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„ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ
ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА...”
Това бе за Брацигово
вторият ден на месец юни от
2015 година.
В 10,30 часа местната
общественост се събра под
палещите лъчи на жаркото
слънце на площад „Централен”, където тържествено бе
открит реновираният Пантеон на славата и отбелязана
25-ата годишнина от основаването на Общинската структура на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Гости на тържеството
бяха: Янаки Стоилов – зам.председател на Народното
събрание на РБългария,
подполковник Емил Колегов – началник на Областен
военен отдел – Пазарджик,
и подполковник Христо
Христосков – председател
на Областен съвет на СОСЗР
– Пазарджик.
Особено вълнуващо за
всички бе и присъствието
на двама от участвалите във
Втората световна война брациговци – Димитър Дименов
и Станко Граматиков. Те бяха
наградени с почетни грамоти
от Областния военен отдел в
Пазарджик. Почетни грамоти
получиха и Никола Костов и
Васил Кабов.
След
заупокойната
литургия, отслужена от свещеник Христо Булев, слова
прочетоха директорът на
ГИМ – Брацигово и председателят на ОбС на СОСЗР
– Брацигово. Последва ритуално развързване на трико-

Ден на безсмъртните!
На знайните и незнайни герои.
Помен за загиналите!
Празник на възкръсналите!
Ден на Ботев! И на Пантеона на славата!

льорната лента от градоначалника Васил Гюлеметов и
заместник-председателя на
Народното събрание Янаки
Стоилов и вратите на Пантеона на славата бяха широко
отворени за посещение през
целия ден.
Прочетен бе и поздравителният адрес, изпратен
до кмета на общината и
до председателя на ОбО
на СОСЗР – Брацигово от
генерал-лейтенант офицер
от запаса Стоян Топалов

– председател на СОСЗР.
В минута мълчание спазихме най-видния ритуал
– цял народ да падне на колене пред онези свои предшественици, които дариха живота
си за свободата и независимостта на Отечеството.
Паметта на 247-те брациговци, положили костите
си по бойните полета на
България, бе почетена тържествено в Деня на Ботев
и загиналите за национално
освобождение.

Защото „Тоз, който падне в бой за свобода, той не
умира...”.
Тези безсмъртни стихове Христо Ботев посвети на
героичната смърт на Хаджи
Димитър, но те звучат с пълна сила и за всички онези,
които подариха живота си в
името на България, затова
признателните потомци повече от столетие честваме този
ден като Ден на всенародна
почит към героите, отдали
всичко за свободата и независимостта на България.
Защото „Няма власт над
оная глава, която е готова
да се отдели от плещите си в
името на свободата и за благото на цялото човечество”.
Венци бяха поднесени
от зам.-председателя на
Народното събрание Янаки
Стоилов, от Община Брацигово, Общински съвет – Брацигово, Общински съюз на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва, КСУДС,
Общински съвет на БСП
– Брацигово.
Цветя на признателност
пред саркофазите положиха
Областен съвет на СОСЗР
– Пазарджик, началникът
на Областен военен отдел
– Пазарджик, директорът
на Регионален исторически
музей – Пазарджик, Общинската структура на русофилите – Брацигово, Градски
исторически музей, Коалиция „Бъдеще за Брацигово”,
НЧ „В. Петлешков – 1874”,
кметство село Козарско.

5 ЮНИ - ЕДИН ОТКРИТ УРОК
ТРЕВОЖНО,

Световният
ден
за
опазване на околната среда в община Брацигово
започна с тревога и болка.
Предишния ден бе изтекла
информация в интернет
пространството за това как
млади представители на
най-разпространения етнос безмилостно се гаврят

с млади фиданки, насадени
по проект около двата
микроязовира - Гачево и
Бурово блато.
В медиите за този ден
четем още:
Отговорно управление
на природните ресурси на
планетата - това е акцентът
на Световния ден на окол-

НО

сяване срещу инциденти,
обясни инж. Георгиев от
БЧК.
През 200 метра трябва
да са поставени предупредителни табели за забрана
на къпането. От РЗИ пък ще
взимат проби за изследване на водата от замърсява-

МЕЖДУ ДВА БРОЯ
ОБУЧЕНИЕ

• Участие на ОДЗ „Здравец” - гр. Брацигово в Областна-

та конференция „Децата и големият свят”
01 - 03 юни 2015 г. - гр. Пазарджик
Сътрудничеството, откритостта и споделянето на добрия опит са вярната формула за успешното развитие на
педагогическата практика.

Ст. учители Танева и Нанова от ОДЗ „Здравец” гр. Брацигово с доклад „Интерактивни методи
за стимулиране речевата активност на децата”

РЕЗУЛТАТИ

• На ДЗИ по БЕЛ тази година се явиха 17 зрелостници от

завършващите тази година СОУ „Народни будители”. Средният успех на випуска е добър 4.16. Слаби оценки няма.
Гордост за всички са отличниците Мирослав Миховски,
който получи 5.58 по БЕЛ и 6.00 по математика, Момчил
Ценов - 5.64 по БЕЛ и 5.70 по английски език. Много добре се представиха Тодор Митовичин - 5.12 по БЕЛ и 5.74
по английски език, Христо Христов - 5.09 по БЕЛ и 5.26 по
английски език. Останалите дванайсетокласници избраха
втори ДЗИ философия. Средният успех по философия е
добър 3.50.

