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Разлистим ли пожълтелите 
от времето страници на книги, 
вестници и списания, ще от-
крием много оди, химни, поеми 
и стихотворения, посветени на 
братята Кирил и Методий, на 
тяхното свято за нас дело.

След Освобождението, та и 
до наши дни, са писани  и ще 
се пишат много стихове и пес-
ни за двамата солунски братя, 
но има една, която години на-
ред звучи по радио и телеви-
зия, по улици и площади, която 
пеем всички – „Върви народе 
възродени“…

Автор на тая пламенна въз-
хвала е Стоян Михайловски. 

Написва я на 15 май 1892-ра в 
град Русе, където по това вре-
ме учителства.

Девет години по-късно учи-
телят по музика Панайот Пип-
ков открива случайно текста и 
завладян от творческо вдъхно-
вение, създава музиката в час 
по пеене, изписвайки нотите на 
черната дъска. Първи запяват 
химна учениците от Ловешката 
гимназия, а днес я пее цялата 
страна и няма българин, а и не 
би трябвало да има, който да не 
я знае, който да не я пее и чрез 
нея да слави делото на първоу-
чителите Кирил и Методий.
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На 24 май, освен един 
от най-светлите българ-
ски празници, честващи 
славянската писменост 
и култура, с която трябва 
да се гордеем, в Европа се 
празнува и Ден на парко-
вете - белите дробове на 
градовете ни. 

Международният ден 
на парковете е обявен от 
Европейската федерация 
на националните и при-
родни паркове EUROPARC 
- организация, която обе-
динява защитените при-
родни територии на три-
десет и шест европейски 
страни. Честван за първи 
път през 1999 г., този ден 
се отбелязва ежегодно на 
24 май в цяла Европа под 

егидата на Генералната 
асамблея на европейските 
паркове.

Избраната дата е свър-
зана с 24 май 1909 г., кога-
то в Швеция са създадени 
първите в Европа девет 
национални парка.

Те се определят за 
такива с цел да се защи-
тят и запазят области със 
специфична биологична, 
естетична и културна дей-
ност. Един от най-важните 
аспекти на националните 
системи от защитени тери-
тории е процентът, който 
те заемат от общата тери-
тория на страната. Средно 
за света той е около 5,19, а 
за България - 4,95.
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Духовното и материално нача-
ло на всеки народ са двата бряга 
на неговото съществувание и 
развитие… Защото ние знаем за 
хуните, аварите, хазарите и др., 
които са имали голяма военна 
сила, завладели са големи тери-
тории, но не са оставили следа 
във вековете. Именно това е 
прозрял българският княз Борис 
Първи /852-889 г./, който е насле-
дил една обширна държава от 
баща си хан Персиян – от Карпа-
тите до Странджа и от Черно до 
Адриатическо море… Но нямаше 
ли да постигне и българите съд-
бата на държавата на Атила, за-
владял половин Европа?

Затова княз Борис приема 
християнството, не само защото 
държавните договори на Ви-
зантия и Немското кралство с 
българите, които били езичници, 
„нямали никаква стойност“, а за-
щото е трябвало едно вероизпо-
ведание да обедини народа, раз-
делен от славянски, тракийски и 
български божества. И най-важ-
ното – на княз Борис е бил необ-
ходим един език – обединител, 
защото дотогава у нас държавен 
език е бил гръцкият…

Затова той приема като божия 
благодат апостолското дело на 
Кирил и Методий, Климент, Наум, 
Ангеларий, Горазд, Сава…

Княз Борис изгражда другия, 
равен по значение, бряг на река-
та на времето, която трябваше 
да съхрани България за векове. 
Защото той непременно е знаел 
за ожесточения диспут между 
Константин-Кирил Философ 
и триезичниците – кардинали, 
епископи и свещеници във Вене-
ция, които неудържимо забраня-
вали на други народи да четат и 
пишат на своя език. Защо?

