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ЕНЬОВДЕН - ЦЪРКВАТА В БРАЦИГОВО

ОТБЕЛЯЗА ИМЕННИЯ СИ ДЕН
Еньовден или Яньовден,
Летни Ивановден, Иван
Бильобер е древен празник, отбелязван на 24 юни,
славянски по произход, в
чест на слънцето и на всички болести. Християнската
църква на този ден празнува раждането на св. Йоан
Кръстител.
Оставиш ли се на магията на природата, с голяма
вероятност ще освободиш
и духа си. А това със сигурност може да се случи на
Еньовден.
На 24 юни, когато Светата Църква празнува Рождението на св. Йоан Кръстител,
велелепният храм „Св. Йоан
Предтеча” в Брацигово тържествено отбеляза и своя
храмов празник. Камбанен
звън и стотици миряни посрещнаха с голяма радост
архипастиря на Пловдивска
епархия – Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай, който възглави съборна архиерейска
Св. литургия.
С него съслужиха преосвещените викарни епископи Знеполски Арсений и
Константийски Яков, ставрофорен
свещеноиконом
Тодор Хаджиев - протосингел при Пловдивска митрополия, свещеноиконом
Деян Стоенчев - духовен
надзорник при митрополията, свещеноиконом Любомир Траянов, архиерейски
наместник на Пещерска
духовна околия и председател на храм „Св. Йоан
Предтеча”, йеромонах Йоан
от манастира „Възнесение
Господне” в Пещера, храмовото духовенство, монаси
и свещеници от епархията
и страната, митрополитските протодякон Илиян
Александров и дякон Ангел
Ангелов.
Песнопенията изпълни с
благоговение митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с
диригент протопсалт Георги
Радев.
На светата литургия
присъстваха кметовете на
Брацигово и Пещера - г-н
Петко Петков и г-н Николай
Зайчев, председателят на
Общинския съвет в Браци-

Самодиви, самовили, магьосници, бродници, житомамници – измислени или истински, видими или невидими, това са героите на причудливата приказка Еньовден.
А действието се развива в планината, в гората, на полето, в реките и езерата.
Редът, създаден от човека, и хаосът на космоса се
противопоставят. Хората отдават дължимото на неизвестното, неразбираемото, на висшите сили.

гово г-жа Надежда Казакова, както и много благочестиви християни от града
и епархията, дошли с вяра
и любов да попросят молитвеното застъпничество пред
Бога на св. Йоан Кръстител,
Предтеча Господен.
Те изповядаха с едно
сърце и душа символа на
вярата и казаха Господнята
молитва „Отче наш...”, а някои пристъпиха и към светите Тайни Христови. По време
на богослужението 8-годишният Георги от Брацигово бе
подстриган за четец и певец
на Българската православна
църква.

С архипастирско слово
за значението на прочетеното литургийно Евангелие,
за молитвите на праведните
Захарий и Елисавета и ангелоподобния живот на св.
Йоан Кръстител към всички
се обърна Негово Високопреосвещенство митрополит Николай, в което каза:
„Днес се празнува рождението на най-великия
измежду човеците, живели
някога на земята – Рождението на светия славен пророк, Предтеча и Кръстител
Господен – Йоан. Светата
Църква пази паметта за
всички събития на неговия

медиите върху обществения
и личния живот на човека
налага и по-различно отношение към тях.
За да се научат децата
да се справят с непознатите
доскоро нови технологии,
да се научат да използват

информацията и как тя влияе
върху обществения живот,
в Комплекса за социални
услуги в Брацигово се създаде една нова форма за
извънкласно обучение - ученическо ТВ студио “С камера
и фотоапарат в училище”. В
студиото или клуба децата
имат възможност да бъдат
участници в дебати по теми и
проблеми, които ги вълнуват,
да бъдат главни действащи
лица, като репортери, като
автори на есета, разкази, да
участват в сътворени от тях
фотоизложби. По време на
обучението учениците овладяват знания да формират
личностни качества и самостоятелно мислене, придобиват умения да работят в екип,
да си сътрудничат.

Лято
Информационното
общество, в което живеем, е
нова фаза в развитието на
човешката цивилизация, в
която главни продукти на
производство са информацията и знанията. Нарастването на влиянието на

