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Община Брацигово заема второ място сред институ-
циите в област Пазарджик по показателя „Активна про-
зрачност“ на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ) 
за 2019 година. 

В национален мащаб нашата община се нарежда 
на 44 то място от 567 институции в страната. Това сочат 
резултатите от годишния одит на интернет страниците на 
всички задължени по Закона за достъп до обществена 
информация институции. Официално класацията ще 
бъде обявена на пресконференция в София на 19 април, 
петък, след което ще бъдат публикувани повече детайли 
за тазгодишното проучване. Изследването има за цел 
да се види как институциите изпълняват задълженията 
си по отношение на обществената информация онлайн, 
отговарят ли на електронни заявления, подобрява ли се 
финансовата и бюджетна прозрачност .

В настоящия управленски мандат Община Брацигово 
повиши значително рейтинга си за активна прозрачност.

Мария МАДАРОВА

С огромно задоволство Министерство на отбраната  
връчи грамота и почетен знак на кмета на община Бра-
цигово г-н Петко Петков.Поздравът бе предаден от под-
полковник Петър Петров - началник на Военно окръжие 
гр. Пазарджик, от Централния съвет на съюза на ветера-
ните от войните на България гр.София и от Областния 
съвет на Съюза на ветераните от войните на България 
гр.Пазарджик. Отличията връчи Петко Генуров - Пред-
седател на Областния съвет на Съюза на ветераните от 
войните в България гр. Пазарджик.

Със заповед на областния управител Стефан Мирев е 
определен за пожароопасен сезон в горските територии в 
област Пазарджик, периода от 15.04.2019 г. до 31.10.2019 г.  
Заповедта е издадена на основание Закона за горите, по 
предложение на Директора на регионална дирекция по го-
рите Пазарджик и във връзка с опасността от възникване на 
горски пожари и запал-
вания в земеделски земи 
и горски територии.

– Разпорежда се  на 
Директорите на държав-
ните горски стопанства, 
държавните ловни сто-
панства, учебно-опитни 
горски стопанства и об-
щините – собственици 
на гори, съгласувано с 
Районните служби по 
пожарна безопасност и 
защита на населението, 
да обозначат трайно на 
терена и информират 
населението за опреде-
лените от тях участъци 
в горите с повишена 
пожарна опасност (I-ви 
клас), както и да засилят 
дейността по раздаване 
на противопожарни дек-
ларации на население, 
туристи, берачи на гъби 
и билки, собствениците 
на гори и земи около и 
в държавни горски тери-
тории, пастири и други 
лица, пребиваващи или 
извършващи дейности в 
горски територии;

– Забранява се па-
ленето на открит огън и 
извършването на огневи 
работи на разстояние, 
по-малко от 100 м от 
границите на горските 
територии;

– Сдруженията на 
ловците, на риболовците 
и на туристите в България 
чрез своите органи да инструктират членовете си за правила-
та за пожарна безопасност в горските територии и да попъл-
ват противопожарни декларации преди всеки излет;

–  Кметовете на общини, райони, кметства и кметските 
наместници да организират за сметка на общинския бюджет 

доброволни формирования за гасене на горски пожари по 
реда на Закона за защита при бедствия;

– Директорите на държавните горски стопанства, дър-
жавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопан-
ства да организират специализирани групи от служители и 
работници за действия при гасене на горски пожари;

– За опазване на 
горите от пожари да се 
организират денонощни 
дежурства по определен 
график в държавните гор-
ски стопанства, държав-
ните ловни стопанства, 
учебно-опитни горски 
стопанства, общините и 
юридическите лица соб-
ственици на гори, които 
имат изготвени годишни 
оперативни планове;

– Особено внимание 
да се обърне на по-
страдалите от корояди и 
засегнатите от съхнене 
иглолистни култури, пад-
налата на земята и непо-
чистена към момента съх-
неща дървесина и клони 
са предпоставка за лесно 
запалване и развитие на 
горски пожари. Осигуря-
ване на проводимостта 
на горските пътища за 
противопожарна техника, 
като се продължи раз-
чистването на падналите 
стъбла, препречващи 
пътищата и се отремонти-
рат повредените от порои 
участъци;

– Лице, забелязало 
пожар в горските терито-
рии, е длъжно незабавно 
да предприеме действия 
за уведомяване на цен-
тровете за приемане на 
спешни повиквания към 
единния европейски но-
мер 112;

Заповедта е публикувана на интернет страницата на 
Областна администрация Пазарджик. Контролът по изпъл-
нението й е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и 
РД „ПБЗН”-Пазарджик.