Те защитавали своята теза 
с това, че на кръста, на който 
бил разпнат Христос, пишело на 
гръцки, латински и еврейски име-
то на осъдения…
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Във този ден ви срещаме – вас, пълководци –
    победители,
и стъпките кънтят на буквите ви – войни,
че занемели са езическите богове
    в земите ни,
пред вас прекланят се светци тъй многобройни…
И днес ни водите със българската реч
и като слънце златно греете над всички,
учител всеки става с вашто слово жрец,
за да пали пламък във душите ни!
И нека ятото от триезичници
   над вас отново
„кат’ врани над сокол“ със злоба да лети,
че Словото ви меч е и тежи
   като нажежено олово,
когато спорите с невежите
   властимащи слепци!
И ще живее вечно необятната държава
на духа, единствена,  непобедена
   от никой на света,
а вие – нейните владетели с нетленна слава,
благословете ни отново 
   с български слова!

Димитър 
АДЖЕЛАРОВ

Преди 136 години кам-
баните в града възвестяват 
решимостта на брациговци 
да строшат оковите на 
робството. Пукотът на че-
решовите топове стресва 
турските орди и доказва, 
че местните хора са не само 
майстори дюлгери, но и ге-
рои, себеотрекли се в името 
на великата идея „Свобода 
или смърт“.

Със  заупокойна света 
литургия в чест на загина-
лите въстаници от Браци-
гово и региона започнаха 
тържествата на 11 май. Тя 
бе отслужена от свещеник 
Любомир Траянов в местна-
та църква „Св. Йоан Пред-

теча“. Последва празнично 
шествие от Историческия 

музей в града с изнасяне на 
оригиналното знаме и чере-

шовите топчета. Национал-
ният флаг бе издигнат на 
централния площад от во-
еннослужещи на местното 
поделение в присъствието 
на много гости и граждани 
на Брацигово. С кратка 
програма, изнесена от уче-
ници на Начално училище, 
се поднесоха венци пред 
лобното място на Васил 
Петлешков. Следобед тър-
жествената заря-проверка 
започна в 19.30 часа с при-
емане на военния караул и 
поднасяне на венци и цветя 
пред мемориален парк „Ап-
рилци“ и продължи от 20.30 
на площад „Централен“.

„Априлци“

На 8 май 2012 г. Районен 
съд – Пещера беше домакин 
на пресконференция във 
връзка с представянето на 
проект „Правосъдие близо 
до хората: втора фаза“. Ре-
ализатор е „Център на НПО 
в Разград“.

Целта на проекта е да 
се подобрят отчетността, 
прозрачността и етиката в 
съдебната система на мест-
но ниво чрез механизъм за 
успешно наблюдение на 
съда. 

Обект на гражданско на-
блюдение са 24 съдилища 
на районно и окръжно ниво 
в Южна България, разде-
лени в четири групи по 6 (4 
районни и 2 окръжни). 

I група – Окръжен съд 
– Благоевград, Окръжен 
съд – Кюстендил, Районен 
съд – Перник, Районен 
съд – Петрич, Районен 
съд – Разлог, Районен съд 
– Дупница; 

II група – Окръжен съд 
– Пловдив, Окръжен съд 
– Пазарджик, Районен съд 
– Асеновград, Районен съд 
– Карлово, Районен съд 
– Пещера, Районен съд 
– Велинград; 

III група – Окръжен съд 
– Стара Загора, Окръжен 
съд – Хасково, Районен 
съд – Кърджали, Районен 
съд – Раднево, Районен съд 
– Свиленград, Районен съд 
– Димитровград; 

IV група – Окръжен 
съд – Ямбол, Окръжен съд 
– Сливен, Районен съд 
– Бургас, Районен съд – По-
морие, Районен съд – Несе-
бър, Районен съд – Царево. 

Ще се наблюдават клю-
чови области от съдебната 
дейност от значение за съ-
дебната реформа на местно 
ниво в различни съдилища 
в Южна България на ра-
йонно и окръжно ниво. 

