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Предизборната кампа-
ния се открива на 12 април 
и приключва в 24,00 ч. 
на 10 май. Това е решила 
Централната избирателна 
комисия. Решението вече 
е публикувано на сайта на 
комисията. Предизборната 
кампания се води на бъл-
гарски език, се посочва в 
решението относно усло-
вията и реда за провежда-
не на предизборна агита-
ция в изборите за народни 

представители на 12 май 
2013 година. Гражданите, 
партиите, коалициите от 
партии, инициативните ко-
митети, кандидатите и за-
стъпниците имат свобода 
на изразяване и агитация 
в устна и писмена форма 
на предизборни събрания, 
както и чрез доставчиците 
на медийни услуги. Пре-
дизборните събрания са 
публични. За реда при 
провеждането им отгова-

рят организаторите и ор-
ганите на Министерството 
на вътрешните работи. 
Събранията се организи-
рат съгласно Закона за 
събранията, митингите 
и манифестациите. По 
време на предизборната 
кампания кандидатите, 
партиите, коалициите от 
партии и инициативните 
комитети могат да изгот-
вят и разпространяват 
плакати, реклами, обръ-

щения и други агитаци-
онни материали. На всеки 
агитационен материал за-
дължително се отбелязва 
от чие име се издава. Все-
ки агитационен материал 
съдържа информация, че 
купуването и продаването 
на гласове е престъпле-
ние.

/Соб. инф./

След увеличението 
от 1 април 70% от пен-
сионерите ще получават 
над 200 лева, съобщиха 
от Националния осигу-
рителен институт. „Ако 
до 1 април пенсионерите, 
които са получавали пен-
сии до 200 лева, са били 
826 253 души или 37% от 
общия брой на всички 
пенсионери, то след 1 
април този брой намаля-
ва на 674 123 пенсионери 
или 30.2%. По друг начин 
казано, след 1 април око-
ло 70% от пенсионерите 
ще получават доход от 
пенсии над 200 лева“, 
обясни Петков. Средно 
един пенсионер ще по-
лучи с 23 лева повече. 
Вдовишката добавка пък 
ще нарасне средно с 4 

лева и 83 стотинки. По 
закон пенсионерите ще 
получат диференцирано 
увеличение на пенсиите 
в зависимост от това кога 
са се пенсионирали. Два 
милиона пенсионери, ко-
ито са се пенсионирали 
до края на 2009 година, 
ще получат максималната 
индексация от 9.8%. Пен-
сиониралите се през 2010 
година са 100 000 души и 
техните пенсии ще бъдат 
повишени с 8.8%. Излез-
лите в пенсия през 2011 
година са 80 000 души и 
техните пенсии ще бъдат 
индексирани с 5.7%. 60 
хиляди души, пенсиони-
рали се през 2012 година, 
ще получат актуализация 
на пенсиите от 4.2%.

„Априлци“

На свое заседание 
областното ръководство 
на БСП в Пазарджик под-
реди листата с кандидати 
за народни представите-
ли. Първото място в нея  
заема евродепутатката 
Илияна Йотова. На втора 
позиция е поставен об-
ластният председател 
на столетницата – Георги 
Мърков. Следващото 
място е за гражданска 
квота и все още не е 
определено кой ще бъде 
кандидатът. Четвъртото 
място заема зам.- кме-

тът на Велинград Георги 
Янчев. На пето е Явор 
Куюмджиев, член на 
БСП от Септември. На 
шесто място в листата 
е Станимир Делчев от 
Панагюрище. Седма по-
зиция също е за коали-
ционна квота, следват  
Диана Варникова – Мил-
чева, Стефка Пенева, 
Нина Димова, още едно 
празно място и Димитър 
Димитров, председател 
на общинската структура 
в Пазарджик.

„Априлци“

8 април е празник 
за ромската общност 
по целия свят. Изборът 
на датата не е случаен 
– на нея се чества осво-

бождаването на ромите 
от концентрационния 
лагер Аушвиц в края на 
Втората световна война. 
По този повод на същата 
дата през 1971 г. в Лон-
дон се провежда Пър-
вият ромски конгрес с 
участието на представи-
тели на ромите от всички 
континенти и на индий-
ското правителство. Там 
е поставено началото на 
световното ромско дви-
жение за утвърждаване 
и развитие на ромската 

култура и идентичност. 
Приети са флагът и хим-
нът на ромите.

 Целта му е да се 
привлече вниманието 
на световната обществе-
ност върху проблемите 
на винаги намиращите се 
в малцинствена позиция 
цигани: образование, 
бедност, сегрегация. 

Според най-разпро-
странената версия, в 
България ромите се по-
явяват около 11-12 век 
през Византия. Според 

някои автори масовото 
им заселване по българ-
ските земи става с па-
дането на България под 
турско робство, когато те 
идват заедно с турските 
завоеватели. 

М е ж д у н а р о д н и я т 
ден на ромите се чества 
ежегодно от ООН и Ев-
ропейския съюз от 1992 
г., когато е предложен от 
международната органи-
зация „Романо юнион“.

/Соб. инф./

В живота на всяко населено място има 
празници, които са неотделими от негово-
то битие. За Брацигово това е 12 май. Все-
ки брациговец, независимо в коя точка на 
страната или света е, ще ви каже, че на 
този ден почитаме паметта на априлските 
герои начело с Петлешков. Няма „умни“ 
глави, които да оспорят тази аксиома. И 
каквито и щрихи да се добавят към пор-
трета на тази дата, тя няма за загуби своя 
ореол, защото тогава  преди 137 години 
от въглените на кладата лумва огънят на 
родолюбието и признателността.