Димитър ДИМИТРОВ

Областният управител определи пожароопасен сезон
в горските територии на областта

В празни обособени места по кметствата от община Браци-
гово и учрежденията са били засадени около 1000 нови дърве-
та през изминалата седмица.

Предстои през настоящите седмици да бъдат засадени 
още нови дървета В рамките на залесителната кампания се 
предвижда залесяване с общо 1500 дървета. Те са любезно и 
безвъзмездно предоставени от „Фондация 77“ във връзка с 
инициативата „Като станем 100 000 ще посадим гора“.

Предоставените фиданки са пригодени за оптимално лесо-
парково и горско залесяване и са от вида: червен дъб, амор-
фа, обикновен явор, бял бор, черен бор, бяла акация, топола 
Агате, топола БЛ, обикновен смърч, кипарис, цер, зимен дъб 
и благун

Озеленяването обхваща още училищата и детските гра-
дини като инициативите са част от кампанията „Моето зелено 
училище/детска градина“ в рамките на Седмицата на гората.

Великденска украса, изработена от стиропор вече краси 
Брацигово. Това е част от празничната украса, която общин-
ското ръководство монтира по повод предстоящите пролет-
ни празници  и  най-светлия християнски ден – Възкресение 
Христово.

В ансамбъла от елементи са включени великденски зай-
чета, пиленца и кошници с цветни яйца.

Размерът на фигурите е от 0.5 см до 1,00 м. великденската 
украса е разположена  в центъра на града на площад „Цен-
трален“. Украсата ще бъде обогатена на 25.04.2019 г., Велики 
четвъртък, с ръчно рисувани великденски яйца, изработени 
от децата и учениците от детските градини и училищата на 
територията на Община Брацигово.

Идейният проект и монтажът са дело на служители от 
Община Брацигово.

ВЕСЕЛИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ!

ВЕЛИКДЕНСКИ ЗАЙЧЕТА И ЯЙЦА

КРАСЯТ ЦЕНТЪРА НА БРАЦИГОВО

СЕЛО ИСПЕРИХОВО ПОДКРЕПЯ КАУЗАТАСЕЛО ИСПЕРИХОВО ПОДКРЕПЯ КАУЗАТА
НА „ПАЗАРДЖИК ОБИЧА“НА „ПАЗАРДЖИК ОБИЧА“

Сърце за събиране на капачки в подкрепа на каузата „Пазарджик обича“ вече има и в 
брациговското село Исперихово. То е разположено пред кметството, съобщи инициатор-
ката Екатерина Стоянова. Събраните средства ще бъдат дарени на микропедиатричното 
отделение на МБАЛ – Пазарджик. Испериховското „Сърце“ за капачки се намира пред 
кметството, допълни тя.

„Пазарджик обича“ е кауза на Съвета за младежка политика в областния град, тя бе 
публично обявена преди няколко месеца и от тогава насам срещна широка публична об-
щественост. Веднъж в месеца до „Сърцето“ на Пазарджик се организират и пунктове за 
предаване на хартия, пласмасови изделия и шишета.

„Априлци“
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ПАРЛАМЕНТЬОРЪТ

На прадядо ми Мильо 
Колев
с любов и преклонение

Ти страха и разума презря

и сметки всякакви остави настрана.

У хората ти жажда за живот съзря

и взор насочи към пашата:

- Боже, нека всички да спася!

Един –единствен начин тук остана:

да се преговаря за християнската вяра,

животи човешки да се спасяват

и на искрици надежда да се уповават.

Кой кураж в себе си ще намери

с Хасан паша разговор да води?

Барашлък тежък с него да направи

и раята с милост от черкеза да избави.

Като водач на свойто село

ти избра и пътя смел.

И на всички за почуда

защити ги във дуел умел.

И когато тръгна сам-самин,

(о, аз ти вярвам - до Амин!)

Ти не тръгна да спасяваш

само твоя свиден син.

Защото в детските очички

и в лицата на майки и бащи

видял си огън как гори.

И след всичко, що се случи,

как ли тръгна  си назад?

То е било радост, благодат!

Но и с тъмна сянка във душата:

какво ли чака Комитетът

и каква ще е цената?