ЯСЛЕНАТА ГРУПА НА ОДЗ „БОЖУРА
ФУРНАДЖИЕВА” С НОВИ ИГРАЧКИ

• Доброволките от Движението на българските майки
дариха на малчуганите от яслената група на ОДЗ „Божура
Фурнаджиева” в Брацигово всичките си налични детски
играчки. Плюшените животинчета в момента са неизменен
спътник на най-малките.
Директорката на детската градина Теодора Добрева
сподели, че е постоянна практика да се приемат дарения и
жестът на майките доброволки е добре дошъл.
С това обаче нуждите на децата не свършват. Малкият делегиран бюджет не позволява на ръководството на
детската градина да осъществи мечтата си за създаване на
съвременен дидактически и игрален кът в двора на заведе-

ФАКТ!

ната среда за 2015 г. (World
Environment Day). Всяка
година на 5 юни светът
отбелязва най-известния
глобален ден с призив за
положителна промяна на
околната среда.
Световният
ден
на
околната среда е основният механизъм на ООН
за повишаване осведомеността и за насърчаване
на действия за опазване на
околната среда в световен
мащаб.
В своята резолюция
Общото събрание призовава държавите и организациите, членуващи в ООН,
ежегодно в този ден да
провеждат мероприятия,
демонстриращи стремежа
им да опазват и подобряват околната среда.
На 5 юни екоинспекци-

ите в страната организират различни инициативи
– открити уроци, лекции,
изложби и конкурси за рисунки и фотографии.
Питаме се: къде между
всичките тези изискани
и стилни думи се крият
човешкото отношение и
съвест? Кой навреди повече на доброто желание да
имаме гора около блатата
– тези, дето унищожиха
безотговорно фиданките,
тези, дето ги накараха да
го направят или тези, дето
снимаха, но не попречиха
на гаврата?
Откритите уроци могат
да бъдат полезни само
когато видим на изложба
фотография на същите тези
герои, на която с лопати и
лейки садят и поливат млади дръвчета.

ния. До 5 юни е бил срокът
общинските комисии да си
свършат работата всяка в
своите територии.
Проверките ще траят
една седмица. От 15 юни
експертите тръгват на обход
по плувните комплекси и
басейни. Там, освен инспек-

ции за безопасност и чистота на водата, ще се гледа и
дали има спасители, и дали
те са достатъчно квалифицирани.
Скоро след това ще бъдат оповестени резултатите
и за единия, и за другия тип
водни обекти.

ТРЪГВАТ ПРОВЕРКИ ПО ЯЗОВИРИТЕ

Експерти ще проверяват
язовирите и микроязовирите от 8 юни 2015 г.
Акцията е на областната
комисия, сформирана от
губернатора Трендафил Величков. Целта е да се види
дали навсякъде е направено необходимото обезопа-

30 ст.

нието. Виртуално учителките си представят как огромният
зелен двор е осеян с нови атрактивни катерушки, беседки
и пейки, защото старите са на по кажи-речи 30 години.
Преди Деня на детето ОДЗ „Б. Фурнаджиева” изпрати
бъдещите си първокласници с пъстро пищно тържество.
Малчуганите изнесоха концерт, в който рецитираха, пяха и
играха на воля. Родителите пък се обединили и подарили
на детската градина озвучителна техника, която получи
бойното си кръщение тъкмо на този концерт.
Изпращането на най-големите възпитаници на детското
заведение е много емоционален момент, едновременно весел и малко тъжен, защото раздялата с умни и добри деца
винаги е трудна.
В ОДЗ „Божура Фурнаджиева” се обучават над 65
деца, като 6 от тях пътуват всеки ден със специално уреден
транспорт от близкото село Розово, а вече 9 от малчуганите са от КСУДС - Брацигово.
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Върви, народе възродени!

ДЕЦАТА НА БРАЦИГОВО ОТПРАЗНУВАХА 1 ЮНИ
Сред този космос от желязо,
сред този сив фабричен ад,
като от приказка излязъл,
шуми един вълшебен свят.
Светът на спящите царкини,
на Гъливер и братя Грим,
светът на детските години
и на безгрижните игри.