Затова във връзка с множеството за-
питвания относно отбелязването на праз-
ника на града – 12 май тази година, уве-
домяваме гражданите и гостите на Браци-
гово, че обявените от правителството на 
Р България предсрочни парламентарни 
избори на същия ден няма да попречат и 
да осуетят честванията.

Общинското ръководство има всички 
уверения, че на 11 и 12 май 2013 година 
ще отбележим 137-та годишнина от Ап-
рилската епопея в Брациговски въстани-
чески пункт. 

Очаквайте на сайта на Община Бра-
цигово и на страниците на в. „Априлци“ 
и програмата относно тържествата и съ-
пътстващите ги мероприятия!

От ръководството

Общинска адми-
нистрация Брацигово 
уведомява всички гла-
соподаватели, че гласу-
ването на предстоящите 
избори за народни пред-
ставители, насрочени 
за 12.05.2013 г., ще се 
извърши по постоянен 
адрес. Избирателните 
списъци ще бъдат обя-
вени до 01.04.2013 г. в 
района на избирателната 
секция и публикувани на 
интернет страницата на 
община Брацигово.

• Гласоподаватели с 
трайни увреждания, ко-
ито желаят да гласуват 
с подвижна избирателна 
урна, могат да направят 

това чрез заявление 
по образец до кмета 
на общината /района/ 
кметството по постоянен 
адрес или по настоящ 
адрес в случаите, когато 
са подали заявление за 
гласуване па настоящ 
адрес. 

Срок до 11.04.2013 г.

• Избирател, чийто по-
стоянен и настоящ адрес 
са в различни населени 
места може да поиска 
да бъде вписан в избира-
телния списък по насто-
ящ адрес не по-късно от 
14 дни преди изборния 
ден. Искането се прави 
писмено пред кмета на 

общината /района, кмет-
ството/ по настоящия 
адрес на лицето.

Срок до 27.04.2013 г.

• Общинската адми-
нистрация издава удо-
стоверения за гласуване 
на друго място за произ-
веждане на изборите.

Срок до 27.04.2013 г.

• Гласоподавателите 
подават до кмета на об-
щината /района, кмет-
ството/ заявления за от-
страняване на непълноти 
и грешки в избирателни-
те списъци

Срок до 04.05.2013 г.

• В избирателните 

списъци се дописват 
имената на гражданите, 
които имат право да 
гласуват в съответната 
секция, но са пропус-
нати. Дописването се 
извършва по искане на 
избирателя до кмета на 
общината /района, кмет-
ството/ до предаването 
на списъците на сек-
ционните избирателни 
комисии или в изборния 
ден – от секционната из-
бирателна комисия, след 
представяне на документ 
за самоличност и на удо-
стоверение за пребива-
ване – за гражданин на 
друга държава – членка 
на Европейския съюз.
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ОТ 1 АПРИЛ
С НОВИ ПЕНСИИ –
ТОВА НЕ Е ШЕГА

БСП ПОДРЕДИ ЛИСТАТА
В 13 МНОГОМАНДАТЕН
ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОННЕ ПРАЗНИК НА, А ЗА РОМИТЕ

Магазин

„ХИТ“



И тази година Община Брацигово е участник в кампанията на БТВ. Всички гражда-
ни, които искат доброволно да участват в почистването на 20.04.2013 г., могат да 
се запишат на фронт-офиса на Общинска администрация или на тел.: 03552/20-65, 
вътр. 105 или 03552/20-54. Координатор на инициативата е г-жа Мария Мадарова.

Ние - хората

Тази година Националното състеза-
ние по правопис на английски език ще 
се проведе с финансовата подкрепа на 
Фондация „Америка за България“ и под 
патронажа на Министерството на обра-
зованието, младежта и науката. Екипът 
на фондация КОРПлюС и доброволците 
от Корпус на мира бяха организатори и 

помощници в провеждането на училищното състезание. 
В Брацигово състезанието за учениците от СОУ „На-

родни будители“ се проведе на 22 март в читалище „Васил 
Петлешков“. Ръководител бе делегат от Корпуса на мира. 
Прецизното жури класира на първо място Здравена Калева 
от 6-и клас, а на второ място - Георги Руменов Тодовичин, от-
ново от 6-и клас. Те ще участват в регионалното състезание 
в гр. Пловдив.  /Соб. инф./

Районният съд в Пещера остави в ареста 
бабаит, който заплашил да запали сградата 
на КСУДС в Брацигово. На 8 ноември мина-
лата година Николай Ц. нахлул в сградата 
на бившия Дом за деца и заплашил, че ще 
я запали. Николай казал на един от нами-
ращите се в помещението мъже, че ще го 

направи жена, ще го изнасили и след това 
ще го убие. След намесата на работещите в 
комплекса апашът бил задържан. По време 
на разследването на случая полицаите раз-
крили, че Николай Ц. е автор и на кражба на 
златни накити, пари и мобилни телефони.

„Априлци“

Най-накрая, след почти 
година и половина чакане, 
стартира проектът за сани-
ране на три звена от образо-
вателната структура в град 
Брацигово.

От 1 април проект „Устой-
чиво развитие на Община 
Брацигово“, чрез прилага-
не на мерки за енергийна 
ефективност в образовател-
ната инфраструктура – СОУ 
„Народни будители“, НУ „В. 
Петлешков“ и ОДЗ „Божура 
Фурнаджиева“, вече е в 
действие. Стойността му е 
1 029 255,81 лева и е отпус-
ната по ОПРР на Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството.

Трите учебни заведения 
ще подлежат на ремонт и ре-
конструкции, които включ-
ват подмяна на отоплителна 
инсталация, дограма и 
външно саниране.