Десетки са осъдени на смърт,

ала по-светла от зората

изгря жадуваната свобода.

Като смел парламентьор се ти прослави

и светла диря за потомството остави.

Ти пантеон велик си изгради

в човешките изстрадали души.

Мильо МИЛЕВ

Международният ден на ромите се 
чества ежегодно от ООН и Европейския 
съюз от 1992 г., когато е предложен от 
международната организация „Романо 
юнион“. През 1971 г. в Лондон се про-
вежда за първи път световен ромски 
конгрес, с участието на представители 
на ромите от всички континенти и на ин-
дийското правителство. Там е поставено 
началото на световното ромско дви-
жение за утвърждаване и развитие на 
ромската култура и идентичност. Тогава 
са приети флагът и химнът на ромите.

В община Брацигово ромите също 
отбелязаха своя празник. Общността избра атрак-
тивен начин да почете празника си – с колоритна 
програма и футболна среща. Гости на тържеството 
им бяха: заместник-кметът Йордан Павлов и Юксел 
Яшаров – фасилитатор на Програма“РОМАКТ“.

Водещият Дончо Асенов поздрави ромите с праз-
ника и  даде думата на заместник-кмета на Общината. 
Той също отправи поздрав към всички присъстващи, 
увери ги, че общинското ръководство ще продължа-

ва да помага за решаването на техните проблеми и 
им пожела весел празник. Програмата продължи с 
невероятните изпълнения на танцова формация от 
няколко момичета. Групата показа чудесни танцови 
умения в няколко стила. Оригиналната хореография 
и смяната на музикалните стилове бяха отлични и за-
служиха бурните аплодисменти. За всички роми има-
ше осигурена почерпка от общинското ръководство.

Таня ЙОРГОВА

Правителството одобри проект на Закон за маслодайна-
та роза. Целта е да се създаде единна национална регламен-
тация за производство и преработка на маслодайна роза, 
която да гарантира качеството на българското розово мас-
ло. Необходимостта от създаването на закона идва от факта, 
че до този момент не съществува правна рамка, с която да 
се регулира производството и преработването на рози.

Земеделските стопани ще отглеждат насаждения само 
от сертифициран посадъчен материал. Ще се регламентират 
взаимоотношенията между производители и преработвате-
ли, чрез сключването на договори за изкупуване на цвят от 
маслодайна роза.

Приемането на закона се налага поради настъпилите 
през последните години процеси на масово създаване на 
насаждения от маслодайна роза с неясен и разнороден 
сортов състав, различни стопански качества и свръхпроиз-
водство на розовия цвят.

Двойно по-голям лимит ще имат от днес – 12 април, соб-
ствениците на карти “Мастеркард” при безконтактни плаща-
ния. Вместо досегашните 25 лева те ще могат да плащат до 
50 лева, без да въвеждат пин код, съобщиха от компанията.

Много вероятно е промени в лимита за безконтактно 
плащане, без да е нужен ПИН.

По данни на БНБ и “Мастеркард” безконтактните плаща-
ния са се увеличили със 151% за последната година, което 
е далеч над средното за Европа. Средната стойност на една 
трансакция е 58 лева. Новият лимит от 50 лева отразява 
актуалните финансови потребности на потребителите и по-
казва зрелостта на българския пазар за тази стъпка, аргу-
ментират се от “Мастеркард”.

България застава сред държави като Франция, Австрия, 
Германия и Италия с най-висок лимит на стойността на без-
контактна транзакция. На 50 лева се вдига лимитът на пла-
щанията без пинкод на един от големите издатели на карти.

На 31 март бе възстановена местната организация на 
ВМРО в град Брацигово. Патриотите положиха клетва за 
вярност към идеите на Организацията, както повелява тра-
дицията и заявиха, че ще защитават българщината навсякъ-
де, където тя е в опасност.

За председател бе избран Христос Рамбов, а за секретар 
Стефан Урумов. Областният организатор на ВМРО за област 
Пазарджик Кузо Божинов връчи на местната структура зна-
мена на България и на ВМРО, както и текста на клетвата на 
Организацията, поставен в рамка.

Патриотичното събитие бе уважено от доктор Пенев 
- председател на ВМРО - Пещера заедно с членове от него-
вата структура, които споделиха своя организационен опит 
с новите воеводи. Стъпилите в редовете на Организацията 
патриоти бяха поздравени лично от народния представител 
и член на Националния изпълнителен комитет на ВМРО 
Александър Сиди.