живот – от неговото Зачатие,
Рождение, неговата мисия
на Кръстител на Спасителя,
празникът Събор на св. Йоан
Предтеча, денят на неговата
мъченическа смърт – 29 август, Отсичане главата на св.
Йоан Кръстител. Но освен
всички тези празници, всеки вторник от седмицата
Църквата ни призовава да
погледнем с очите на сърцата си към дивния подвиг
на св. Йоан Кръстител. Във
всеки вторничен ден чрез
гласа на нашата съвест ние
се питаме какво сме дошли
да видим - “Тръстика ли,
люлеeна от вятъра “(Мат.
11:7), “Човек ли, облечен в
меки дрехи” (Мат.11:8)? Не.
Неслучайно Църквата ни
призовава всеки вторник
ние да чуем неговия глас
– гласът на онзи, който проправи „прави пътеките на
Господа”, неговият спасителен призив към покаяние
- „покайте се, защото се приближи Царството Небесно”,
да видим и си припомним
жертвоготовното му служение на Правдата, на Истината – служение на Бога.”
Архипастирят на Пловдивска епархия поздрави
отечески и вседушевно
всички присъстващи със
светлия празник. Той се
обърна към председателя
на храма свещеноиконом
Любомир Траянов, когото
посочи за пример заради
грижите му за повереното
му паство и за велелепието
на Дома Господен, а после
към свещенослужителите,
които окуражи с архипастирски думи и добави, че
служението на духовника в
днешните времена е наистина подвиг.
По-късно в двора на храма под лъчите на жаркото
слънце бе отслужен водосвет. Митрополит Николай
поръси всички присъстващи
със светена вода и се помоли за здравето и душевното
спасение на жителите на
Брацигово.
Духовното
тържество
завърши с многолетствие,
провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян
Александров.
Участието в клуба ще им
даде възможност да се докоснат до магията на журналистическата професия, ще
могат да коментират успехите и проблемите на съучениците си, ще се срещнат с
интересни личности. Ще им
се даде възможност за по
пълноценно оползотворяване на свободното време,
ще бъдат насочени към личностна изява в областта на
визуалните изкуства. Като
фотографи или фоторепортери те ще могат да уловят
и запечатат красивите лица
на Брацигово, старите къщи,
калдъръмените улици, приятелите в училище...
Христо ГЬОШЕВ
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Важно!
СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ПО ДОМАКИНСТВА
В края на 2017 г. Община Брацигово въвежда система за разделно събиране на отпадъците по домакинства,
с цел намаляване на тяхното количество, което се депонира на Регионалното депо в гр. Пазарджик.
Основната идея на местната власт е по този начин да
се избегне през 2018 година увеличаване размера на годишната такса за битови отпадъци. В тази връзка е важно всеки жител на Брацигово да осъзнае задължението
си да събира РАЗДЕЛНО отпадъците си, като поставя в :
ЖЪЛТИЯ ЧУВАЛ – пластмасови и метални отпадъци от опаковки – пластмасови бутилки от вода, олио,
безалкохолни, кофички от кисело мляко, пластмасови
туби или шишета от козметика и санитарно-почистващи
препарати, пластмасови чашки и тарелки, почистени от
храна, палети и каси, метални кенчета от напитки и почистени консервни кутии;
СИНИЯ ЧУВАЛ – хартиени и картонени отпадъци
– вестници, списания, картонени кутии от сокове, мляко,
бонбони, бисквити и др., хартиени торбички и чували.
ЗЕЛЕНИЯ ЧУВАЛ – само стъклени опаковки – почистени бутилки и буркани от всякакъв вид и цвят, стъклени
шишенца от козметика.
Като събираме разделно, всеки от нас допринася не
само за намаляване количеството на отпадъците, извозвани до Регионалното депо, но и за намаляване на
разходите за транспорт и на средствата за депониране и
отчисленията, които плащаме за тон депониран отпадък.
Законът за управление на отпадъците нормативно
определя ежегодно завишаване на размера на годишните отчисления за тон депониран отпадък, което сериозно
се отразява върху размера на такса битови отпадъци,
особено в общините, които не събират разделно.
С въвеждането на разделното събиране на отпадъците, местната власт цели намаляване или запазване размера на такса битови отпадъци. Това може да се случи
само ако всички спазват ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЪБИРАТ
РАЗДЕЛНО отпадъците си.
Изграждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците е КОЛЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ.
В тази връзка, за спазване на задълженията за разделно събиране на отпадъците, Община Брацигово ще
осъществява постоянен контрол и ще разчита на ВСЯКА
ПРОЯВА НА ЕФЕКТИВЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ОТ
ВАША СТРАНА.
При всяко събиране ще се води статистика на домакинствата, ПРЕДАЛИ или НЕ разделно събрани отпадъци. Обобщената информация в края на годината ще бъде
определяща за размера на такса битови отпадъци за
2017 г., като за домакинствата, неучаствали в системата
за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата
ще бъде по-висок.
Татяна СИМОНОВА

Скъпи деца и родители,
През летния месец юли на 2017 година читалище „Васил
Петлешков – 1874“ и Център за обществена подкрепа, гр. Брацигово, организират Лятна ваканционна програма за деца.
Ваканционната програма включва разнообразни и атрактивни занимания, които са напълно безплатни и ще се провеждат в залите на читалището от 10.00 ч. до 12.00 ч. в
делнични дни.
Целта на програмата е чрез забавления и игри да се
ангажира свободното време на децата в гр. Брацигово.
Предвидените разнообразни занимания ще обогатят и
осмислят свободното време чрез развитие на инициативност и креативност.
Децата ще могат да творят и обогатят уменията си
или просто да се забавляват в ателиетата по интереси:
1. „От нищо нещо“ - изработване на оригинални и интересни предмети и декорации от различни материали.
2. „Фантазии от хартия“ – изработване на поздравителни картички, декоративни цветя, украси, покани за
парти и много други.
3. „Магията на киното“ - прожекции на филми за малки
и големи
4. „Книжчице любима“ - за приятелите на книгата
5. Спортни и занимателни игри на открито и организирани излети.
6. „Говори открито“ - отворена група за тийнейджъри
за личностно развитие.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Стартираме на 03.07. 2017 г. от 10. 00 ч. в читалището.
Актуална информация, график и темите на заниманията ще се публикуват
своевременно на фейсбук страницата, както и на входа на читалището.

Ние - хората
АТОЛУ К А

РА В Н О ГО Р

ГЪБАРСКАТА СРЕЩА КРАЙ АТОЛУКА ПРЕЗ ЮЛИ ЗАПОВЯДАЙТЕ В РАВНОГОР!
СЪБРА ЕКСПЕРТИ ОТ 5 ДЪРЖАВИ
Специалисти миколози
от България, както и гостуващи лектори от Италия,
Франция, Сърбия и Гърция,
се включиха в налагащата
се вече като традиционна
гъбарска среща, която се
проведе в началото на юни
в летовище „Васил Петлешков“ на брациговската
местност Атолука до село
Равногор.
Над 200 души по преценка на организаторите са
взели участие в активния
форум. Освен това сред
присъстващите,
освен
представители на петте
изброени по-горе страни,
е имало и германци и австрийци.
Инициативата е иновативно хрумване на постоянните жители на курорта, а
районът е избран, защото е
един от най-красивите и богати на гъби в страната ни.
Целта на събитието е да
запълни поне малко празнотата относно съществуването на тази природна
даденост - гъбите.
За тях се знае малко,
туристите ги унищожават,
мислейки ги за отровни, а
заедно с това унищожават
и защитени растителни видове, от които става не само
ароматен чай, но и лековити