Най-спешни бяха ре-
монтите в първата детска 
градина в града „Божура 
Фурнаджиева“. Сградата е 
построена през 50-те години 
и оттогава по нея са из-
вършвани само козметични 
и крайно належащи строи-
телни дейности.

Сега се надяваме чрез 
предвидените подобрения 
да създадем една наистина 
уютна и привлекателна 
среда за възпитание и обу-
чение.

Ремонтите няма да по-
пречат на образователния 
процес и безопасността на 
децата и учениците, а стро-
ителите обещават да бъдат 
прецизни и много внима-
телни към малките възпи-
таници. Най-голямото учи-
лище в града и общината, 

СОУ „Народни будители“, 
ще провежда учебни заня-
тия в сградата на ПГСА, за 
да се избегнат неудобствата 
по време на строително-ре-
монтните работи.

Иванка СТЕФАНОВА

В страхотно парти се 
превърна третото изда-
ние на музикалния кон-
курс “Брегов”, който бе 
през почивните дни на 
16 и 17 март. Заслугата за 
това е на организаторите 
и всичките 61 участници 

(броят им за тази година отбеляза абсолю-
тен рекорд), които освен да се състезават 
бяха дошли и да се забавляват. Епицентърът 
на доброто настроение беше култовата зала 
Движение и кабинет 207 в Дома на музиката 
и изкуствата. Градусът на доброто настрое-
ние се покачи рязко в антракта, докато се 
очакваше решението на журито. Последваха 
импровизирани изпълнения на ръководите-
ли и участници, надпявания и танци.

В конкурсната програма бяха включени 
три категории изпълнители – вокални групи 

(5-8 клас), индивидуални изпълнители, инди-
видуални вокални изпълнители.

В категорията „Вокални групи“ първа 
награда авторитетното жури присъди на 
вокална група при СОУ „Народни будители“ 
в Брацигово, второ място на вокална група 
при СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велин-
град и трето място за група „Tne Best“ при 
СОУ „Георги Бенковски“.

Във втора категория първото място спе-
чели формация „Лозен“ при ДК Септември, 
а втора – „Малките армии” от СОУ „Георги 
Брегов“. В третата категория (индивидуални 
изпълнители) първа позиция бе за Гергана 
Александрова от „Проф. Иван Батаклиев“ – 
Пазарджик, втора - за Ивана Попова от СОУ 
„Народни будители“ – Брацигово, и трета на-
града - Ели Славчева от същото училище.

Бяха присъдени и два поощрителни при-
за. „Априлци“

Учениците от I-те класо-
ве при началното училище 
в Брацигово отбелязаха с 
тържество първия си и най-
важен успех в живота – те 
вече могат да четат.

На 15 и 28 март децата от 
1-ви клас на НУ „В. Петлеш-
ков“ - Брацигово с директор 
г-жа Валентина Тръндушева, 
представиха пред своите ро-
дители и гости един велико-
лепен Празник на буквите.

Първолаците гордо де-
монстрираха знанията, кои-
то са усвоили през своята 
първа година в училището. 
Програмата бе изключител-
но артистична, с много сти-
хове, песни и трудни задачи. 
Това не беше просто тър-
жество, а феерия от музика, 
песни, танци, драматизации 

и стихове, един истински ли-
тературно-музикален спек-
такъл „НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРА-
МОТНИ“! С ритъм и усмивки 
децата пренесоха гостите и 
в света на музиката. Изпяха 
много песнички за азбуката, 
буквите, книжките, буквар-

чето. Всеобщо умиление 
предизвикаха и техните 
танци. Децата се разделиха 
с вярното си другарче - Бук-
варчето, и посрещнаха пър-
вата си книжка - Читанката. 
На тържеството присъстваха 
както родителите на пър-

вокласниците, така и много 
гости, учители и ученици. 
Талантливите артисти от 
първи клас с ръководители 
Светла Зогова и Ели Попо-
ва бяха подготвили много 
забавна пиеса, с която да 
покажат на децата, че няма 

нищо страшно в ученето, а 
интересни приключения и 
нови открития. 

Поздравления и подаръ-
ци имаше за първолаците от 
училищното ръководство 
и техните родители. Мал-
чуганите бяха наградени 
за знанията си с книжки и 
лакомства. Всички гости на 
този истински спектакъл 
останаха приятно изненада-
ни, очаровани и заредени с 
положителни емоции.

Благодарим за поло-
женото старание, труд и 
доброто представяне на 
децата! Нека бъдат винаги 
така заредени с усмивки и 
ентусиазъм и да продължат 
да ни изненадват с плодо-
вете на своята работа!

„Априлци“

Не просто да почистим 
България, а и да ни бъде за-
бавно, докато го правим - към 
това призовава мениджърът 
социални проекти в Би Ти 
Ви. Този път кампанията ще 
бъде на 20 април и община 
Брацигово, разбира се, ще се 
включи. Една от причините 
да се избере тази дата за еко-
инициативата е, че кметовете 
по населени места държат тя 

да е в рамките на пролетното 
почистване. От медията пред-
ложиха след чистенето да 
се направят фотоизложби с 
„трофеите“ от сметищата. 

На БТВ репликираме така:  
ДА! Нека заедно да изградим 
традиция, но категорично 
НЕ „Да изчистим България 
за един ден“, а „Да опазим 
изчистеното в България за 
един ден“, защото на 12 май 

миналата година точно на 
това място (пътя за Розово, 
преди манастира „Св. Петър”) 
най-голямата доброволческа 
група в общината, съставена 
от ученици от 5-ите и 6-ите 
класове на СОУ „Народни 
будители“ и служители на 
Общинска администрация 
изхвърлиха 6 тона боклук. 
Личи ли?...