С разрастването 
на патриотичната 
организация ВМРО 
с нови самоотвер-
жени дейци от геро-
ичното Брацигово се 
засилва готовността 
на местното общест-
во да работи за бла-
гото на нашата мила 
Родина България.

Христос РАМБОВ

С патриотична клетва бе възобновена С патриотична клетва бе възобновена 

организацията на ВМРО в Брациговоорганизацията на ВМРО в Брацигово

Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà ðîìèòå
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„Мастеркард“ вече позволява 
плащане без ПИН до 50 лева

Пази
маслодайната роза
със закон

Правителството реши: 
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О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О
ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ -

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 26.05.2019 ГОДИНА

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Б РА Ц И ГО В О

уведомява всички гласоподаватели, че гласуването
на предстоящите избори за Европейски парламент,

насрочени за 26.05.2019 г. ще се извърши по постоянен адрес. 
Предварителните избирателни списъци са обявени. 

•  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват же-
ланието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет страницата на общините по 
постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато 
своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.

Краен срок до 11.05.2019 г. вкл.

•  Общинските администрации издават удостоверения за гласуване 
на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете 
на РИК и на наблюдателите

Краен срок до 11.05.2019 г. вкл.

•  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни насе-
лени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък 
по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния 
списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение 
за гласуване на друго място

Краен срок до 11.05.2019 г. вкл.

•  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и 
грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на 
общината, кметството или кметския наместник

Краен срок до 18.05.2019 г. вкл.

•  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение и жела-
ят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали за-
явление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна 
избирателна кутия, ако заяват това и при условие, че на територия-
та на населеното място е назначена подвижна СИК

Краен срок до 20.05.2019 г. вкл.

За дните 11.05.2019 г. и 18.05.2019 г. /събота/ дежурни служители 
за приемане на заявления за гр. Брацигово и кметствата, ще има 
само в Общинска администрация гр. Брацигово. 

За повече информация
Общинска администрация – ет. 1 ст. 4

тел.03552 20-65 вътр.111 или тел.0893460420

З  А  П  О  В  Е  Д
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 и ал.3

от Изборния кодекс /ИК/ и във връзка
с изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 година,

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата на които да бъдат обявени избирателните списъци, 
във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европей-
ския парламент от Република България на 26 май 2019 година, 
както следва:

1-ва секция гр. Брацигово
Сградата на община Брацигово, ул. ”Атанас Кабов” № 6а

2-ра секция гр. Брацигово
Сградата на община Брацигово, ул. ”Атанас Кабов” № 6а

3-та секция гр. Брацигово
Клуб на пенсионера, Брацигово ул. ”Христо Гюлеметов” № 1

4-та секция гр.Брацигово
Клуб на пенсионера, Брацигово ул. ”Христо Гюлеметов” № 1

5-та секция гр. Брацигово
Сградата на община Брацигово, ул.”Атанас Кабов”№6а

6-та секция гр.Брацигово
Клуб на пенсионера, Брацигово ул. ”Христо Гюлеметов” № 1

7-ма секция с. Равногор
Клуб на пенсионера – с. Равногор ул. ”Първа” № 64

8-ма секция с. Розово
Фоайе на Народно читалище ”Просвета 1911” – с. Розово ул. 
”Първа” № 36

9-та секция с. Бяга
Спортна зала – с.Бяга ул. ”Първа” № 35

10-та секция с. Бяга
Спортна зала – с. Бяга ул. ”Първа” № 35

11-та секция с. Исперихово
ОУ ”Христо Ботев” – с. Исперихово ул. ”Тридесет и девета” № 10

12-та секция с. Исперихово
ОУ ”Христо Ботев” – с. Исперихово ул. ”Тридесет и девета” № 10

13-та секция с. Исперихово
ОУ ”Христо Ботев” – с. Исперихово ул. ”Тридесет и девета” № 10

14-та секция с. Козарско
Клуб на пенсионера с. Козарско ул. ”Двадесет и шеста” № 3

15-та секция с.Козарско
Читалище „Съгласие” – с. Козарско ул. ”Двадесет и седма” № 2

16-та секция с.Жребичко
Клуб на пенсионера с. Жребичко ул. ”Осма” № 2

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Районната 
избирателна комисия – Пазарджик и да се обяви на интернет 
страницата на община Брацигово. 