Писател и карикатурист ЛИТЕРАТУРЕН ДЕСАНТ В БРАЦИГОВО
пожелаха приятна
ваканция на децата от НУ
Детският
писател
Борислав Ганчев, известен като Борко Бърборко, и Николай Арнаудов – художник карикатурист, се срещнаха
с деца от НУ „Васил
Петлешков”. Те бяха в
Брацигово по покана
на МКБППМН и ръководството на читалище
„Васил Петлешков 1874”, а поводът бе краят на учебната година и
Денят на детето.
Представянето на книгите
на известния писател Борислав
Ганчев предизвика интерес у
малките слушатели. Те се надпреварваха да четат откъси от
цялото творчество на Ганчев,
а през това време роденият в
Кърджали карикатурист Николай Арнаудов пък показа свои
творби за това какво трябва
да правим и как не трябва
да се държим. Той представи
творенията си, които децата
имаха възможност да разгледат отблизо още в началото на
срещата. Разказа малко повече
за това как се създават карикатури, че това са рисунки, които
предизвикват насмешка и весело настроение и им припомни,
че трябва да внимават повече в
часовете по изобразително изкуство, защото във всеки един
от тях може да се крие талант
на добър художник или бъдещ
карикатурист.
Борислав Ганчев пише предимно хумор и сатира, както и
150-годишен
юбилей
отпразнува ОУ „Христо
Ботев” в с. Бяга. По стародавна българска традиция
с питка и мед в ръка, красиви девойки в народни
носии посрещаха гостите
на празника.
91 ученици, разделени
в 8 паралелки, се обучават
в момента в училището.
Радостта, че са се запазили
през годините те изразиха
в поетичен рецитал и есета,
посветени на любимото
школо. Гостите, уважили
празника, бяха поздравени
още с песни и танци. Сред
присъстващите
имаше
много бивши и настоящи
учители, родители и жители на Бяга. Всички те с
радост аплодираха прекрасните изпълнения на
участниците в програмата.
Минават години, десетилетия и столетия. Времето
е най-сигурният критерий
за всяка духовна ценност

поезия за деца под псевдонима
Борко Бърборко. По текстовете
му са композирани детски и хумористични песни. Награждаван е многократно в престижни
литературни конкурси. Автор
е на 4 сатирични книги със
стихове, епиграми и афоризми,
както и на книгите за деца „Аз
уча азбуката с гатанки”, „Свири, щурче”, „Какъв да стана?”,
„Гатанки от А до Я”, „От зима до
есен с усмивка и песен” и много
други.
Николай Арнаудов е художник карикатурист с публикации в Германия, Англия, САЩ,
Словакия, Полша, Македония
и други страни. Получил е няколко международни награди –
от Япония, Корея, Словакия,
Естония, Украйна, Чехия, Македония. Номиниран е за награда
в Полша. През 2010 г. открива
самостоятелна изложба в Словакия, а през 2012 г. – в Българското посолство в Лондон.
Публикува редовно и в нашия
централен печат.

и човешко дело. Всеки
юбилей означава история,
опит, традиции. За жителите на Бяга 1865 година е паметна, защото е открит нов
храм на духовността.
Началото – първото
училище било килийно и
се ръководело от поп Илия
Димитров от с. Бяга, който
е и първият учител. Първа
жена учителка пък в Бяга
била Мария Димитрова от
гр. Пазарджик.
Началното
училище
било задължително за
всички момичета и момчета от 7 до 13 години.
Обучението се осъществявало сутрин и следобед по
три часа. Учебната година
завършвала с годишен
изпит.
През 1919/1920 г. то прераства в основно училище
с първи прогимназиален
клас.
През 1928/1929 г. е построена новата сграда, ко-

Само пет дни пред
Празника на българската писменост и култура
градът ни бе „атакуван”
от двама, добили национална известност,
столични автори.
В ранния следобед
в читалище „Васил
Петлешков - 1874” гост
на ученическото съсловие бе Ваня Щерева
– автор на книгата, написана по популярния
телевизионен сериал
„Стъклен дом”. В разговора с учениците
обаче стана дума не
за нея, а за творческия
процес на писането, за
първата й книга „Образцов дом” и за необходимостта от четенето.
Часове по-късно в залата на Градския исторически
музей със своите книги, илюстрирани с богат видеоматериал, ни запозна и Румен Стоичков – дългогодишен
Поредното пътуване, поредната
среща с красотите на България и
нейната героична история. С екскурзията до гр. Ловеч, Къкринско ханче и
Троянски манастир учениците от СОУ
„Народни будители”, обучаващи се в
ПИГ, приключиха изучаването живота
и делото на Васил Левски. През тази
учебна година те посетиха всички паметни места, свързани с неговия героичен път - от раждането до бесилото.
Със затаен дъх и много вълнение се
поклониха пред единственото място,
където земята е напоена с кръвта на
Левски, направиха снимки с дървото
(вече изсъхнало) - свидетел на онези трагични декемврийски мигове.
Увековечиха се пред паметника на
Левски в Ловеч, висок 15 метра, любуваха се на прекрасната изгряваща
луна и залеза на слънцето.
А какво настроение, колко смях
и дори сълзи от смях имаше в Музея
на хумора в Габрово... Тези мигове

„Да се знае - народ, който не поддържа
традициите си е обречен на забвение...“
на истинско наслаждение те няма
да забравят никога. Позираха и пред
скулптурите на Хитър Петър и Санчо
Панса.
После учениците посетиха Етъра едно кътче, в което времето е спряло.
Тук всеки може да се наслади на спокойствието и тишината на природата,
да усети духа на старите българи чрез
занаятите.
„Да се знае – народ, който не поддържа традициите си е обречен на
забвение... “ – тази мисъл, изсечена
върху камък в резервата, бе заснета
от всички.
И... ето, пред погледите се изправи
величавият връх Шипка. Бяхме еди-