/Соб. инф./

Има хора, които съзнават, 
че не са надарени с талант в 
науката или изкуството, но 
за сметка на това, почув-
ствали пренебрежително от-
ношение, откриват в себе си 
онази рядка дарба да бъдат 
водачи, да имат власт… Още 
повече, че да се докопаш до 
властта и да я осъществя-
ваш не е необходимо високо 
образование, нито царски 
произход - само преди пове-
че от половин век това беше 
очевидно във властването 
на един недоучен австрий-
ски художник и незавършил 
семинария хитър грузинец, а 
след тях и други… Отделен е 
въпросът какво и колко са 
допринесли за доброто или 
за неизброимите страдания 
и пролята кръв от народите, 
но безспорно е, че те са били 
всевластни идоли на време-
то си…

Вярно е твърдението, 
че „властта е хан, където 
хитреците заемат най-раз-
кошните салони…“ - според 
поета Стоян Михайловски, 
но вярно е и другото, че за 
да бъдеш достоен „Водач 
със стил, с дух, със здрав по-
глед и обществена стойност 
в твоето съзнание трябва да 
се пречупват тревогите, тър-
сенията, успехите и усилията 
на века да намери истината и 
красотата…“, както е мечтал 
проф. Асен Златаров.

И ето, че някои влас-
тимащи в нашето време 
обичат да се съизмерват не 
с друг, а с Апостола Левски 
(зад гърба им на портрета) 
– най-безкористният, най-
човечният народен водач, 
но дали чуват насмешливата 
му присъда:
„Те могат да обличат моите дрехи,

да вдигат мойта чаша…,
но моя лък не могат да опънат!“…

/Л. Левчев/
Не могат, както съпер-

ниците на Одисей… Какво 
им липсва? Известно е, че 
простата интелектуална съ-
образителност, лишена от 
доброта, благородство, все-
странност, е по-отвратителна 
от най-безнадеждното слабо-
умие…

Принципно злите власти-
мащи ще ги познаете още по 
един белег - те никога в нищо 
не са виновни, винаги и за 
всичко са им виновни други-
те или обстоятелствата. Тех-
ният придирчиво зъл поглед 
винаги е отправен навън, 
извън тях самите, и никога 
навътре в себе си; те наблю-
дават, а не мислят, по-точно 
те наблюдават, а не живеят… 
„…Всъщност истинската 
нравственост на личността 
може да извира само от 
дълбокия усет за другия, за 
другата личност и индивид, 
който трябва да приемеш за 
същество неделимо, нена-
кърнимо, също като тебе…“ 
писа с истинско прозрение 
проф. Тончо Жечев.

Всяко време, и нашето, 
налага истински държавник 
да се поставя както когато 
се назначава капитан на 
кораб - не амбициозен пар-
тиен лидер, а достоен човек 
с доказани талант и човешки 
устои.

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЧОВЕКЪТ 
И ВЛАСТТА

Първолаците в Брацигово - вече са грамотни

ЕПИЦЕНТЪР НА ЕМОЦИИ Spelling Bee 2013

Бабаит плаши с палеж Дома в Брацигово

Стартира проект
Отново ще чистим България!Отново ще чистим България!

Заедно да изградим традицияЗаедно да изградим традиция
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На 48 конгрес на Българската социалистическа пар-
тия се прие призив „Изборите по воля на гражданите“.

Този призив не остана само написан в документите 
от конгреса, а стана особено актуален при днешната 
политическа обстановка. И наистина управлението на 
Република България трябва да е по волята на гражда-
ните. Това ще бъде постигнато чрез поемане на ясни 
ангажименти и реален контрол от Народното събрание, 
партиите и гражданските организации!

В навечерието сме на предсрочните парламентарни 
избори 2013 година, изключително важни не само за 
партията ни, но и за държавата.

БСП на власт или в опозиция ще бъде на страната на 
гражданите и пряката демокрация. В нашата програма 
ние трябва да отговорим на нуждите на земеделците, 
производителите на онова, което слагаме на трапезата 
си. Отговор трябва да намерят много въпроси, натрупа-
ни в здравеопазването, спешната медицинска помощ, 
лекарствените средства и техните цени.

Младите хора търсят отговор на въпроса за собстве-
ната си реализация, за своето бъдеще и това на децата 
си.

Хората в пенсионна възраст не са сигурни дали ще се 
пенсионират, а като се пенсионират, как ще преживяват, 
ако доходите им не следват инфлацията.

Стъпканият среден и дребен бизнес не може да под-
сигури нов подем и растеж, за да създаде и запази нови 

работни места и нови инвестиции. Нуждае се от протег-
ната ръка и подходящи условия за развитие.

Младите двойки не създават деца, несигурни в до-
ходите си за достоен живот. А бъдещето трябва да е в 
тях. БСП е за радикална лява политика, за връщането 
на доверието на хората, за взаимодействие и сътруд-
ничество с гражданските организации, на основата на 
демократическите ценности. И не само на думи, с дела 
ние можем да покажем, че сме извадили поука от греш-
ките си, че можем да отговорим на въпросите с конкрет-
ни отговори. Навярно ще има и скептици, хора, които 
няма да повярват на думите ни или навярно ще търсят 
нов „месия“ – след царя, след Бойко. Но ние трябва да 
кажем знаем ли какво искаме? Знаем! Можем ли да го 
направим? Можем!

Защото сред БСП и нашите съратници в обществото 
има знаещи, можещи, умни и кадърни хора, които ще го 
направят и които ще ни последват, така че на изборите 
да бъдем първа политическа сила.

Какво остава, за да се случи това?
Работа, другари и другарки! Така, че да го направим 

за гражданите, за държавата и за България!
Общинската конференция единодушно е гласувала 

кандидатурата на Йордан Стоянов Младенов за изди-
гането му за народен представител.