„Априлци“

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА - 24 МАЙИ НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА - 24 МАЙ
„БЪДЕТЕ ПРЕБЛАГОСЛОВЕНИ“ „ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ…“

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

136 ГОДИНИ ТАЧИМ СВЯТОТО СИ МИНАЛО

Правосъдие 
близо до хората

24 май е 
и Международен 
ден на парковете

24 май е 24 май е 
и Международен и Международен 
ден на парковетеден на парковете



Ние - хората
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Величието на двамата богоизбрани мъже е  достойно 

оценено още от техните съвременници – Климент Охридски, 
Наума и Сава, Горазда и Ангелария. От амвоните векове на-
ред се четат похвални слова, пространни и кратки жития, 
в израз на възхищение и признателност. Пеели са се цели 
векове!

И ние им се доверяваме. От тях черпим сведения. Те са 
главен извор за живота и дейността на Кирил и Методий. В 
знак на синовна признателност към двамата братя, народът 
ни е успял да съхрани делото цели хиляда и сто години.

Ако не беше книгата - българската, може би нямаше да 
съществува понятието БЪЛГАРИЯ!

Книгата! Българската!
Тая, която създадоха преди повече от единадесет века 

двамата солунски братя Константин-Кирил, наречен още 
Философ, и Методий.

Единадесет века! Народът ни извървя многобройни гол-
готи и стръмнини, но славянската писменост не загина!

Гена ПАВЛОВА

Управителният съвет 
на Съюза на математиците 
в България – секция Па-
зарджик – организира тър-
жествено награждаване на 
участниците, заели призови 
места на математическото 
състезание „Европейско 
кенгуру”, проведено на 
17.03.2012 г.

СОУ „Народни будители” 
- гр. Брацигово, беше пред-
ставено от 19 ученици от V, 
VI, и VII клас. Ръководството 
на училището и учителите по 
математика сърдечно благо-
дарят на родителите на тези  
деца за тяхното съдействие 
и съпричастност към събити-
ето, издигащо авторитета на 
нашата община.

На организирания про-
летен коктейл на 20.05.2012 
г. в ОУ „Климент Охридски” 
- гр. Пазарджик, г-жа Дора 
Дулчева – старши експерт 

по математика и информа-
тика, връчи почетна грамота 
за призово II място на уче-
ничката Илияна Стоянова 
Георгиева от VIIб клас на 
СОУ „Народни будители”  
- гр. Брацигово. Илияна се 
класира втора сред всички 
явили се седмокласници от 
област Пазарджик, за което 
я поздравяваме и й пожела-
ваме здраве, както и бъдещи 
успехи в овладяване на на-
уките.

В навечерието на свет-
лия празник 24 май – Ден 
на славянската писменост и 
култура, наградените учени-
ци, техните учители и роди-
тели си подариха празнично 
настроение, а бъдещите 
откриватели се почувстваха 
значими и удовлетворени 
от математическите си по-
стижения.

Марияна БЕКРИЕВА
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Константин-Кирил със 

словото на пророк оборва 
триезичната ерес, като за-
явява:

„Бог не изпраща ли 
дъжд еднакво на всички? 
И не дишаме ли еднакво 
всички въздух? И как вие 
не се срамувате, като при-
знавате само три езика 
и като повелявате щото 
всички други народи и пле-
мена да бъдат глухи и неми? 
Пояснете ми – бога за без-
силен ли смятате, та той не 
може да даде всичко това, 
или завистлив, та не желае? 
Че ние познаваме много на-
роди, които разбират книги 
и славят бога, всеки на своя 
език…”

Това слово е съвременно 
за всяка епоха, съвременно 
е и днес, когато правото на 
силата още съществува… 
И не случайно делото на 
Солунските братя получи 

признанието на един рим-
ски папа - славянин, който 
ги обяви за Съпокровители 
на Европа… Те създадоха 
третата азбука на конти-
нента, положиха основата 
на славянобългарския език 
– третият след латински и 
старогръцки, станал еталон 
за другите православни 
славянски народи.

И когато нашите крепос-
ти и войни не устояха на 
османската стихия, слово-
то на духа устоя… И даде 
своите светци-книжовници 
– Евтимий патриарх Търнов-
ски, Киприан – българин от 
Търнов град, увенчан за 
митрополит на Москва и 
цяла Русия за няколко де-
сетилетия, както и Констан-
тин Костенечки, намерил 
убежище в Сърбия, един 
Григорий Цамблак, забеле-
жителен житиеписец, и др.