Контрол по изпълнение на Заповедта, възлагам на Секрета-
ря на Община Брацигово Мария Мадарова.

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на община Брацигово

З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-119/29.03.2019 год. гр.Брацигово

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА,
и във връзка с чл.8, ал. 2, ал. 4 и ал.6 от ИК 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М  :

16 /шестнадесет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на 
община Брацигово, обл.Пазарджик за провеждане на изборите за чле-
нове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 
година,  

УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерацията и адреси, съгласно Прило-
жение №1 и обхвата на секциите, съгласно Приложение № 2, които са 
неразделна част от настоящата Заповед.

Заповедта да се обяви на населението чрез поставяне на информа-
ционното табло в сградата на община Брацигово и обявяване на интер-
нет страницата на община Брацигово. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Областен управител 
- Пазарджик, 

Териториалното звено на Главна дирекция „ГРАО” в МРРБ, Районна 
избирателна комисия Пазарджик.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в три-
дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област 
Пазарджик

 Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на 
Община Брацигово Мария Мадарова.

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на община Брацигово

Приложение №1
НОМЕРА И АДРЕСИ

НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 26.05.2019

1-ва секция
гр.Брацигово , бул.”Трети март” №16, СУ „Народни будители“

2-ра секция
гр. Брацигово, бул.”Трети март” №16, СУ „Народни будители“

3-та секция
гр.Брацигово, ул.”Христо Гюлеметов” №1, Клуб на пенсионера

4-та секция
гр.Брацигово, ул.”Васил Петлешков” №72, НУ “Васил Петлешков”

5-та секция
гр.Брацигово, бул. “Трети март” №16, СУ”Народни будители”

6-та секция
гр.Брацигово, ул.”Васил Петлешков” №72, НУ “Васил Петлешков”

7-ма секция
с.Равногор, ул.”Първа” №64, Клуб на пенсионера

8-ма секция
с.Розово, ул.”Втора” №2Б, Клуб на пенсионера

9-та секция
с.Бяга ул.”Първа” №35 Основно училище”Христо Ботев”

10-та секция
с.Бяга, Основно училище”Христо Ботев”, ул.”Първа” №35

11-та секция
с.Исперихово, ул.”Тридесет и девета” №10, ОУ”Христо Ботев”-старо 
крило

12-та секция
с.Исперихово, ул.”Тридесет и девета” №10, ОУ “Христо Ботев” - ново 
крило

13-та секция
с.Исперихово, ул.”Тридесет и девета” №10, ОУ “Христо Ботев” - ново 
крило

14-та секция
с.Козарско, ул.”Двадесет и шеста” №3, Клуб на пенсионера

15-та секция
с.Козарско, ул.”Двадесет и седма” №2, Читалище”Съгласие”

16-та секция
с.Жребичко, ул.”Осма” №2, Клуб на пенсионера

О  Б  Я  В  А

Със Заповед № ОХ -253 / 11.03.2019 г.
на министъра на отбраната на Р България
са обявени 100 /сто / вакантни длъжности
за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина с конкурс  за времето

от 28.05.2019 до 30.05.2019г. във военни формирования
от Военноморските сили, съгласно Приложение №1.

Срок за подаване на документи до Началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 25.04.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик

за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552 / 2065,

старши специалист Димитър Димитров,
ет. 2, стая № 12, тел. 03552 / 2065,

или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

О  Б  Я  В  А

Със заповед № ОХ – 307 / 27.03.2019 г.
на министъра на отбраната на Република България
е разкрита процедура по обявяване на 42 войнишки
длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища,

в 68 бригада „Специални сили“-
военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив.

Срок за подаване на документи до Началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 08.06.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик

за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552 / 2065,

старши специалист Димитър Димитров,
ет. 2, стая № 12, тел. 03552 / 2065,

или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

О  Б  Я  В  А

Със заповед № ОХ – 234 / 05.03.2019 г.
на министъра на отбраната на Република България
е разкрита процедура по обявяване на 64 войнишки
длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища,

в Националната гвардейска част -
военно формирование 54800 - гр. София.

Срок за подаване на документи до Началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 08.05.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик

за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552 / 2065,

старши специалист Димитър Димитров,
ет. 2, стая № 12, тел. 03552 / 2065,

или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.