Георги КАБОВ 
председател на Общинската партия на БСП - Брацигово

Във връзка с изменения 
на чл. 99 и чл. 99а от Закона 
за движение по пътищата, 
обнародван с ДВ бр. 60 
от 2012 година в сила от 
07.08.2012 година,  който рег-
ламентира реда, условията  
и изискванията при издава-
нето на  карти  за паркиране  
на местата, определени за 
превозните средства, об-
служващи хората с трайни 
увреждания, ви съобща-
ваме, че такива карти ще 
бъдат издавани от Община 
Брацигово. Всеки желаещ 
да получи карта за парки-
ране на превозни средства, 
обслужващи хора с увреж-
дане, трябва да попълни 
заявление-декларация по 
образец, утвърден от кмета 
на Община Брацигово. 

Към заявление-деклара-

цията се прилагат следните 
документи:

1. Копие на документ за 
самоличност.

2. Kопие на актуално ЕР 
на ТЕЛК /НЕЛК/: копието се 
сверява при подаване на 
заявлението с оригинала; 
копието следва да бъде 
заверено с подписа на при-
тежателя му и текст „Вярно 
с оригинала“.

3. Снимка /паспортен 
формат/ - 1 брой.

За деца с определен 
вид и степен на увреждане 
заявлението се подава от 
законния представител. 

Към заявлението лицата 
прилагат:

1. Документ за само-
личност – след справка се 
връща на лицето.

2. Копие от решение на 

ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за 
освидетелстване на трайно 
намалената работоспособ-
ност или вид и степен на 
увреждане, придружено от 
оригинал, който се сверява 
при подаване на документи 
и се връща.

3. Снимка /паспортен 
формат/ - 1 брой.

Ако заявление-деклара-
цията не се подава от лицето 
с увреждания, се прилагат: 

1. Копие от нотариално 
заверено пълномощно, кога-
то искането не се подава от 
лицето с увреждания, при-
дружено от оригинал, който 
се сверява при подаване на 
документи и се връща.

2. Удостоверение за 
сключен граждански брак / 
удостоверение за раждане 
на дете (ако е приложимо).

3. Друг документ, удосто-
веряващ представителната 
власт на лицето, подаващо 
искането. 

Картите се издават в 
срок от 14 дни, считано 
от датата на подаване на 
искането, придружено с до-
кументите.

Картата за паркиране  
съдържа следната задължи-
телна информация: 

1. Имената и актуална 
снимка на правоимащото 
лице, притежател на картата.

2. Номер на картата в 
регистъра на редовно изда-
дените карти.

3. Подпис на лицето с 
увреждания или на закон-
ния представител.

Ст. специалист 
„Социални дейности 

и здравеопазване”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874“ - ГР. БРАЦИГОВО

4579 Брацигово, пл. „Централен“ №1 
тел: 03552/20-60 e-mail: VP_1874@abv.bg

2–23 април – маратон на четенето

„Книгите сближават хората. Причината е, че независимо 
от огромните различия помежду ни, всички ние дълбоко 
в душите продължаваме да се изживяваме като главните 
герои в тях.“

Нека библиотеките да поощрят общуването на читатели-
те с книгите, нека да върнем любовта на хората от различни 
професии и възрасти към хубавите книги, към духовните 
ценности! Нека създадем заедно с нашите читатели един 
незабравим априлски маратон – празник на книгите и 
четящите хора! Да се потопим във вълшебния свят на при-
казките на Ханс Кристиан Андерсен (роден на 2 април) и 
преминем през всички любими теми, времена и герои, оста-
вили трайни следи в духовната ни култура.

За четвърта поредна година НЧ „Васил Петлешков - 
1874“ се включва в инициативата

„Маратон на четенето“
Програма 2–23 април 2013 г.

· Площад „Централен“ – на 02.04.2013 г. от 10.00 часа: „Да 
се потопим във вълшебния свят на приказките“.

· Дневен център за възрастни хора с увреждания – на 
03.04.2013 г. от 10.00 часа – „Всички можем да летим, ако не 
спрем да вярваме в това“ – запознаване с творчеството на 
Мадлен Алгафари.

· Конферентна зала на НЧ „В. Петлешков - 1874“ – презен-
тация, посветена на творчеството на Алеко Константинов.

· Конферентна зала на НЧ „В. Петлешков - 1874“ – презен-
тация, посветена на творчеството на Димчо Дебелянов.

Невена СТЕФАНОВА

Изключително делова 
и много кратка в сравнение 
с миналите заседания се 
оказа двадесетата по ред 
сесия на Общински съвет – 
Брацигово през месец 
март. За необичайните 90 
минути местните депутати 
разгледаха общо 16 точки, 
касаещи различни сфери 
от обществения живот в 
града и общината. Пове-
чето точки от дневния ред 
представляваха информа-
ции за различни отдели 
на дейност. Разгледани и 
приети бяха информация 
за състоянието, перспек-
тивите и осъществяването 
на държавния план-прием 
през 2013/2014 година в 
средните училища на об-
щината, информация за 
дейността на читалищата в 
селищната система, инфор-
мация за състоянието на 

работната сила и заетостта 
в община Брацигово и на-
белязаните мерки за нама-
ляване на безработицата, 
информация за състояние-
то на земеделието и опаз-
ването на земеделските 
земи и произведената про-
дукция и информация за 
състоянието и контрола на 
общинския горски фонд.