Наситено с празници лято ни предлагат
високо в планината на община Брацигово.
На 1 и 2 юли ще бъде празникът на Равногор - Петровден, на който ще бъде отбелязана 240-ата годишнина от основаването на
селището. Под звуците на оркестър ”Рожен“
с ръководител Петър Янев заря ще освети
небето късно вечерта на първия ден, а на 2
юли от 10 ч. ще има фолклорни изяви.
На 15 и 16 юли ще се проведе четвъртото по ред гайдарско надсвирване под

патронажа на Валя Балканска.
На 20 юли - Илинден, ще бъде отслужена Света литургия на параклиса ”Св. Илия”.
В събота, 22 юли, на същото място ще се
проведе събор с курбан за здраве.
На 28 и 29 юли от 19 ч. на центъра ще
стартират Младежките вечери на набор
1999 г.
На 30 юли на площада ще си дадат среща участниците в 5-и международен самодеен празник.

ЛЕГЕНДИ В ЗЛАТО
СЪКРОВИЩЕТО ОТ РАВНОГОР
ЗАМИНАВА ЗА НОРВЕГИЯ
отвари от билета.
Според организаторите,
чието ежедневие минава
високо в планината, някои
гъби, включително и разновидности на смръчкули, се
срещат само край Равногор.
Програмата на семинарите от събитието включва
няколко беседи, като „Култивиране на кладница“, с
водещ Валентин Влайков,
„Познаваме ли манатарковите гъби“ с водещ д-р
Борис Асьов. Освен на теория, участниците можеха
да покажат и практическите
си умения за бране на гъби.
Освен това имаше екскурзии в района и изложба на
интересни екземпляри от
гъбения свят. А вечерите,
край огъня, се провеждаше
задължителното трето по-

лувреме - с вкусна дъхава
гъбена чорба.
Ежегодните участници
и запалените местни гъбари до такава степен са се
пристрастили към идеята,
че смятат да направят
ботаническа градина с
редки гъбни видове. Освен
туристическа атракция, тя
ще бъде и уникално място,
на което човек ще може да
се запознае с невероятната
природа на родовете.
Относно реализацията
на идеята са водени разговори с учени от БАН, които са готови да подкрепят
намеренията на природолюбителите, а от Община
Брацигово пък уверяват, че
ще помагат и участват активно при разработването
на проекта.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ДЪЛГОЛЕТИЕ”

О Р ГА Н И З И РАТ

ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НАДПЯВАНЕ - АТОЛУКА - 2017
Събитието ще се състои на 5 август 2017 г. в курорт “Васил Петлешков” от 10 ч.
За участие заявки се подават при ръководството на пенсионерски клуб “Дълголетие” и Общинска администрация Брацигово при гл. експерт “Образование и култура”.
Повече информация за легловата база на хотелите и възможностите за нощувка
може да намерите на сайтовете на Община Брацигово и село Равногор.

Б Я ГА

ЗЕМЯ РОДНА, ЗЕМЯ
ПЛОДОРОДНА, ОКЪПАНА В РОЗИ
От няколко години насам съборът на село Бяга
включи в девиза си благоуханната роза дамасцена
като неотменен атрибут.
Бяжани се славят не само
с любовта си към земята
на Бесапара, но и като
грижовни и трудолюбиви
стопани, затова в селото
има от всичко. Не малко са
вече и семействата, които
се занимават с розопроизводство - главно с отглеждането и изкупуването на

КО З А Р С КО
И в Козарско не забравиха най-малките. Международният ден на детето се превърна в безкраен празник.
Валяха вълшебства от сутринта, доставящи удоволствия
на децата и обещаващи едно безгрижно лято.
* * *
На 2 юни жителите на с.
Козарско преклониха глави
пред подвига на поета-революционер Христо Ботев
и загиналите за Освобождението и независимостта
на България. Тържествено
слово бе произнесено от
кмета г-жа Йорданка Христева, а цветя в знак на уважение и почит поднесоха
жители от селото и децата
от ДГ “Вълшебство”.

рози. Масивите се увеличават с всяка изминала година, ето защо изборът на
Царица Роза се налага като
важна част от ритуалите по
празника.
През втората седмица
на юни в Бяга бе весело
както никога. С много песни и танци, с много думи на
благодарност към земята
– родна и плодородна - бе
почетено великото тайнство на природатата – всепрераждащата й сила.

Античното
Равногорско съкровище, което
се съхранява в Регионален исторически музей
– Пазарджик, ще гостува
в сборна изложба, посветена на тракийското
наследство, която ще бъде
експонирана в Градския
музей в Берген, Кралство
Норвегия, за периода септември – декември 2017 г.,
е с наименование „Легенди

в злато. Тракийски съкровища от България“.
В изложбата ще участват експонати от 12 български музея, един от които е
именно РИМ - Пазарджик.
Тя се финансира от Двустранния фонд за сътрудничество по Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства“ и Програма БГ11 „Изграждане на
капацитет и институционал-

но сътрудничество“.
Музеят
получава
и
парична компенсация за
предоставяне на своите
експонати в изложбата.
Това участие е пореден пример за високия авторитет на
нашите музейни експонати,
които са желани при провеждането на международни и национални форуми.
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Съкровищницата на „Брациговските
бисери“ е необятна, както необятна е народната мъдрост, събрала най-ценните постижения на народната душевност.
Предците ни са оставили безценно
богатство.
Брациговци са особена част от човешкия род, по душевност, по бит, по изобретателност, по естетико-художествено
разбиране и отразяване на света. В своето
всекидневие - напрегнато и динамично, в
срещите и сблъсъците с обстоятелствата,
в богатството и своеобразието на характерите съществува подчертан артистизъм,
който ярко отличава нашенци от всички
останали българи.
Живял, сражавал се, градил и раждал
мъдрости, които ще останат записани в
безкрайно богатата книга на народната ни
самобитност…
Зарових се в миналото, поразчепках
паметта си, разрових някога записаното
и ето - поднасям резултатите от скромните
си усилия.
Димитър ГИЛИН