Словото, съхранено в 
църкви и манастири, отново 

се разгоря, когато върли 
асимилатори посегнаха 
върху него и православната 
ни вяра, запалено от ръката 
на Хилендарския монах! 
Защото бе почнало помо-
хамеданчването на българи, 
в църквите службите се во-
деха на гръцки език, а това 
за Паисий бе светотатство с 
нашата Светая светих – бъл-
гарския дух!

И през 1762 година се 
провикна:

„…О, българино! Защо 
се срамуваш да се наречеш 
българин? Защо забравяш 
своя род и език?…”

И с това започна Бъл-
гарското Възраждане, което 
се осъществи от монаси, 
учители, апостоли, дори от 
заможни хора, които стро-
яха училища…

Словото доведе бунт, 
бунтът – Руско-турската 
война, която освободи Бъл-
гария…

Нашият български дух 
се е въплътил в Словото, ко-
ето много хора не съзнават, 
приемат го като естествена 
даденост – като слънцето 
и дъжда… И не проумяват, 
окаяните, че на този език 
са създадени уникалните 
народни песни, на този език 
пише Ботев, на този език 
запяваме „Върви, народе 
възродени…”.

Защо ли високопоста-
вени мъже, с небрежността 
на парвенюто, като говорят, 
мекат като овце – пишеМЕ, 
ходиМЕ, говориМЕ и т.н., 
измислят си новоизлюпени 
думи, комуникират, а не об-
щуват?…

Нека не забравяме тре-
вожния вик на отец Паисий:

„…О, българино, знай 
своя род и език!”

За да ценим езика, който 
е и ще бъде „...ту арфа звън-
лива, ту меч…”!

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Д-р Дончо Баксанов - областен управител на Пазарджик 
и региона, произнесе слово по случай празника. „Преди 136 
години в Брацигово един от видните герои на национално-
освободителното ни движение - Васил Петлешков, произ-
несе думите на саможертвата и себеотрицанието: „Сам съм, 
други няма! Аз водих, аз заповядах - други не търсете”, каза 

областният управител и допълни: „Днес, когато чертаем 
българския път в Европа, не трябва да забравяме, че този 
път минава през Панагюрище и Копривщица, през Батак, 
Клисура, Перущица и Брацигово, през стотиците паметни 
места, които не само ще ни напомнят за миналото, но които 
са един безкрайно ценен мост към бъдещето на България.“
На поклонението и тържествения митинг-заря присъстваха 
зам.-председателят на Народното събрание Георги Пирински, 
народните представители Иван Иванов, Гинче Караминова, 
Красимира Симеонова, Петко Петков и Георги Петърнейчев, 
кметове на общини от IV революционен окръг и други.

„Априлци”

Сред най-добрите

"БЪДЕТЕ 
ПРЕБЛАГОСЛОВЕНИ"

„ЕЗИК СВЕЩЕН 
НА МОИТЕ ДЕДИ…”

136 ÃÎÄÈÍÈ ÒÀ×ÈÌ ÑÂßÒÎÒÎ ÑÈ ÌÈÍÀËÎ

IN MEMORIAM

На 6 юни 2012 г. се навършват 
3 години

от смъртта на

НЕДКО БОРИСОВ БЪНДЕВ
на 67 години

Живеем със спомена за голямата обич,
грижи и всеотдайност, с които ни даряваше.
С признателност поклон пред паметта ти!

От семейството

Математическо 
кенгуру
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След предварително из-
вършена информационна 
кампания сред населението 
в местните медии - вестник, 
кабелна телевизия и радио-
възел, почистихме община-
та за  един ден със следните 
дейности:

В град Брацигово се 
включиха общо 150 добро-
волци, като най-активна и 
многобройна бе групата на 
СОУ „Народни будители” 
- Брацигово, които бяха 
разпределени в пет пункта, 
включващи местности, 
превърнати в нерегламен-
тирани сметища извън гра-
да и в него. В резултат на 
почистването са събрани и 
извозени 80 тона отпадъци 
от различен произход. Най- 
многобройни са строителни-
те и битовите отпадъци.