Общинските съветници 
дадоха положително ста-
новище за отпускане на 
определено количество 
кубични метри иглолистни 
трупи от общинския горски 
фонд за различни ремонт-
ни дейности на кметство 
Равногор и  кметство Ис-
перихово. С отпуснатия 
материал в планинското 
село ще подновят здрав-
ната служба, терасата на 
читалището и подовата на-
стилка на пенсионерския 

клуб, а испериховци ще 
насочат усилията си в под-
новяване на съблекалните 
на селския стадион.

Повече коментирана и 
обсъждана бе подменената 
8 точка, а именно прераз-
глеждане на заповед от 
областния управител на 
област Пазарджик за от-
мяна на решение №290 от 
проведено заседание на 
28.02.2013 год., касаещо 
продажба на поземлен 
имот с идентификатор 
06207.503.1012 по кадас-
тралната карта и кадастрал-
ните регистри на землище 
град Брацигово, чрез про-
веждане на публичен търг 
с явно наддаване. След из-
слушване на компетентно-
то мнение на юристите на 
Общинска администрация 
и Общински съвет се реши 
да се потвърди решението 

на Общински съвет, като се 
изчистят допуснатите тех-
нически неточности.

Най-вълнуващата точка 
определено бе последната – 
одобряването на план- 
сметката за средствата, 
необходими за отбелязва-
нето на 137-та  годишнина 
от Априлското въстание в 
брациговски въстанически 
пункт. Местните депутати 
отпуснаха 16 000 лева за 
честванията, мотивирайки 
се, че по време на криза 
нещата трябва да бъдат 
умерени. Всички получиха 
уверението на общинското 
ръководство в лицето на 
кмета г-н Васил Гюлеметов, 
че предсрочните парла-
ментарни избори няма да 
изместят датата и преце-
дент с празника на града 
няма да има.

Габриела АПОСТОЛОВА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874“ - ГР. БРАЦИГОВО

4579 Брацигово, пл. „Централен“ №1 
тел: 03552/20-60 e-mail: VP_1874@abv.bg

О Б Я В А
Народно читалище „Васил Петлешков - 1874“, на осно-

вание Решение №3, взето с протокол №1 от 14.03.2013 г. на 
Настоятелството за продажба на дървообработващи маши-
ни, собственост на читалището, организира продажбата им 
чрез търг с явно наддаване при следните условия:

1. Вид на дървообработващите машини:
– Петоперационна дървообработваща машина – модел 

КР-260, произведена през 1977 г. в ЗДМ Якоруда със завод-
ски номер 3801, комплектована с чугунен плот 1200 х 330 мм 
на абрихт, чугунен плот 700 х 420 мм на фреза и циркуляр, 
режещ диск на циркуляр Ф 250 мм, комплектована с три 
броя ел. двигатели - 2,2 KW, 380 V, от които 2 броя липсват.

– Банциг лентов модел БУ 801 – произведен през 1978 
г. в ЗДМ – Пловдив със заводски номер №3990, с долно 
задвижвано лентово колело, с диаметър 800 мм, с електро-
двигател 4 KW, 380 V, комплектован с чугунено тяло и плот 
900 х 1200 мм. Машината е с режеща лента, с дължина 6,70 
м и ширина 6 см, монтирана е на фундамент и е с липсващ 
електродвигател.

– Трион за циркуляр – 5 броя, диаметър - 200 мм, българ-
ски, година на производство 1980-а.

– Глава фрезова универсална – българска, година на 
производство 1985-а.

– Глава фрезова универсална – българска, година на 
производство 1980-а.

– Глава фрезова плоска – българска, година на произ-
водство 1980-а.

– Дърводелски тезгях – произведен 1970 г., съдържа 
плот, стяги и крака.

2. Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 19.04.2013 година в 
сградата на НЧ „В. Петлешков - 1874“.

3. Гаранцията за участие – депозит от 10% от оценъчната 
стойност на машините, се внася по банкова сметка BG 56 
SOMB 91301049822201; BIG SOMB BGSS при Общинска бан-
ка АД - клон Пещера.

4. Оглед на машините може да бъде направен от 05.04. 
2013 до 18.04.2013 година, в рамките на работния ден (8.30 
– 17.30 ч.).

5. В търга могат да участват кандидати, физически и 
юридически лица, които са регистрирани на територията на 
община Брацигово.

6. Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 
часа на 18.04.2013 г. в деловодството на НЧ „В. Петлешков - 
1874“.

7. Повторният търг ще се проведе на 8.05.2013 г. от 10.00 
ч. в сградата на НЧ „В. Петлешков - 1874“.

8. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извърш-
ва според клаузите на проектодоговор.

9. Справки и информация на тел: 03552/20-60.
От Настоятелството

Общински съвет гласува 
план-сметката за честванията 

на Априлската епопея

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОТ 15 КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП - БРАЦИГОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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Има ли такова слово-
съчетание?! – вероятно 
ще се запита някой. Е, 
от днес вече има! – ще 
срещне отговора още в 
началните страници на 
най-новата книга на Дими-
тър Стефанов /Дънеков/ в 

тандем с художника Стайо 
Гарноев. Тя бе отпечатана 
само преди няколко дни 
и още ухае на печатарско 
мастило.

Та това заглавие е 
невъзможно, то е окси-
морон! – може би ще въз-

роптае друг. Така е, ако 
си припомним гръцкия 
произход на думата, която 
означава „остроумно глу-
пав“. Но да не забравяме, 
че и сред този вид мета-
фори има и много, много 
смислени. И точно моно-

диалог е една 
от тях. Или ще 
бъде?! Ще се 
убедите сами, 
уважаеми чита-
тели, щом про-
четете не само 
оригиналния 
предговор и 
послеписа към 
него, но и 12-те 
злободневни, 
х у м о р и с т и ч -
н о - к р и т и ч н и 
фейлетона, 7-те 
забавно-иро-
нични стихо-
творни тиради 
и още толкова 
не кавър, а га-
върверсии на 
много извест-
ни от миналото 
песни. И както 
е присъщо на 
Димитър Сте-
фанов, всяко 
едно от писа-
нията му е в 
жив и образен 
стил и с богат, 
изразителен 
език!