Нашата махала
Горещо лято. От седмици земята влага
не е виждала. Хора, звяр и природа са
проклели всичко на света. Молебени, лазарки – нищо не помага. Вечер. Задушно
и тежко. Баба Чопа (Софка) радостно се
обръща към мъжа си:
- Даньо, ушити мъ апът, жъ вали!
Дядо Даньо отговаря:
- Гъзо да тъ апи, па нема да вали!
Какво ли не прави отчаянието…
* * *
В час. Учителката към вечно „преуспяващия“ ученик:
- Какво да тъ права, бе Цильо? Скоро
войник ще те вземат, ти още учиш!
- Майната му на войниклъка, госпожа,
пиши шест, та да съ куртулисъм най-накрая и яз!
* * *
Домашно за научилите се вече да се
„оправят“ в писането ученици. Задачата,
поставена от учителката, е за отношението
между нашите и вашите. В тетрадката си
поотрасналият Гочо пише: „Нашчи и вашчи, сичките са без гашчи!“
Иди кажи, че нашенци не разбират от
човешки взаимоотношения…

Образ невъзможен
По наше време в гимназията се появи странен преподавател по руски език.
Името му бе Сава Яковлевич. Огромен, с
грубовата външност и също толкоз грубоват език. Този човек с появяването си
ни подсказа, че при него няма да го има
онова богатство на великата руска душа.
Знаменитият, чудният и благозвучен руски
език бе попаднал в ръцете на руски човек
с неизвестен произход, който волно ин-

терпретираше не само руското слово, но
и своето място в единния педагогически

процес спрямо подрастващите брациговчета. Така например най-често използваният езиков модел за стимулиране на
ученици у него беше: „ Ты принесьош мне
капусту квашенную и я поставлю тебе
шестьорку!“
Обръщенията му към нас - неговите
питомци, съвсем не хармонизираха с
каквато и да е далечна прилика с преподавателската и педагогическа етика…
Така например той назоваваше нашите
прелестни съученички с нежното „Родопски свинки“, а нас - неговите старателни
ученици - „Родопские разбойники“. Ни
повече, ни по-малко…
* * *
Приятелки се срещат на чаршията. Разговорът им е кратък, но поучителен:
- Де си тръгнала, мъри?
- Жъ ида да са флизирам, оти оне моя
льядю викъ чи съм къй ветку прелу в глъвътъ.
* * *
Брациговци отишли на пазар в Пазарджик. Напазарували каквото трябва
и тръгнали да се връщат. При „Св. Спас“
колата спряла. „Тпур-р! Мамка му стара,
забравих мама в Пазарджик!...”
* * *
Жалба на брациговец, който имал жена
и дъщеря, но все неугледен ходел:
„Две жени вода, без гашчи ода!“
* * *
Чана Невена дава задачи на тримата си
сина за почистване на къщата.
- Даньо, ти тва, Ристьо, ти онва, а ти, Румене, митлътъ от альту и двора оглидалу!
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На основание чл.44, ал.1,т.1 и т.7 и ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на Решение № 306/
28.04.2017 година на Общински съвет град Брацигово, във връзка с чл.24а , ал.6,т.2 от
Закона за собствеността и земеделските земи,чл.47 щ, ал.2 от ППЗСПЗЗ, чл.8, ал.3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен
фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово

НАРЕЖДАМ:
задължения по сключени договори за
наем на общински имоти – служебно;
• копие от документ за самоличност на
физическото лице.
7. При постъпили две или повече заявления за едни и същи имоти в дадено
землище да се премине към провеждане
на търг с явно наддаване по реда на глава
VIII от „Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество „съгласно приетата тарифа за
начални цени при отдаване под наем или
аренда на земеделските земи от ОПФ.
8. Кандидатите сами да извършат оглед
на предлаганите имоти, да се запознаят с
вида на терена, неговите характеристики
и действителното му състояние към момента.
9. Приложението с опис на земеделските имоти /ниви /, които не са ползвани
по предназначение две или повече стопански години, да бъде обявено на сайта
на Община Брацигово и на определените
за целта места по населени места, като
срокът за приемане на заявленията бъде
30 /тридесет/ дни, считано от деня на обявяването.
10. Постъпилите заявления, подадени
в срок на фронт-офиса на Община Брацигово до 17 часа на 30.06.2017 година, да
бъдат разгледани от комисия, назначена
със заповед на кмета на община Брацигово, която в срок да представи протокол с
определените наематели .
11. В срок до 7.07.2017 година ще бъде
издадена заповед на кмета на общината за
определяне на наемателите.
Настоящата заповед да се доведе до
знанието на всички заинтересовани лица
за сведение и изпълнение, като се публикува на сайта на Общината и се постави на
информационните табла в сградата на Община Брацигово, кметствата и кметските
наместничества.
ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Многопрофилна болница за активно лечение „Ескулап“ ООД - гр. Пазарджик,
на основание чл.90 и чл.91 от КТ и чл.68, ал.7 и чл.70, ал.1 от Закона за лечебните заведения

обявява конкурс за заемане на длъжността
“НАЧАЛНИК НА ОРТОПЕДИЧНО–ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ”