Военнослужещите от 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН

24 май е и
Международен 
ден на парковете

- От страница 1
На територията на об-

щина Брацигово защитените 
зони обхващат обща площ 
над 5418 хектара. Шест са ра-
йоните с щемпел „Защитени” 
– АТОЛУКА, ВИНИЩЕ, ГРА-
МАДИТЕ, ТЪМЪРА, КОРИЯТА 
И БЕСАПАРСКИ РИДОВЕ.

Най-забележителна из-
между тях е защитена зона 
Бесапарски ридове   — част 
от българската и европейска 
екологична мрежа „Натура 
2000“, обявена със запо-
вед на Министерството на 
околната среда и водите  от 
2008 година с цел опазване 
и поддържане в благопри-
ятно състояние на защитени 
и застрашени видове граб-
ливи птици и техните мес-
тообитания. От 2005 година 
е обявена от BirdLife Inter-
national за орнитологично 
важно място. В зоната могат 
да се наблюдават два вида 
грабливи птици, чието съ-
ществуване е застрашено 
в световен мащаб: царски 
орел  и ловен сокол. Наблю-
дават се още орел змияр, 
скален орел, малък креслив 
орел, белоопашат мишелов, 
сокол скитник  и сокол орко. 
От неграбливите птици в зо-
ната друг застрашен от из-
чезване вид е синявицата, а 
още няколко са защитените 
видове: дебелоклюната 
чучулига, полската бъбрица 
и градинската овесарка. 
В значителна численост 
в зоната гнездят и харак-
терни за откритите тревни 
местообитания видове като 
туриликът, късопръстата чу-
чулига  и други.

В района е забранено:
- премахването на ха-

рактеристики на ландшафта  
като синори, единични или 
групи дървета при използ-
ването на земеделските 
площи;

- използването на пести-
циди  и минерални торове;

- залесяването на лива-
дите и пасищата или пре-
връщането им в земеделски 
площи;

- разкриването на нови 
кариери за добив на под-
земни богатства.

Други защитени обекти 
са: вековно дърво „Бук” Д.Р. 
№ 515, намиращо  се в райо-
на на село Розово, и „Стоя-
ново лютиче” - единствен 
установен досега български 
ендемит, разпространен в 
района на село Равногор и 
записан в Червената книга 
като критично застрашен 
през 2010 година.

Зинаида ГЛУХЧЕВА

Хор „Детелина” при НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий - 
1929”, с. Исперихово  посети 
на 28.04.2012 г. гр. Велико 
Търново и се включи в ХVI 
Старопланински събор „Бал-
кан фолк 2012”.

Преди изявата говорите-
лят на групата - Мария Попо-
ва, поздрави три исперихов-
ки, които вече четвърт век 
са снахи в старопрестолния 
град, с добри думи и пожела-
ния за здраве и дълголетие. 

Съставът  подготви и 
изпълни  7 народни песни, 
които докоснаха сърцата на 
публиката и допринесоха 
за ведрото настроение на 
празника. След изявата по-
следваха и наградите:

1. Грамота за носител на 
почетния знак на събора.

2. Диплом за добро пред-
ставяне.

3. Грамота за добро от-
критие.

4. Препоръка – за учас-
тие в балкански шампионат 
по фолклор „ЕВРО ФОЛК 
- ЖИВА ВОДА”, гр. Хисаря.

5. Диплом за Павел Или-
ев – корепетитор на хора.

6. Диплом  за  участие 
във  вечерния концерт.

На следващия ден си по-

дарихме вълнуващо прежи-
вяване с една екскурзионна 
обиколка из старата столица. 
Посетихме „Конака” - сгра-
дата, където се е състояло 
Първото Велико народно съ-
брание на България, затвора, 
катедралата „Рождество Пре-
светая Богородица”, хълма 
Царевец - с Балдуиновата 
кула и църквата. Разходих-
ме се и до село Арбанаси, 
където посетихме манастира 

„Света Богородица” и атрак-
тивното заведение „Извора”, 
отбихме се през Дряновския 
манастир и се насладихме 
на автентичната атмосфера 
в етнографския комплекс 
- Боженци.