О  Б  Я  В  А

Със заповед № ОХ – 308 / 27.03.2019 г.
на министъра на отбраната на Република България
е разкрита процедура по обявяване на 26 вакантни
длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища,

в Стационарна комуникационна и информационна система.
Конкурсът ще се проведе от 17 до 21.06.2019г.

Срок за подаване на документи до Началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 17.05.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик

за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков,
Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552 / 2065,

старши специалист Димитър Димитров,
ет. 2, стая № 12, тел. 03552 / 2065,

или във Военно окръжие – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463.



Общес тво
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Атанас Димитров Божков е 
български изкуствовед, изсле-
довател на средновековното и 
съвременно българско изкуст-
во. Преподавал в Националната 

художествена академия в София – един от основателите на 
катедрата по „История и теория на изкуството“ и неин дъл-
гогодишен ръководител. Чел е лекции също в Българската 
консерватория и в Софийския университет. Автор е на по-
вече от 30 книги и над 500 научни студии, статии и рецензии, 
публикувани в България и в други европейски страни.

Проучвал е миниатюрите от хрониката на Йоан Скили-
ца /XI – XII в./ в Мадридската национална библиотека и на 
тази тема е защитил в Москва докторска дисертация. Под 
неговото научно ръководство са изградени специализи-
раните музеи за икони в Криптата на храма-паметник „Св. 
Александър Невски“ в София, в метоха на гр. Банско и гр. 
Трявна. Неговите обобщаващи трудове върху религиозното 
изкуство в България са преведени и издадени в Берлин, 
Лондон, Майнц, Женева, Букурещ, Реклинхаузен. През 1969 
– 1973 г. три негови представителни тома са отпечатани на 
немски и френски език от издателство „Аурел Бонгерс“ в 
Реклинхаузен.

Атанас Божков е роден в с. Айдиново, дн. Исперихово. 
Дядо му Атанас Божков загива като доброволец на фронта 
през Първата световна война, през 1916 г. Баба му Василка 
е внучка на Васил Петлешков (дъщеря на негова сестра). 
Баща му е починал рано (през 1937 г.), преди да е навършил 
тридесет години. Средата, в която израства Атанас Божков, 
безспорно стимулира ненакърнимата му любов към Отечест-
вото, високите нравствени идеали и вярата в общественото 
признание на изкуството – вяра, която се корени в традици-
ите на нашето Възраждане, когато българските творци схва-
щат своето дело като възвишено средство за просветление 
и духовно възмогване на народа ни. Още от първите си 
студентски години (Атанас Божков следва живопис в Худо-
жествената академия от 1947 до 1953 г.), решително свързва 
възгледите си с най-значимите и прогресивни творци като 
Илия Петров, Кирил Цонев и др., които се борят срещу са-
лонния вкус в новото българско изкуство. От същия ранен 
период датират и първите му опити като художествен критик 
и историк на изкуството, както и първата му студия за раз-
витието на нашата Художествена академия.

Атанас Божков завършва академията с отличен успех 
през 1953 г. От 3.10.1953 до 21 януари 1958 г. е на работа 
в Комитета за наука, изкуство и култура като съветник и 
в Министерството на културата като началник на отдел 
„Изобразителни изкуства“. От януари 1958 до януари 1961 
г. е редовен аспирант към Катедрата по история и теория 
на изкуството при Московския университет, с научен ръко-
водител големият съветски изкуствовед проф. д-р Алексей 
Александрович Феодоров-Давидов. На 23 януари 1961 г. 
защитава в Московския държавен университет своята дис-
ертация „Историческата и баталната живопис в България“ 
и получава научна степен кандидат на изкуствознанието. 
От 12 февруари 1961 до 29 април 1962 г. е редактор и член 
на редколегията на в. „Народна култура“. През периода 
април 1961 г. – декември 1964 г. е старши научен сътрудник 
и научен секретар в Института по изкуствознание при БАН. 
От 1.12.1964 до 31 март 1966 г. е директор на Национална-

та художествена галерия, а от 1.04.1966 до 31 декември 
1971 г. – заместник-председател на Комитета за култура. 
От 1972 до 1977 г. е на дипломатическа работа в Италия 
като съветник в българското посолство в Рим и генерален 
консул на България в Република Сан Марино. През 1974 г. 
защитава в Художествената академия на СССР (Институт 
по история на изкуството) докторска дисертация на тема: 
„Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица“ и 
получава научната степен доктор на изкуствознанието. От 
1970 г. Атанас Божков е професор по история на изкуството 
в Художествената академия в София, а от 19 октомври 1971 
г. досега – завеждащ Катедрата по история на изкуството 
към Академията. През 1961 – 1970 преподава в Софийската 
консерватория, а през 1980 – 1986 г. чете лекции и ръководи 
специализирани курсове по всеобща история на изкуството 
в Софийския университет (Исторически факултет).