В жив и образен стил 
/повторението ми съвсем 
не е случайно/, с харак-
терния си колорит граб-
ват и илюстрациите на 
Стайо Гарноев. Рисувани 
с молив, персонажите 
му са изпипани дори до 
най-малките детайли. Не-
зависимо дали са с из-
пити или пищни форми, с 
весели, смешни или гро-
тескни лица, попаднали в 
различни ситуации, те ни 
говорят, усмихват или... 
натъжават. 

„Тази книга е бисер!“, 
„Да разпуснем няколко 
часа с нещо приятно...“ 
– бяха мненията на най-

първите й читатели. За-
радвах се, защото до 
голяма степен съвпадаха 
с моето: „МОНОДИАЛОГ 
– О, МИНАЛО НЕПОПРА-
ВИМО!“ е чудесна ком-
позиция, представена 
от талантливия тандем 
– Димитър Дънеков (един 
от творците в Съюза на 
българските писатели, 
автор на десетки лирич-
ни откровения, на сбор-
ник с фейлетони „Шок 
след шок“, на новелата 
„Бабината билка“, на 
романа „Началото и 
краят на света“, на поре-
дицата „През джунглата 
на времето“, както и на 

антологичната хроника 
„Дойдох, видях!...“) и 
изкусния артист Стайо 
Гарноев, участвал в мно-
жество изложби, носител 
на не една и две награди, 
създал картини, красящи 
домове не само българ-
ски, а и в чужбина.

На добър час на вас, 
скъпи приятели, и на кни-
гата ви! – едно симпатич-
но и интелигентно намиг-
ване към читателя, който 
непременно ще открие 
както директното, така и 
индиректното послание 
– усмихвайте се, но по-
мнете и се замисляйте...

Луиза ПЕКМЕЗЯН

Ангел Чортев е 
бизнесмен.

„Сиреч – го-
ляма клечка. VIP персона. 
Индивид със собствена, и 
то внушаваща страхопо-
чит, тежест в обществото. 
Личност с непоклатимо 
хималайско самочув-
ствие. И с авторитет, кой-
то според валидното още 
от време оно правило, 
винаги е бил и ще бъде 
правопропорционален на 
съдържанието в банкова-
та му сметка…“.

Обладан от философ-
ските си прозрения и 
самоанализи, Чортев се 
усмихна сам на себе си 
и с кръгообразно движе-
ние на езика накваси със 
слюнка позасъхналите си 
устни.

„Че не е ли така? Не 
е ли вярно, че който си 
има парички, значи има 
всичко? Защото-о-о… 
– вътрешният му глас 
внезапно придоби чили-
чен оттенък – всичко на 
този  бял свят е стока. 
Всичко! Парите са власт. 
Парите са мощ. Парите са 
оръжие. С тях можеш да 
купуваш, но още – и да 
подкупваш. И най-важ-
ното – можеш с лекота 
да парираш всеки удар, 
насочен към сърцето ти… 
Да, да-а-а! Без съмнение 
думичката „парирам“ е 
издънка на корена си 
– „пари“. Държиш ли 
достатъчно количество 
финикийски знаци в 
ръцете си, то няма да се 
намери юнак, който да ти 
се опре… Всеки си има 
цена в края на краища-
та. Някой се продава за 
банкнота, друг – за пачка, 
трети…“. 

Ето такива житейски 
обобщения се въртяха 
под плешивото теме на 
Чортев докато милваше 
с поглед огледалната 
повърхност на новата 
си лимузина, паркирана 

във фирмения му двор. 
Милата! Последен писък! 
Екстра класа! И с четири 
еднакви цифри върху 
контролната табела. Ех, 
скъпичко бе платил и за 
тях, но не съжаляваше. 
Опитът го бе научил, че 
инвестицията си струва-

ше. Строената като вой-
нишки взвод комбинация 
предизвикваше респект 
и внушаваше всекиму 
простичкото: „Махай се 
от пътя, цървул!“ Или пък 
още по-категоричното: 
„Не се заяждай с мен!” 
Видеха ли я например, 
повечето от пътните по-
лицаи дори не правеха 
опит да го стопират. А ако 
допуснеха тази грешка, 
мигом я поправяха.

Разсъжденията му 
бяха внезапно прекъс-
нати от призива на въ-
трешно-семейния GSM, 
зареден с едно от раз-
тапящите го парчета на 
любимката му Нелина. 
Веднага след божестве-
ните маанета на певицата 
обаче от мембраната про-
плака пискливото гласче 
на наследника му:

– Тате-е-е! Тате-е-е!
– Какво има пак? – до-

ловилият тревогата роди-
тел наостри слух.

– Тука едни се заяждат 
с мен…

– Кой, бе?
В гърдите на бащата-

бизнесмен се надигна 
вълната на перманентния 
му страх от зачестилите 
напоследък отвличания. 
Той никак не можеше да 
повярва на вътрешния 

министър, че всички 
„Нагли” са прибрани на 
топло и че следователно 
– богаташките синчета 
могат да шарят на воля и 
навсякъде, където души-
те им пожелаят.  

– Две ченгета мръс-
ни…

– Защо, бе?
– За превишена скоро-

о-о-ст…
– Ох! Изкара ми акъла 

– изпусна парата Чортев. 
– А бе, дал съм ти пари!... 
Плащай им нещо на ръка 
и се спасявай! Колко пъти 
съм ти казвал да внима-
ваш?…

– Ама тия са инати-и-
и… Не щат… Искат да ме 
арестуват…

– Как така ще те арес-
туват, бе? Къде си?