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- заявление за участие;
- автобиография;
- копие от документ за завършено висше образование;
- копие за завършено образование по
специалността „Ортопедия и травматология“ и специалност „Здравен мениджмънт“;
- документ за трудов професионален
стаж, съобразно Кодекса на труда;
- документ за медицински преглед при
неустановена трудова дейност по трудово
правоотношение за срок над 3 месеца;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение за членство на БЛС
- копие от документ за компютърна
грамотност;
- писмена разработка на тема „Организация, управление и качество на медицинската дейност в ортопедично отделение“.
Длъжностната характеристика е на
разположение на кандидатите в сектор
„Човешки ресурси“ на МБАЛ “Ескулап”
ООД. Документите се подават в запечатан
плик, надписан с името на кандидата и
длъжността, за която кандидатства, за-

Я

-

едно с отделен запечатан вътрешен плик,
съдържащ писмена разработка, надписан
по същия начин и с допълнителен надпис
„Писмена разработка“.
Документите се подават в сектор „Човешки ресурси“ на МБАЛ “Ескулап” ООД в
срок до 1 месец от публикуване на обявата.
ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС
- допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисии, определени
със заповед на управителя;
- комисията, на следващия ден след изтичане на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса, разглежда
подадените документи по реда, в който са
постъпили;
- кандидатите, които са представили
необходимите документи за заемане на
длъжността, се допускат за участие в конкурса;
- на недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
В 7-дневен срок от датата на съобщението
те могат да направят възражение пред
управителя на МБАЛ “Ескулап” ООД, който
в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и
мястото на провеждане на конкурса.

Адрес за контакти:
гр. Пазарджик
ул.“Св. Архангел“ №19А
тел.за връзка и допълнителна
информация 034 41 41 55
E-mail: mbal_aesculap_pz@mail.bg
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на имотите, които се предлагат по чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ,
по НТП, различни от пасища, мери и ливади

№ 238 / 02.06.2017 град Брацигово

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да имат завършено висше образование, специалност “Ортопедия и травматология”.
2. Трудов стаж и професионален опит
– не по-малко от 10 години.
3. Компютърна грамотност.
4. Да не се осъждани.
5. Да са членове на БЛС.

И

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ЗАПОВЕД

1. Да се проведе процедура за отдаване
под наем на земеделски земи, които не са
ползвани две или повече от две стопански
години, по предназначение, в землищата
на община Брацигово, частна общинска
собственост, без търг или конкурс, за срок
от една стопанска година, подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от
настоящата заповед .
2. Обект за отдаване под наем да
бъдат земите, подробно описани по землища имоти, начин на трайно ползване,
категория, площ и годишна наемна цена
в Приложение № 1 за земеделски земи,
които не са ползвани две или повече от
две стопански години, частна общинска
собственост, неразделна част към настоящата заповед, публикувано на сайта на
община Брацигово.
3. Срокът за отдаване под наем на земеделските имоти е до 30.09.2018 година.
4. Наемната цена за стопанската
2017/2018 година да бъде в размер от 24
/двадесет и четири/ лева за един декар
нива.
5. При отдаването под наем на имоти,
частна общинска собственост, които не са
ползвани по предназначение две или повече от две стопански години, без търг, заявления могат да се подават от физически
и юридически лица за всички или отделни
поземлени имоти, като наемната цена
трябва да е платена преди сключване на
договора.
6. Желаещите да наемат имотите, посочени в Приложение 1, следва до 17.00
часа на 30.06.2017 година да подадат на
фронт-офиса на община Брацигово следните документи:
• заявление по образец;
• копие от документи за регистрация
или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице
или едноличен търговец;
• удостоверение за липса на задължения към Община Брацигово - служебно;
• удостоверение, издадено от Общинска администрация, дали кандидатът има

Ц

Площ
кв. м

НТП

Населено място

Гачево блато

имот с
идентификатор
06207.4.1346

15753

гр. Брацигово

2.

Карталташ

000885

101732

нива
пустееща
необработваема
земя

3.

29522.2.208

30363

нива

с. Жребичко

4.

Нивища /
Лясковец
Шумака

29522.1.313

67069

с. Жребичко

5.

Чешмето

034003

124054

6.

Чешмето

034004

53474

7.

Манда гьол

000542

93000

с. Исперихово

8.

Чешмето

034006

31000

9.

Чешмето

034001

69330

10.

Сух оджак

008563

32980

нива
друга територия,
заета от селско
стопанство
друга територия,
заета от селско
стопанство
пустееща
необработваема
земя
друга територия,
заета от селско
стопанство
друга територия,
заета от селско
стопанство
нива

11.

Чадъра

008570

12000

нива

с. Равногор

12.

Юртлука

059005

19000

нива

с. Исперихово

13.

29522.2.177

12759

нива

с. Жребичко

29522.2.275

23415

нива

с. Жребичко

15.

Синища/
Бабаджан
Край селото/
Игрище”
Край селото
/Игрище

29522.2.313

29864

нива

с. Жребичко

16.

Нямча

10471

нива

с. Жребичко

17.

Власина
Синища/
Бабаджан
Свети Иван
Свети Димитър
Чиликовица
Чиликовица
Свети Иван
Свети Иван
Свети Иван
Посек
Посек

29522.2.
453
29522.3.134

12914

нива

с. Жребичко

29522.2.267

64613

нива

с. Жребичко

29522.1.218
29522.1.23
295221.106
29522.1.152
29522.1.214
29522.1.240
29522.1.229
29522.2.185
29522.2.178

12013
44.244
52172
11599
22307
11829
30457
10945
35957

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко
с. Жребичко

№

Местност

1.