Времето е най-сигурният
критерий за всяка духовна ценност

ято съществува и до днес
и носи името на великия
българин Христо Ботев.
От 1979/1980 г. то получава статут на светско.
В момента училището е
основно. В него се обучават
деца в начален (1-4 клас) и
прогимназиален етап (5-8

журналист от БНТ, автор и водещ на предаването „Нощен хоризонт” и неуморим пътешественик – изследовател на красотите на България. Акцентът в неговите две
богато илюстрирани книги е поставен върху потайностите и легендите на малките и затънтени из дълбините
на родината ни селца и паланки – много от тях обречени
на изчезване, но все още живи, а при това и страхотно
красиви.
Специални поздрави, цветя и изработени лично от
нея сувенири и в двата случая поднесе неостаряващата
Димитър СТЕФАНОВ
Гена Павлова.

клас). Броят на учениците
през различните години е
бил от 20 в килийното до
300 в светското.
За първи директор се
споменава Кръстан Иванов
Найденов от с. Бяга.
Следват още 17 директори, които са работили в

нодушни, че ще изкачим стъпалата –
999 на брой. От този връх висок младите хора на България я видяха цялата, видяха Родината си – прекрасна,
най-свидна и мила.
Доволни, щастливи, обогатени,
това бяха учениците ни, завърнали се
от поредното пътуване из България.
А ние – В. Кръстева, Цв. Глобова, Н.
Казакова, Н. Петкова – техните ръководители, сме удовлетворени от
свършеното. Трябва да се видят очите
и лицата на децата в такива мигове, за
да се разбере, че те са едни прекрасни
млади хора, устремени към бъдещето.
В. КРЪСТЕВА
Цв. ГЛОБОВА

училището.
С най-дълъг педагогически стаж като ръководител е г-жа Елена Илинова
– 18 години.
Всеки един от тях е
работил през различен период от време и е оставил
трайни следи в утвърждаването и престижа на
училището.
В ОУ „Христо Ботев” са
работили стотици учители
и възпитатели, посветили
младостта си, дарили топлината на любвеобилните
си сърца, за които професията е съдба и мисия.
За периода на съществуване на училището найдълъг учителски стаж има
г-жа Маргарита Пейкова
– 40 години.
Десетки са и служителите, които са работили
и са се грижили за уюта,
чистотата и топлината в
училището.
През класните стаи са

минали хиляди ученици. С
гордо вдигната глава можем да кажем: „И ние сме
дали нещо на света.”
Всеки един има какво
да разкаже – за своите
учители, за безгрижните
школски години. Много от
тях след завършване на
основното си образование
в Бяга са поели по пътя на
учителя, на лекаря, инженера, художника, скулптора, агронома, немалко са и
ръководителите в различни сфери на живота.
Едно стръкче цвете, подадено от детските ръце,
една научена нова песен,
хубаво предаден урок – все
празници, празници...
Нашето
училище
е
запазило през годините
детските жадни очи, смеха, радостта, защото те са
вечни.

Честит празник!
Владимир ГЕГУСКОВ

11 юни 2015 г.
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Из работата на Общински съвет - Брацигово НОВА СХЕМА
Делово и в същото време емоционално
премина поредното редовно заседание на Общински съвет – Брацигово.
Видимо не дългия дневен ред все пак отне
половин работен ден на местните депутати. Те
разгледаха 14 точки, като най-спорни за тях
бяха тази за преместване на ПГСА - Брацигово
на друг административен адрес, т.е. събирането на двете средни училища в една сграда,
както и определяне заплатата на управителя
на общинската фирма „Инфрастрой” ООД.
Тъй като проблемът с Професионалната
гимназия е бил винаги много чувствителен
за брациговци и всяка стъпка в посока на
промяна спрямо нея се посреща резервирано,
точката не бе приета.
За да бъдем безпристрастни информатори
по проблема, ще публикуваме мотивите на Общинското ръководство и становището на РИО
на МОН – Пазарджик.
МОТИВИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ АДРЕС НА ПГСА – БРАЦИГОВО
Изхождайки от реалната ситуация на образователната система в община Брацигово и
капацитета и дейността на средните училища
в града, както и предвид демографската криза
през последните години, с оглед компенсиране на големите размери на дофинансирани
суми за дейности по запазване на професионалните паралелки по строителство и архитектура, общинското ръководство инициира
процедура за съвместяване на двете средни
училища в града – ПГСА и СОУ „Народни
будители”, на един административен адрес
– бул. „Трети март” №14, като изпълнение
на чл. 126, ал. 2 от ППЗНП, който гласи: „Административните органи и обществеността
оказват помощ и съдействие за провеждане
на ефективна възпитателна и образователна
дейност.”