Работата явно беше 
по-дебела и родителят се 
напъха нервно зад вола-
на. Само това му остава-
ше! Да приберат сина му, 
та утре всички вестници 
да гръмнат и да го раз-
пънат на кръст.

С примигващи за-
плашително фарове и с 
клаксон, надуван като 
пожарникарска сирена, 
мощната му машина се 
промъкна ловко между 
автомобилния поток и на 
десетата минута спря на 
оказаното място. Ех, ако 
можеше да метне на по-
крива и една синя лампа, 
можеше и да е по-бърз, 
ама…

– Какво става тук? 
– разяреният родител се 
стовари с необичайна за 
туловището му пъргавина 

и се изправи пред единия 
от двамата униформени. 
– Кой си ти, бе? Какво 
искаш от момчето?

– Спокойно, гражда-
нино! И стой настрани 
или продължавай по пътя 
си. Нямаме работа с теб.

Младият полицай се 

оказа нахално хладно-
кръвен.

– С кого говориш ти, 
бе? На „ти“ може да си 
дърдориш с баща ти. 
Ясно ли ти е?

– На „ти“ разговарям 
с всеки, който се обръща 
към мене по същия начин. 
А на „вие“ – с нормалните 
граждани. Повтарям ти 
сега – стой настрани от 
случая!

– Какъв случай, бе? 
Как настрани! Ти знаеш 
ли с чий син си се за-
хванал?

– Не и не ме интере-
сува. Захванал съм се с 
нарушител. – А ако това е 
твоят син, погрижи се за 
колата му. Той идва с нас. 
За 24 часа. За превишена 
скорост, за управление 
на автомобил без пред-
пазни колани, за употре-
ба на мобилен телефон 
по време на шофиране и 
най-вече за дребно хули-
ганство и закани за само-
разправа…

– Какво-о-о?
– Добре ме чу. А сега 

се отдръпни! В управ-
лението като си напише 
всичко, ще го видим този 
кой е и чий е син…

– Ти не си нормален. 
Пусни го веднага! Пусни 
го ти казвам, за да не 

изхвърчиш още утре на 
улицата!

– Петров! – студе-
нокръвният полицай се 
обърна към колегата си. 
– Приготви още един 
чифт белезници! И тоя е 
за задържане… Докумен-
тите, гражданино!…

Работата май ставаше 
дебела… Тези тука явно 
не разбираха от дума. 
Щеше да ги научи той 
тях! Но… Сега беше по-
важно положението да 
се „парира” своевремен-
но…

– Чакай, младеж! 
Чакай! Можем да се раз-
берем!

– Долу ръцете! – за-
белязвайки как Чортев 
понечи да бръкне във 
вътрешния си джоб, по-
лицаят се хвана за кобу-
ра си. – Долу ръцете ти 
казвам!

– Аз такова… За 
портфейла… Ще се 
разберем… Колко?… 
– от чиличения глас не 
бе останала и следа, а 
по устните му се плъзна 
някаква сладникаво-раз-
кривена усмивка. – Сдел-
ка или не?...

– Ха си извадил пари, 
ха съм те закопчал вед-
нага. За подкуп на длъж-
ностно лице… Знаеш ли 
как се наказва?

Чортев се стъписа. 
Без никакво съмнение 
младият униформен явно 
бе напълно невменяем.

– Ти… Ти знаеш ли аз 
кой съм?…

– Казах ти, че не ме 
интересуваш. Ама като 

ще си говорим за бащи 
и синове, да знаеш, че и 
пред името на баща ми 
пише „Главен“. Така че и 
ти му мисли! Не ми пука 
кой си! 

По-нататъшната раз-
правия очевидно беше 
излишна. Полицайчето 
май наистина нямаше на-
мерение да се вразуми, 
а пък и тълпата от насъ-
бралите се любопитни 
нарасна дотолкова, че на 
Чортев не му оставаше 
нищо друго, освен да за-
бърше с ръка привърш-
ващото чак на върха на 
главата му чело.

На два метра от него 
белезниците щракнаха 
върху китките на синчето 
му, а двата чифта унифор-
мени ръце подхванаха 
младежкото телце под 
мишниците и го подхвър-
лиха в патрулката като 
чувалче с картофи, без да 
обръщат внимание на ма-
гарешкото: „Тат-е-е-е!“.

Застиналият Чортев 
се размърда едва когато 
синята лампа се скри зад 
първата пресечка. Изка-
ра си го на тълпата:

– Какво сте ме зяпна-
ли, бе! Марш оттука!...

И се зачуди какво да 
предприеме. Не за друго, 
а само защото в сумато-
хата не бе успял да до-
лови кратките реплики, 
които полицаите бяха 
разменили почти шеп-
нешком помежду си:

– А бе, колега, какъв 
главен е баща ти, та не си 
ми казал досега?

– Не съм ли? Значи не 
си ме питал. Ами главен 
готвач е в един работни-
чески стол. Да не би тоя 
тука да по-главен от него, 
а? А пък ако успее да ме 
накисне и да ме изгони 
от работа – ще го почер-
пя. Писнало ми е да се 
разправям с тулупи като 
него.

Димитър СТЕФАНОВ

Ñâåòúò å îöåëÿë, çàùîòî ñå å ñìÿë... íà ñåáå ñè

Първоаприлски поздрав с

МОНОДИАЛОГ!

„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí“

ÑÄÅËÊÀ ÈËÈ ÍÅ?ÑÄÅËÊÀ ÈËÈ ÍÅ?