14.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

с. Бяга

с. Исперихово
с. Исперихово

с. Исперихово
с. Исперихово
с. Равногор

ОТ ДАНЪЧНОТО ПРЕДУПРЕЖДАВАТ
За времето между завършването на средното
и започването на висшето
образование тазгодишните
абитуриенти трябва сами
да платят здравните си
осигуровки. За област Пазарджик по данни на РУО
Пазарджик те са 1983 на
брой.
За периода от завършването през юни до началото на академичната година
през октомври следва да се
подаде декларация образец 7 „Данни за възникване
на задължение за внасяне
на
здравноосигурителни
вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона
да здравното осигуряване“
и се дължат здравноосигу-

рителни вноски в размер на
18.40 лв. на месец.
Студентите, които са
осигурени за сметка на
държавния бюджет, трябва
да отговарят на няколко
условия - трябва да са редовна форма на обучение,
да не работят и да са на
възраст под 26 години.
Студентите,
задочна
форма на обучение, трябва
сами да плащат здравните
си осигуровки.
Важно за студентите, които се обучават в чужбина
е, че следва да представят
удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, в
офисите и териториалните
дирекции на НАП, за да
бъдат осигурени за сметка

на държавния бюджет и да
се възползват от предоставените им здравноосигурителни права.
Декларацията образец
7 „Данни за възникване
на задължение за внасяне
на
здравноосигурителни
вноски и за избрания
осигурителен доход на
основание чл. 40, ал.5,
т. 1 от Закона да здравното
осигуряване“ се подава:
- лично или чрез упълномощено лице в офисите
на НАП;
- по пощата с обратна
разписка;
- по електронен път
– с електронен подпис или
персонален идентификационен код.

ОТ 1 ЮЛИ: МИНИМАЛНАТА
ПЕНСИЯ СТАВА 180 ЛВ.
Минималната пенсия
за осигурителен стаж и
възраст ще стане 180 лв.
от 1 юли и 200 лв. от 1
октомври. Това стана факт
с промени в Закона за
бюджета на държавното
обществено осигуряване
за 2017 г., одобрени днес
от Народното събрание.
Решението беше взето
единодушно с 202 гласа

„За“. В момента минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст
е 161, 38 лв. Народните
представители
отхвърлиха предложението на
БСП, което предвиждаше
минималната пенсия за
осигурителен стаж и възраст да стане в размер на
300 лева от 1 юли 2017 г.
Предложението на БСП

събра 96 гласа „За”, 78
„Против” и 33 „Въздържал се”.
Предполага се, че
промяната на размера
на минималната пенсия
ще доведе до промяна
и в показателите за предоставянето на някои
социални услуги, като
например отопление или
безплатна храна.

Ние - хората
1 0 0
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арекох този материал „приказка“,
защото в началото
му ще стане дума за дворец,
цар и царски дъщери. А понататък - и за едно селско
момче, което, по волята на
съдбата, поело към широкия
свят от вдън горите тилилейски, за да попадне в царските
палати. Така, както се случва
и в бабините приказки.
Би трябвало да започна
и с „Имало едно време…“,
но няма да го направя. Не за
друго, а защото времето тук
е напълно уточнено – началото на отминалия 20-и век.
И което е още по-важно – защото разказът ми не е плод
на въображение, а възпоминание на една действителна
човешка драма.
Главният герой в нея
проплакал за пръв път през
зимата на 1888 г. и веднага
след това бил записан в селските регистри като ЮРДАН
ТРИФОНОВ ПАВЛОВ. Роден
бил в една от най-живописните планини на земята
– Родопите, а по-конкретно
– в едно от най-красивите й
села – Равногор, наричано
тогава Ясъ Кория.
И без да се знае с подробности, няма да ни е
трудно да предположим как
е преминало детството на
малкия Юрдан – в лудуване из бездънните и дъхащи
на борова смола гори и по
изпъстрените с милиони
цветчета зелени планински
поляни. И в тичане след добитъка, разбира се. Досущ
като всички селски момчета
от онова време.
Така било през летата, но
през зимите, когато снегът
затрупвал и къщите, и пътищата, основните занимания
на децата се прехвърляли в
школото, където преподавал
един от най-добрите учители-просветители през онези
години – НИКОЛА АНДОНОВ
ХРИСТОСКОВ. Или дядо
Даскал – както е останал в
общоселската памет.
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Но, като всяко друго
детство, и Юрдановото отлетяло като миг и един ден,
за радост на родителите си,
момчето се превърнало в
строен, красив и добре образован за времето си младеж. И както си му бил редът

Юрдан Павлов войникът вдясно
– настъпил и часът, когато го
повикали да изпълни мъжкия си дълг към родината
- войнишката служба. А с
него - и моментът, когато в
разказа ни навлизат елементите на приказката.
Голямата част от наборите на нашия герой били
изпратени да се обучават на
бойни умения в пазарджишките казарми, но не и той. На
него му било писано друго.
Вероятно заради достойнствата, с които се отличавал,
младият Юрдан бил избран
за царски гвардеец. Години
наред след това той разказвал на децата си за месеците, през които охранявал
двореца в Чамкория. И още
- как козирувал на царя и
как често попадал в компанията на двете момеещи се
вече княгини.
„Имахме една снимка
– разказва ГЕНА ПАВЛОВА,
снаха на Юрдан - на която
моят свекър бе запечатан
прав до пейка в градината на двореца… А на нея
– седнали двете дъщери
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ФК „Брацигово“ приключи сезона гръмотевично.
Една-единствена дузпа не
му достигна, за да сътвори
сензация в национален мащаб, каквато щеше да бъде
връщането на „ЦСКА 1948“ в
областната му група.
Софиянци пристигнаха
на стадион „Искър“ в Самоков със самочувствието на
наследници на именит тим
и на бъдещи републикански
шампиони. Със себе си те
бяха понесли две големи
кошници – едната празна,
а втората пълна. С първата,
според тях, те трябваше да
отнесат от Самоков поне 5-6
гола, отбелязани във вратата
на техния селски (пак според
тях) противник. Втората пък
бяха заредили с бутилки
шампанско, по бройка на
човек, за да ознаменуват
влизането си в Трета футболна лига. Като първа стъпка
към републиканския връх,
разбира се.
От своя страна, нашите
момчета, с ясното съзнание,
че са далече от професионализма на съперниците си,
заложиха голата си чест. И
не сбъркаха.

