеров, р-к Трендафил Тодоров Иванов.
От Равногор: старши подофицер Васил Спасов Смъркалев, младши подофицер Иван Тодоров Анев, р-к Кузман
Гелев Ризанов.
От Жребичко: р-к Юрдан Георгиев Стоев, р-к Атанас
Христов Кузев, р-к Вълко Стайков Чучуранов – и тримата
безследно изчезнали.
Димитър ДЪНЕКОВ

“ЧИКО” ПРИБЛИЖИ “БАЛКАН” КЪМ „А” ОБЛАСТНА СЛЕД 2:2
Всички очакваха бяжани да „дадат” мача, но той се игра на 100 процента

„Балкан” (Варвара) е
с една идея по-близо до
регионалния
аматьорски
футбол след биткаджийско
2:2 с „Чико” (Бяга). Срещата
на стадион „Балкан” определено не беше за хора със
слаби сърца.
Домакините влязоха в
дербито като аутсайдер заради последното си място
в класирането и черния
баланс от 6 загуби и само
1 успех през пролетта.
Противно на очакванията
обаче, силно разнебитеният
от контузии на основни играчи състав на домакините
поведе в резултата още в
първата минута след гол на

Илиян Панчев. Влезлият да
играе на инжекции щурмовак на „Балкан” бе изведен
зад защитата на „Чико” и
след като преодоля вратаря Петър Стоичков, вкара
хладнокръвно за 1:0. След
попадението бяжани дълго
време не успяха да намерят брод към вратата на
домакините. В 21-вата мин.
обаче защитата и вратарят
на „Балкан” се пропукаха
и Деян Бекяров изравни с
прецизен удар от границата
на пеналта – 1:1. При този
резултат завърши и първото
полувреме. След паузата
„Балкан” натисна педалите,
а „Чико” заигра на контр-

Ч ЕС Т И Т Р ОЖ Д Е Н Д Е Н !
На 26.04.2016 г. Юри Милиев има юбилей.
Ние, неговите приятели, го поздравяпоздрав
дравяваме и му пожелаваме здраве,
драве, дълголе
дълголетие
и благополучие!
Нека и занапред
дните ти бъдат
като пролетен цвят!
Обичаме те – Елена,
Ира, Бистра, Тошко
и Любо от Пловдив

аатаки. Още в началото на
втората част Зайков от домакините пропусна да вкара
с глава след едно нелошо
центриране отдясно. Гостите също отговориха с 2-3
опасни ситуации. В 75-ата
мин. Спас Милушев попари
бившите си съотборници с
попадение за 1:2. Балканци
веднага ги настигнаха, но
при една контра на „Чико”
капитанът им и централен
защитник Борислав Петров
направи фаул при опит
да спре пробив на Спас
Милушев и беше изгонен.
Останали с 10 души на
терена, варварци обаче не
се предадоха. В 87-ата мин.

ФОТ

те дори стигнаха до изравнителен гол при едно меле
пред вратата на „Чико”, при
което Заро Гулачки си вкара
автогол. В заключителните
минути „Балкан” заигра и
ва банк, при което влезлият
като резерва в състава на
„Чико” Димитър Дечев получи два отлични шанса да
реши мача, но ги пропусна.
В последните секунди на
срещата пък домакините
претендираха за дузпа от
страна на вратаря Петър
Стоичков, но реферът Николай Йорданов остана безмълвен и веднага след това
даде последния съдийски
сигнал за крайното 2:2.

ООКО

Почистване
на екопътека
„Бальовица”
от доброволци.
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