През неговите курсове са преминали повече от петна-
десет випуска изкуствоведи, голяма част от които са лични 
ученици на проф. Божков. И още двадесет и три випуска 
художници, които са слушали лекции по история на българ-
ското изкуство при него. Участвал е в стотици предавания 
по телевизията за българското и световното изкуство. Под 
неговото административно и научно ръководство завършва 
подготвителната работа и се открива филиалът на Нацио-
налната художествена галерия за старобългарско изкуство 
в криптата на храма-паметник „Св. Александър Невски“. 
Пак под негово научно ръководство по-късно се извършва 
цялата дейност по откриването на музеите на българската 
икона в Трявна и Банско.

Като съветник в българското посолство в Рим и гене-
рален консул на България в Република сан Марино, Атанас 
Божков има огромни заслуги за осъществяването на много 
ценни за българската култура и за нейното утвърждаване в 
Европа инициативи: поставянето на голямо мозаично пано 
от българските художници Стоян Куюмджиев и Йордан Спи-
ров срещу гроба на Св. Кирил Философ в базиликата „Сан 
Клементе“ в Рим, откриването на гроба на Петър Парчевич 
и поставянето на мемориален релеф над него в църквата 
„Сант Андреа делле Фрате“, поставянето на скулптурна 
композиция „Св. Св. Кирил и Методий“ в двора на българ-
ското посолство (както и купуването на самата нова сграда 
на посолството) и на други паметни знаци. Много същест-
вен е приносът му за издирването на картини на големия 
български живописец, живял в Италия, Борис Георгиев, и 
за връщането им в родината, за изтъкването на големите за-
слуги към българската култура на световноизвестния певец 
Борис Христов и т.н.

Значението на делото на Атанас Божков като активен 
строител на съвременната ни култура се измерва с при-
носите му като извънредно продуктивен изследовател, 
проникновен художествен критик и голям изкуствовед – ис-

торик на изкуството. Това означава над тридесет издадени 
книги и около петстотин публикувани научни и научно-по-
пулярни статии. Част от тези трудове са издадени в чужбина 
(Испания, Швейцария, Англия, Германия, Чехословакия, 
Франция, Русия, Индия, Румъния, Унгария, Полша, Япония). 
Шест от неговите книги са публикувани на чужди езици и в 
България.

Особено последователен е интересът на проф. Атанас 
Божков към българското художествено наследство от сред-
ните векове и Възраждането, и най-вече към онези факти 
и явления от културното ни развитие, които са били слабо 
проучени, неизвестни или останали в сянка, а всъщност 
имат решаващо значение за приноса ни в европейската 
цивилизация. Мястото и значението на средновековното и 
възрожденското българско изкуство на фона на европей-
ските културни процеси – ето един от основните проблеми, 
които неизменно стоят пред учения Атанас Божков и за 
чието решаване той полага сериозни усилия.

В различни периоди от живота си Атанас Божков е про-
учвал паметници и художествени ценности, съхранявани в 
музеите и архивите на Мадрид, Сиена, Рим, Флоренция, Ве-
неция, Москва и Петербург, Ню Йорк и Вашингтон, Атина и 
Букурещ, Делхи, Прага и Пекин. Достатъчни са само няколко 
примера:

Докторската дисертация на проф. Атанас Божков е по-
светена на миниатюрите на един много ценен византийски 
ръкопис-хрониката на византийския писател Йоан Скилица, 
съхранявана в Националната библиотека в Мадрид. Част 
от тези миниатюри, които преди изследването на Атанас 
Божков са обнародвани само в едно труднодостъпно из-
дание на испанския историк Себастиан Сирак-Естопанян, 
се отнасят до важни епизоди от българската история и 
по-точно – до важни аспекти на взаимоотношенията между 
България и Византия. Тяхното идентифициране, изследване, 
обясняване и възпроизвеждане във великолепни цветни 
репродукции е заслуга на Атанас Божков („Миниатюри от 
Мадридския ръкопис на Йоан Скилица“. С., 1972), както и да-
тирането на миниатюрите от втората половина на XII в., което 
по-късно е потвърдено от изследванията на специалисти по 
византийска палеография.