Мотивите за съвместяването на дейността
на двете училища в една сграда се основава
на разбирането, че главна ценност в образователната система е ученикът. Интересите на
останалите участници в образователно-възпитателния процес - учители, възпитатели,
педагогически съветници, пом.-директори,
директор и непедагогически персонал, следва да бъдат подчинени на основната цел
- осигуряване на равен (справедлив) достъп и
качествено образование за учениците.
Задачата на настоящата стъпка по така
наречената „Оптимизация на училищната
мрежа” на местно ниво е да формулира целите
за развитие на училищата в град Брацигово и
очертае основните мерки за тяхното постигане, да дефинира онези проблеми, чието решаване е от съществено значение за превръщане
на професионалното и общо образование в
модерно, достъпно и качествено.
Прилагането на иновативни методи в
обучението, съчетани с активно използване
на информационните и комуникационните
технологии в модерна материална среда за
теоретично и практическо обучение по професиите ще окаже положително въздействие
на качеството на придобиваното образование
и квалификации и осуетяването на ученическата миграция.
Използването на една сграда от двете
средни училища запазва към момента тяхната
автономност.
Ръководствата им трябва да постигнат съгласие по отношение спазване Закона за народната просвета и Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета, а именно чл.
25, ал. 1 и ал. 2, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 6, както и
Раздел II и III от ППЗНП.
Към момента сграда, предвидена за 500
ученици, се ползва от 187, към тях ще бъдат

Друга щекотлива точка в дневния ред на общинската сесия
от 26 май бе обособената паркова зона на ул. „Атанас Кабов”.
Във връзка с това ще припомним, че:
За паркиране в зелена и синя зона, както и в централните
зони на малките населени места, където е необходимо, занапред
да се плаща цена, а не такса, която ще се определя от общинските съвети, съгласно промени в Закона за движение по пътищата.
Общинският съвет ще определя цената за паркиране в платените зони, както и условията и реда за плащане. Приходите
ще може да събира специализираното общинско звено или
юридическото лице по Закона за обществените поръчки, което
отговаря на записаните в него условия.

„Младежка
заетост”

прибавени още 23-ма ученици или 39 при
евентуално благополучно реализиране на
поне една паралелка от заложените две в
Държавния план-прием за учебната 2015/2016
година.
Убедени сме, че при наличие на добро
желание и прилагане на подходящите управленски практики, мирното съвместно съжителство на двете образователни институции може
да намери своето удачно разрешение.
Тези мотиви, както и положителното становище на РИО на МОН - гр. Пазарджик, не можаха да убедят общинските съветници и много от
тях се въздържаха по проблема.

Контролът върху средствата е изцяло в общинските съвети,
защото те гласуват инвестиционната програма на дружествата.
Общинските дружества са едни от най-проверяваните.
Народните представители предложиха още регистрирането и
отчитането на приходите от местата за паркиране да се извършва
чрез фискални устройства с установена дистанционна връзка с
НАП за предаване на данни и за издаване на фискална касова
бележка, отговаряща на изискуемите реквизити в действащата
нормативна уредба. Идеята беше отхвърлена.
С глоба от 50 до 200 лв. ще бъдат наказвани водачи, които
паркират неправилно в паркове, градини, детски площадки и на
тротоари в населените места, извън обозначените такива.
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Ремонтът на пътя откъм Пловдив тече усилено, но
безопасността на движението е гарантирана - участъкът
е надлежно сигнализиран с пътни знаци. Ако някой не успее
да ги разчете, проблемът ще си е негов.

„Да изчистим България заедно” продължава
Майки доброволки от две
населени места на община
Брацигово се включиха в
инициативата „Да изчистим
България заедно“ на 31 май
2015 г. В навечерието на Международния ден на детето в
Козарско и Брацигово майките почистваха хартии, пластмасови и други отпадъци от
детските площадки и местата
за отдих.
На 29 май 2015 г. към инициативата на местно ниво се
присъедини и колективът на
КСУДС – Брацигово, който
положи усилия за почистване на детската площадка на
ул. „Оборище” в новия квартал на Брацигово.
„В тази инициатива за нас
е важно не само да направим
населените си места по-чисти
и приветливи, но да покажем

отговорното си отношение
към природата и средата, в
която живеем. Така изразяваме и отговорността си към нашите деца, учим ги да пазят
природата и ресурсите, които
имаме” – смятат родителките.