Играта потръгна според
очакванията, но не съвсем.
Че инициативата бе подета
изцяло от именитите, едва
ли бе изненада за някого.
Млади, пъргави, бързи, технични и сработени помежду
си, възпитаниците на Валентин Илиев се втурнаха на
тотален щурм веднага след
първата съдийска свирка.
И запазиха натиска до края
на срещата. Превъзходството, което демонстрираха те,
няма как да се отрече. По
време на целия мач топката се въртя изключително
в нашето поле. Публиката
стана свидетел на отлични
спринтове, финтове, пасове,
спиране на топката, игра с
глава и на какво ли още не.
Не се видя само най-важното
– точността на завършващия
удар. А именно тази липса се
оказа най-сладкият елемент
на футболния сблъсък, защото брациговци така и не
се предадоха - според предварителните очаквания. И то
без да става въпрос за някаква глуха защита от онзи тип,
който запалянковците наричат „опълченска“. Напротив
– отпорът, който срещнаха
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на Фердинанд… Едната от
тях свири на китара, другите слушат… Невероятна
снимка беше. Ама къде ли
се затри при тези нашите
премествания?…“
Освен със снимката, Гена
е запомнила този период от

Н А Ц И О Н А Л Н О
трима равногорци - ГЕОРГИ
МАРГАРОВ, ПЕТЪР ПЕНЧЕВ
и ИЛИЯ ДАСКАЛОВ.
Дъщерята на Юрдан КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА, днес 91-годишна
старица, е запомнила от
баща си краткото описание

ПРИКАЗКА ЗА
ЦАРСКИТЕ БОТУШИ
И ЗА КОЖЕНИЯ
КОЛАН-СПАСИТЕЛ
живота на свекъра си и с
чифт кожени ботуши.
„Той много се гордееше
с тях – спомня си тя. - И ги
пазеше грижливо до края на
дните си. А когато ги обуеше,
лъснати до блясък, гордо се
хвалеше едва ли не на всеки
срещнат: „Тези ботуши са ми
личен подарък от царя!...“
По време на тази приказна служба обаче избухнала първата - Балканската
война. А веднага след нея
- и втората, после - Първата
световна… И тъй като войниците били по-нужни в окопите, отколкото в царския
двор, Юрдан бил отпратен
да се сражава – най-напред
с турци, а по-нататък - със
сърби, англичани и французи на Македонския фронт.
На кое място и в кои битки
е взел участие той, вече
няма кой да каже. Знае се
само, че един ден по време
на войната, която тогава наричали Европейска, сърбите
изненадващо го взели в
плен. Заедно с него в техните ръце попаднали и още

на пленническите неволи.
„За сърбите – припомня си
думите му тя – ние бяхме
роби. Съсипваха ни от работа и от бой. А храна – почти
никаква… Третираха ни полошо от кучета…“
Катерина е запомнила
и разказаното от баща й за
бягството му:
„Траяхме, траяхме, ама
до едно време… И като
се видя, че не може да се
търпи до смърт, решихме
да бягаме. Аз и Илия… Другите двама наши другари се
страхуваха, че може да ни
разстрелят, както правеха
обикновено с бегълците…
За наш късмет, веднъж
случихме на пазач, малко
по-човечен от останалите
стражи. „Слушайте – каза ни
той, - аз ще се престоря, че
отивам по-голяма нужда, а
вие изчезвайте… Ама бързо,
защото после ще трябва да
се развикам…“ И ние не чакахме повече. Хукнахме без
да мислим и някак си като
по чудо се укрихме... После
продължихме назад… Към

противниците ни, бе не помалко техничен от атаките
им. Спокойно и уверено, нашите не се освобождаваха
от топката на всяка цена, а
търсеха и най-малката възможност за контраатака. И
от време на време успяваха
донякъде.
Инак си беше съвсем
ясно, че четата на Фиго (играещият треньор Борис Благоев) може да разчита на победа единствено при равенство
в мача и след изпълнение на
дузпи. И за учудване на смаяните софиянци, тази тактика
успя! С изнизването на минутите те ставаха все по-нервни
и все по-припрени. Към нашата врата се заредиха удар
след удар и корнер след
корнер, но един от друг все
по-неточни и по-неефикасни.
В „ЦСКА“ вече явно бяха
забравили за очакваните
5-6 гола и забленуваха само
за един-едничък. Той обаче
така и не падна. И ако през
тези 90 минути софийските
шампиони изживяха кошмар
наяве, то неговото име безспорно бе Иларио - нашият
вратар Станислав Шеров.
О, този Иларио! Наречете го
котка, пантера, или нещо още
по-гъвкаво или по-пъргаво
– няма да сбъркате! Този герой понесе половината от тежестта на мача, но я удържа
безапелационно. И превърна
първенците на София-област
в жалка картинка, когато
настъпи моментът за изпълнението на дузпите. След
като пропуснаха първата, пак
благодарение на Иларио, те

се сгушиха пребледнели като
деца, изоставени на палубата на „Титаник“. Срамът от
евентуалното отпадане вече
бе оросил челата им с едри
капки пот. Навярно вече им
се привиждаше резилът в
утрешните спортни издания.
А вероятно се чудеха и какво
ли да я правят онази кошница
с шампанското – дали да си я
пазят за следващата година,
или пък да ни я подарят...
О, как заликуваха горките след пропуска на Пейчо
Малинов! И как възторжено
започнаха да се къпят с
пенливото вино! Милите те!
Радостта им беше толкова
еуфорична, сякаш бяха отстранили не „Барса“ от Брацигово, а „Реал“ от Мадрид.
Все пак спортсменският
дух изисква да поздравим
съперниците ни с „успеха“
и да им пожелаем попътен
вятър към следващата група.
Сред тях има момчета с качества на потенциални ярки
бъдещи звезди или дори
национали, с които може би
някой ден цялата българска
нация ще се гордее.
За нас, феновете на
скромния аматьорски тим,
остана огромното удовлетворение, че присъствахме
на една красноречива и запомняща се лекция на тема
„Как трябва да се защитава
клубната чест“.
Благодарим ви, брациговски юнаци! За нас,
вашите поддръжници, ехото
от този гръм скоро няма да
заглъхне.
Димитър СТЕФАНОВ