Десет години по-късно, в съавторство с неуморния из-
следовател на старините проф. Асен Василиев, Атанас Бож-
ков издава книгата „Художественото наследство на манас-
тира Зограф“ (С., 1981). Това е първото и единствено засега 
изследване, в което се разглеждат комплексно широк кръг 
от въпроси, свързани с художествените паметници (архитек-
тура, стенописи, иконопис, миниатюра, приложни изкуства) 
в светогорските манастири „Зограф“ и отчасти „Хилендар“ 
и с общото влияние на Атон върху художествените процеси 
в България през XV-XIX в.

Източник: в-к „Дума“

ПРОЛЕТНИ КУЛТУРНИ ДНИ - БРАЦИГОВО – АПРИЛ - МАЙ 2019 ГОДИНА

МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НАЧАЛЕН ЧАС ОРГАНИЗАТОРИ

19 АПРИЛ 2019 г.
ИЗЛОЖБА „ТАМ, КЪДЕТО МИНАЛОТО ОЖИВЯВА“-
НАДЕЖДА ИВАНОВА - ВИДИН

ФОАЙЕ НА НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“ 18.00 ч. НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“

20 АПРИЛ 2019 г.
 ЛАЗАРСКА  БРОЕНИЦА ПЛОЩАД  „ЦЕНТРАЛЕН“ 10.30 ч. НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“

3 МАЙ 2019 г.

„ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ“ ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 10,30 ч.
НУ „В.ПЕТЛЕШКОВ“

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

4 МАЙ 2019 г.
МАЙСТОРСКО  КОРМУВАНЕ АВТО ПОЛИГОН 9,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

9 МАЙ 2019 г.
ИЗЛОЖБА –  ЖИВОПИС  БОЯНА ПОПОВА ФОАЙЕ НА НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“ 18.00 ч. НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“

ТЕАТЪР СМОЛЯН  „РУМЕУ И ЖОЛИЕТА ОТ ДУНЮВУ“ ГОЛЯМ САЛОН НА НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“ 19, 00 ч. НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“

КОНЦЕРТ – НИКОЛАЙ УЧКУНОВ ПЛОЩАД  „ЦЕНТРАЛЕН“ 20,30 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

11 МАЙ 2019 г.
ВДИГАНЕ НА ЗНАМЕНАТА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 10.30 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ШЕСТВИЕ ДО ЛОБНОТО МЯСТО НА ПЕТЛЕШКОВ
УЛ.“АТАНАС КАБОВ“
БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“

10,45 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

РЕЦИТАЛ И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ 
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ПЕТЛЕШКОВ ДО ГРАДСКИ 

СТАДИОН
11,00 ч.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
НУ „В.ПЕТЛЕШКОВ“

ДЕФИЛЕ НА МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ ПАНАГЮРИЩЕ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 11,30 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗСТАНОВКА „ОБЯВЯВАНЕ НА ВЪСТАНИЕТО В БРАЦИГОВО 1876“ ПЛОЩАД „СИНДЖИРЛИ БУНАР“ 19.15 ч. НЧ „В.ПЕТЛЕШКОВ-1874“

ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИЯ КАРАУЛ И ПОКЛОНЕНИЕ  ПАРК „АПРИЛЦИ“ 20,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОВЕРКА- ЗАРЯ ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 21,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

КОНЦЕРТ -  ЦВЕТЕЛИНА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ 22,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

12 МАЙ 2019 г.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА  МЪЖЕ И ЖЕНИ И  ЗА КУПА „БРАЦИГОВО“
10,00 ч.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ПО ОРИЕНТИРАНЕ

КОНЦЕРТ – формация ПЛОВДИВ “В“ 11,00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

КОНЦЕРТ – ДИАНА ЕКСПРЕС 18.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

КОНЦЕРТ – РАЙКО КИРИЛОВ 19.00 ч. ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Атанас Божков - непознатата епоха в българското изкуствознание

90 години от рождението му

Заповядайте на шестото поредно Гайдарско 
надсвирване на 13-ти и 14-ти юли, 2019 г.

под патронажа на Валя Балканска
и със специалното участие на гайдаря Петър Янев,

когато гайди вече традиционно ще огласят
поляните на местността “Св. Илия”

в землището на с. Равногор!