Стартира нов прием по набиране на заявки
от работодатели за разкриване на свободни
работни места по схема „Младежка заетост”.
Дирекция „Регионална служба по заетостта”
– Пловдив информира работодателите, че могат да подават заявки в дирекции „Бюро по
труда” за включване в схемата.
Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием
от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо,
за разлика от предишния прием, с цел да се
избегне забавяне при подбора и оценката на
работодателите.
Редуциран е броят на документите, които
трябва да бъдат подадени, след одобрение
на заявката, при определяне допустимостта
на работодателя с цел сключване на договор за заетост. Комплекта от документи,
необходим за кандидатстване по проект „Нова
възможност за младежка заетост” може да
изтеглите от сайта на Агенция по заетостта
/www.az.government.bg/ или да получите в дирекции „Бюро по труда”.
Работодателите могат да подават заявки
за свободни работни места, като същите ще се
обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015
г. или до изчерпване на финансовия ресурс по
схемата.
Финансирането на дейностите по схемата
за София-град и страната е от два различни
източника – Европейски социален фонд и
Инициатива за младежка заетост. Към момента
финансовият ресурс за разкриване на работни
места на територията на София-град е изчерпан. Работодателите могат да подават заявки
за разкриване на работни места на територията на София-град, но безработните младежи
следва да бъдат регистрирани и насочени от
бюрата по труда на територията на София-област или страната.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се
изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и
обучение на работното място на 8000 младежи
на възраст до 29 години включително.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в
две основни направления:
Стажуване: Работодателят или определен
от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е
максимално усвояване на практически умения
по придобита професия или специалност в
рамките на стажа.
Обучение по време на работа: По време на
работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност,
като за целта се предвижда работодателят или
определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по
време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на
младежите е различен от населеното място на
работа, се осигуряват средства за транспорт
от и до работното място за първия месец от
стажа/обучението.
На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
– възнаграждения в размер на минималния
осигурителен доход за съответната основна
икономическа дейност и квалификационна
група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
– здравните и социалните осигуровки на
младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът
остане на работа и сключи безсрочен трудов
договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по
време на стажуване няма да бъдат покрити от
схемата и остават за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
– възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата
за страната;
– разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение
по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за
страната).

Съвременност

24 МАЙ ОТ ПРАЗНИК НА ДУХА ДНЕС Е НАЙ-ВЕЧЕ ПОВОД ЗА СЕЛФИ

СРЕЩА НА НАБОР 1950 ОТ ГРАД БРАЦИГОВО

Годините се изнизват
като в пясъчен часовник.
Докато сме ученици, 30-годишните ни се струват старци, а 60-годишните – праистория. Само съдбата може
да върне часовника обратно, но и тя прави това не с
нас самите, а чрез нашите
деца, внуци и правнуци…
Избледняват или изчезват някъде из тавани и
мазета или някъде другаде
и албумите, снимките от
абитуриентските балове. От
година на година оредяват
срещите на випуските, побеляват косите, увеличават
се минутите мълчание за съучениците ни, с които сме лудували и прехвърляли мост
от момчета и момичета към
жени, мъже и семейства.
Разказите за първите
любовни трепети постепенно се сменят с тези за
децата и внуците… Но такъв
е животът.
Отново е май!
Вън е пролет и ухае
на цветя. Птичките пеят,
а ние отново сме заедно
– момичетата и момчетата
на набор 1950, за да върнем
невероятните си спомени
отпреди петдесетина години, блясъка в очите си, да
се порадваме един на друг,
да се прегърнем, да се целунем, да се наддумаме за лудории и преподаватели, за

деца и внуци, да споделим
радост и тъга. Да си кажем,
че отново – след цели 45
лета, сме заедно и сме не
по-малко деца в сърцата
и душите си, макар и със
заскрежени коси и тук-там
следи от времето, но добродушни и отново, и завинаги
приятели и другари.
Върнахме се назад в
годините, поприказвахме си

както някога, пошегувахме
се, попяхме и потанцувахме.
С една дума – повеселихме се както подобава на
среща.
Отдадени на спомените,
си припомнихме онези далечни луди-млади години,
когато, както се казва, морето ни беше до колене и всичко що хвърчеше се ядеше.
Инициативният комитет

на Набор 1950 връчи грамота на най-ентусиазирания и
упорит организатор за провеждането на срещите – Георги Карналов, и го призна
за „Лидер на Набор 1950”.
На всички момичета и
момчета с вече побелели
коси пожелаваме много
здраве, щастие любов и
късмет! И до нови срещи!
Пепа КАБОВА

„РИБОЛОВЕН КЛУБ БРАЦИГОВО-2014”
кани любителите на риболовния спорт на празничното откриване на Риболовен
сезон 2015 г. По този повод
Сдружение
„Риболовен
клуб Брацигово-2014” организира съзтезание по
спортен риболов, което ще
се състои на 13.06.2015 г. на
язовир „Бурово блато”.

Начало на състезанието – 9 ч., сборен пункт
– беседката на дигата. Право на участие имат всички
организирани риболовци с
редовно заверени билети
от ИАРА. Участниците ще
бъдат разделени в три групи
– мъже, жени и деца до 16 г.
На призьорите ще бъдат раз-

С П О Р Т

дадени награди и грамоти.
За справки и записвания: в магазина на ул.
„Васил Петлешков” 40,
гр. Брацигово, на електронен
адрес:
https://
www.facebook.com/brvo2014
или на телефони: 0895
449974; 0899 857214; 0888
725159. Записвания ще се

извършват и на място в
деня на състезанието – от
07.30 до 08.30 ч.
Нека заедно възстановим една традиция!
За улеснение на всички
участници и гости на празника са осигурени скарабира и напитки!
От УС на Риболовен клуб