О Б Е Д И Н Е Н И Е

нашите… Към фронта… Но
само нощем… За посоката
се ориентирахме по звездите… През деня притихвахме
из храсталаците, та да не ни
забележи никой. И успяхме… Другите двама - Георги
и Петър, и те се завърнаха,

Уволнителният билет
но години след края на войната…“
Юрдан Павлов е останал
в спомените и на още един
равногорец - КРЪСТЬО ЗАПРЯНОВ ЦВЕТКОВ:
„…Когато бях дете, често се случваше да пасем добитъците си заедно. Аз бях
малък, а той ми се виждаше
един такъв едър… И много

внушителен… С боботещ
глас… Направи ми впечатление тогава, че винаги
ходи препасан с един широк
кожен колан. И веднъж го
запитах защо. Тогава той се
усмихна и ме придърпа към
себе си. „Виждаш ли тази
вдлъбнатинка? Точно тук ме
улучи един куршум по време на войната. Ако не беше
тая тока, щях да бъда пронизан… Коланът ми спаси
живота. Ето затова не мога
да се разделя с него….“
След войните, че и в поново време, царският страж
ЮРДАН ТРИФОНОВ ПАВЛОВ преживял още доста
житейски неволи, но те са
тема за други разкази, без
елементи на приказка. Въпреки всички превратности
на живота обаче, той все пак
доживял до прилична старост. Починал през 1974 г.
в Брацигово на 86-годишна
възраст.
„От него в семейството
ни е останала само една
войнишка снимка и уволнителният му билет – въздъхва
Гена Павлова. – Пазим ги
като реликви. А какво се е
случило с царските ботуши
и чудодейния колан-спасител – не знам… Няма ги…“
Димитър ДЪНЕКОВ

ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ ПОДГОТВЯ КНИГА ЗА
УЧАСТИЕТО НА РАВНОГОРЦИ ВЪВ ВОЙНИТЕ
Документална книга за участието на равногорци
във войните, водени през миналия век, подготвя писателят и журналист Димитър Дънеков. Във връзка
с това той търси съдействие от хората в селото
и техните близки извън него, които могат да предоставят снимки и документи относно Балканската
война 1912 – 1913 г., Междусъюзническата война – 1913
г., и Първата световна война 1915 – 1918 г.
Всички потомци на участниците в тези войни
– загинали, завърнали се живи от фронтовете, ранени, инвалидизирани, пленени и т.н., които съхраняват
някакви лични спомени, документи или снимки на своите предци, могат да се обадят за подробности
при г-жа Мария Спасова – в читалището
или на тел. 0888 00 74 40 на Димитър Дънеков.

Из миналото на Брацигово

МИЛО ДЕТСТВО
На колкото и години да
станем, в нас винаги ще
дреме едно дете. Аз никога
няма да забравя детските ни
игри, учението, закачките …
В нашата къща децата за
провинение не се биеха от
баща ни, който ненавиждаше насилието във всичките
му форми. Освен това той
– военноинвалид, бе крайно
милостив и съчувстваше
на всяка мъка и беда. Майка ми, безкрайно добрата
Кръстинка, която реално носеше на крехките си плещи
тежестта на цялото семейство, не си поплюваше и ни
пердашеше, когато нарушим
установения ред, особено
мен, въпреки че аз не бях от
най-лошите деца, каквито се
срещаха по онова време в
Брацигово.
Лято. Гасим немилостивия пек на слънцето
в хладните и така чисти
тогава води на „Дълбокия
вир“ на Розовската река в
Дренето. Така ни е хубаво,
че забравяме за всичко на
света! Плуване, гмуркане,
игри до премала... И така
цял ден. Най-накрая се прибирам вкъщи. На въпроса
на мама: „Де бяшъ цял ден,
сюртюк?“, отговарям кротко: „Си играх.“ Обаче стоя
на почетно разстояние, за
да не падна „под огъня“ на
нейните иначе така работ-

ни, така грижливи и така
наказващи ръце. Следва
назидателното: „Ель тука!“
Пристъпвам плахо. „Па си
съ къпал!“ Гръм и мълнии.
Мълча. Така е по-добре. И
започват нотациите за здравето, за послушанието и за
това че тази вечер „Низнъм,
терай си къшчъ!“ Най-обидното наказание за мен. Не че
ще остана извън дома, но
самата присъда ми звучеше
изключително наказателно.
Аз обаче излизам горд, не
го удрям на молби. Минавам
в нелегалност – запилявам
се из махалата.
Надвечер мама, заедно
с други жени, е на сладки
приказки пред нас. По едно
време се задава Митко Янков, който старателно крие
нещо под ризата си. Той спира пред мама и пита: „Дека
а вашее?“ Мама, мигновено
разбрала каква е работата,
го пита: „Зашчо те, бе, Митко?“, на което моят човек
отговаря: „Ми така!“ Мама
обаче не го оставя: „Митко,
ти ляб му носиш, леля?“ И
нашият, с цялата си чудесна
наивност, отговаря „Ми да!“
Ето го този мой верен
ятак, ето го моят незабравим
приятел, ето това е великото
тайнство на незабравимите
детски години…
Димитър ГИЛИН
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