С П О Р Т

СТОЖЕР НАБЪЛГАРСКАТА
ДУ ХОВНОСТ

За пореден път читалище
„Просвета - 1911” в Розово
доказва, че е стожер на българската духовност. След закриване на училището в селото
то продължава да е център на
културно-масовата и просветната дейност с автентичните
си изяви, обогатяване на историческата музейна сбирка и
осъществяване на събитията от
културния ни календар.
За активната дейност на настоятелството и секретаря говорят проведените мероприятия
в последно време, които създадоха празнично настроение
и повдигнаха духа на местното
население.
Интересно
мероприятие,
което превърна деня в празник
за розовци, бе гостуването на
снимачен екип от телевизия
АЛФА. Центърът на селото едва
побра хората, дошли да видят
и участват. Младежи, девойки
и деца, облечени в носии, се
готвеха да възстановят обичая
„Гергьовска люлка”. Телевизионният екип най-напред
засне музейната сбирка
и разказите на по-възрастните жители. Катя
Комитова, Цветана Панайотова и Васка Спасова
разказваха за живота на
малкото селце, сгушено в
котловините на Родопите.
Под
ръководството
на Славка Кушлева много
атрактивно бе възпроизведен 150-годишният
обичай за Гергьовската
люлка. На уникалното
дървено съоръжение младостта се люлееше под наричанията на розовски диалект
за късмет, здраве и берекет. На
старинен кантар всеки, който
пожелаеше, можеше да измери
теглото си. През целия ден неизменно звучаха характерните
местни гергьовски песни.
Филмът за Розово и розовци продължи с кадри на кръстопътя Шипковица сред розовите
насаждения на местните хора.
Сред красотата на пейзажа, на
фона на надиплените планински възвишения, скали, поля и
ливади, всред аромата на гюл

битовата ни група, водена от
Николай Балабанов, изпълни
своите песни. Само който е гледал предаването, излъчено на 5
юни, може да оцени красивата
местна природа и богатството
от песни, шевици, носии и накити.
Другите два празника в
селото ни бяха естествено
продължение на културния
календар.
За първи път след закриването на училището през 2007 година секретарят на читалището
организира празник по повод
1 юни. Международният ден на
детето събра в градинката на
центъра около 20 деца и още
толкова майки и баби. Детската
площадка бе украсена с разноцветни балони и озвучена с
любими песнички. Малчуганите
пяха, рисуваха и играха, а найдобрите сред тях получиха и
награди.
Последната читалищна изява за месец юни бе отбелязването Деня на Ботев и на за-

гиналите за свободата на България войни. Слово по случай
139-ата годишнина от смъртта
на поета-революционер изнесе
Веселин Христев, който в едно
с националните герои спомена
и имената на загиналите за независимостта и свободата на
България розовци. И този ден
не мина без битовата група,
която пя патриотични песни и
рецитира стихове на Ботев.
Звукът на сирената бе естествен завършек на скромното
тържество.
Катя КОМИТОВА

С П О Р Т

Жребият реши: “ЧИКО” ВЕЧЕ Е В “В” ГРУПА

Квалификацията
за
попълване
състава
на
Югозападна „В” група бе
предавана на живо от сайта
Пазарджик - спорт. След изтеглен жребий за условен
домакин бе избран тимът на
ФК „София 2010”, а нашият
представител - ФК „Чико”
(Бяга), се водеше гост.
В началото на срещата
станаха ясни и имената на
съдиите, ръководещи мача.
Те бяха изтеглени с жребий
малко повече от час преди
двубоя. Главен рефер на
стадион „Христо Ботев” в
Ихтиман бе Ивайло Стоянов
- Сватбата от Петрич, а за
негови помощници назначени неговият съгражданин
Емил Вангелов и Мирослав
Максимов от Сандански. За
четвърти арбитър бе определен Драган Стойков - Пикси
от Благоевград. Делегат на
БФС беше Петьо Дончев,
който е шеф на столичния

областен футболен съюз.
Домакините от София играха със сини фланелки и гащета и бели чорапи, а бяжани - със своя златист екип и
с черни чорапи. Времето бе
приятно за игра. Имаше лек
ветрец, прохладно бе, а теренът - в отлично състояние.
Ето и съставите на двата
отбора:
ФК „София 2010”: Огнян
Комитов, Анджело Гиамалас,
Емил Ботев, Симеон Димитров, Атанас Богданов, Петър
Симеонов, Валентин Стоев,
Иван Стоев, Владимир Найденов, Драгомир Марков,
Краси Маринов.
Резерви: Виктор Руневски, Адриан Нанков, Васил
Петров, Александър Куцов,
Никола Стоянов, Росен Янев,
Димитър Шаламанов.
Старши треньор: Валентин Велев.
ФК „Чико”: 1. Петър Стоичков; 2. Васелин Банчев; 4.

Йордан Чолов; 5. Георги Петров (капитан); 6. Борис Кацаров; 7. Димитър Дечев; 14.
Васко Цоклинов; 16. Атанас
Велев; 29. Николай Манчев;
77. Деян Бекяров; 99. Георги
Михайлов.
Резерви: 13. Радослав
Бекяров; 11. Борис Георгиев; 0. Димитър Танков; 3.
Йордан Михайлов; 8. Живко
Готев; 10. Дилян Лазаров.
Старши треньор: Спас
Спасов.
Двата отбора излязоха
на терена под аплодисментите на близо 500 души на
трибуните. В сектора на
гостите, който се пада отдясно на централния сектор
и съблекалните на стадиона
в град Ихтиман, имаше хора
от цялата област Пазарджик:
Панагюрище, начело с шефа
на „Оборище” Илия Анчев,
помощник-треньорът Танчо
Калпаков, Брацигово, Пещера, Велинград, Пазарджик,
Черногорово,
Синитево,
Варвара, Главиница, Ветрен дол и много други. На
трибуните бяха също така и
народният представител от
Пазарджик Христо Тодоров,
председателят на Областния
съвет на БФС - Пазарджик
Спас Иванов, председателят
на съдийската комисия в
Пазарджик Красимир Камберов, старши-треньорът на
„Балкан” (Варвара) Крум
Кантарев, бившият треньор
на „Левски” Николай Митов,
който сега е вече треньор

на „Конелиано” (Герман),
изпълнителният
директор
на „Локомотив” (Сф) Георги
Марков - Рендето, кметът на
Долна баня Владимир Джамбазов и много други. За
срещата специално в щаба
на „Чико” бе привлечен
легендарният пазарджишки
вратар и треньор Васил Василев, който готви вратарите
на тима, а Янко Цветанов от
Пазарджик е рехабилитатор
на играчите.
8-а минута – двата отбора
започнаха двуостро срещата, без никакво разузнаване
и редуване на атаки към
двете врати.
15-а минута на срещата
– резултатът е 0:0. Двата отбора си размениха по две
положения за гол, като за
„Чико” два пропуска направи Георги Михайлов,
а гостите също имаха две
опасности, като при втората
капитанът Георги Петров от
„Чико” изчисти голлинията.
32-ра минута – невероятен пропуск на Георги
Михайлов от Бяга, спрял
топката елегантно в наказателното поле. Елиминира
своя пазач, а от точката за
изпълнение на дузпа стреля силно на около половин
метър над напречната греда
– най-чистото положение от
началото на мача.
39-а минута – ГОЛ!
„Чико” повежда, гола вкара
Николай Манчев директно
от фаул. Той стреля по диа-

гонала от над 25 метра, прехвърли стената и топката
влетя в горния близък ъгъл
на вратаря на „София 2010”.
Резултатът е открит: „София
2010” - „Чико” 0:1!
43-а минута – ГОЛ! „София 2010” е в нокдаун. Димитър Дечев получава топката
отдясно, нахлува в наказателното поле и бележи за 0:2
след нисък шут по диагонала под плонжа на вратаря.
„София 2010” - „Чико” 0:2!
Така завърши първото
полувреме. „Чико” води с 2:
0 след 45-минутна игра.
46-а минута – начало на
второто полувреме. В двата
отбора няма извършени смени и на терена са същите 22ма играчи от първата част.
52-ра минута – ГОЛ!
Деян Бекяров бележи с глава след центриране отдясно
и много силен удар под гредата - 0:3!
57-а минута – ГОЛ! След
центриране от фаул и с
технично отмятане с глава
назад втория си гол в мача
бележи Димитър Дечев. „София 2010” - „Чико” 0:4.
59-а минута – смяна за
„Чико”. В игра влиза Живко
Готев - Жиката на мястото на
Деян Бекяров.
62-ра минута – тройна
смяна за ФК „София 2010”.
В игра влизат три от позволените пет смени в аматьорския футбол.
63-а минута – фрапантен
пропуск на Георги Михайлов

- Бунара от „Чико”, който от
границата на малкия пеналт
не успява да вкара петия гол
за своя тим.
67-а минута – втора смяна за бяжани. Излиза Васко
Цоклинов под бурните аплодисменти на фенове от Белово на трибуните, а в игра е
Борис Георгиев.
70-а минута – нов пропуск за „Чико”. Хубавата
триходова комбинация, започната от Георги Михайлов,
преминава през Николай
Манчев, който намери токущо влезлия Борис Георгиев.
Последният стреля красиво
от воле, но топката попада
в обсега на вратаря на „София 2010” и той успява да
боксира.
73-а минута – трета смяна
за „Чико”. Излиза голмайсторът Димитър Дечев, който
се отличи с две попадения,
отстъпва мястото си на Йордан Михайлов.
85-а минута – двата отбора изчерпаха физическите
си сили и не създават опасни положения, а и резултатът демотивира играчите на
терена.
Край на мача: ФК „София 2010” - ФК „Чико” (Бяга)
0:4. „Чико” за първи път в
своята история печели промоция в „В” група и през сезон 2015/2016 ще е нов член
на Югозападната “В” група.
Честито!
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