Пожелаваме за в бъдеще 
нови творчески завоевания 
и приятни изживявания с 
български дух!

Васка ВЪЛЧЕВА
секретар на читалището

поделение 28 930 в града 
се включиха със собствена 
техника при почистване на 
нерегламентирано сметище 
предимно от строителни от-
падъци в местността Райчов 
мост.

В селищата от общината 
кампанията протече както 
следва:

 - В село Бяга почиства-
нето се проведе на 04.05.2012 
година, като населението ма-
сово се включи - участваха 
260 човека - представители 
на учрежденията в населе-
ното място - детска градина, 
училище, църковно насто-
ятелство, ловна дружина, 
читалище, и голяма група 
местни жители.

В резултат на това са 
почистени седем пункта с 
обособени терени на не-
регламентирани сметища и 

е събрано общо количество 
смет 6 тона.

- В село Козарско кам-
панията е организирана на 
местно ниво от кметството, 
включили са се 50 добро-
волци от различни възрас-
тови групи. Почистени са 4 
обекта в и извън селото и са 
събрани 5 тона отпадъци.

- В село Исперихово са 
обработени две фиксирани 
нерегламентирани сметища 
от 20 доброволци и са събра-
ни общо 12 тона отпадъци.

- В село Равногор в кам-
панията са участвали 43-ма 
доброволци, които са обра-
ботили и почистили  четири 
обекта и са извозили общо 
11 тона отпадъци.

- В село Розово добро-
волците се организираха на 
15.05.2012 година и почисти-
ха 4 терена с фиксирани не-

регламентирани отпадъци.
- В село Жребичко са 

почистени два пункта от 10 
доброволци над 60 години  
и е събран общо 1 тон от-
падъци.

Или общо за общината:
- участници - 533-ма;
- обработени пунктове, 

обособени като участъци на 
силно замърсяване - 24;

- количество на отпадъ-
ците - 115 тона.

Извозването на съ-
браните количества смет  
продължава и ще бъде ор-
ганизирано и в следващите 
дни. За транспортирането на 
боклука се използва техника 
на община Брацигово, на 
общинска фирма „Инфрас-
трой” ЕООД и товаръчна 
и транспортна техника на 
доброволци.

Зинаида ГЛУХЧЕВА

След тримесечно на-
прежение и очакване 
какво ще се случи, на 19 
и 20 май се състоя  48-ият 
конгрес на БСП  под мотото 
„За нова социална Бълга-
рия”. Случи  се. От номи-
нираните 27 кандидати за 
председател на НС на БСП, 
на финалното състезание 
останаха двама – Георги 
Стоянов Кадиев и Сергей 
Дмитриевич Станишев. 
След почти безсънна нощ, 
макар публично медиите 
да твърдяха друго, сто-
летницата си преизбра за 
председател Сергей Дмит-
риевич  Станишев. В зала 
1 на НДК присъстваха 756 
делегати от цялата страна. 

   Водещи теми в  кри-
тичните им изказвания 
бяха България, съвре-
менната криза и изходът 
от нея. А такъв има. Но 
този изход няма да дойде 
от само себе си, трябва 
работа. Именно чрез на-
белязване на основни за-

дачи за действие като: 1. 
Държавата на гражданите 
и за гражданите, а не на 
беззаконието. 2. Държава 
на духа – българската 
култура, уникална по на-
ционалното си богатство, 
широко отворена към 
света, да стане постоянен 
спътник в ежедневието 
и водеща доминанта в 
празниците. 3. Политика 
– за хората и за земята: 
развитие и насърчаване на 
работната сила, на човеш-
ките ресурси в хармония 
със земята, с природата. 
4. Всеобщо образование 
– приоритет номер едно за 
всяка нация, стремяща се 
към висок стандарт. Това 
са само част от задачите, 
написани в резолюцията 
на 48-ия конгрес. 

   На финал си пожелах-
ме промяна – солидарна, 
справедлива, демокра-
тична!

Галина ТРАЯНОВА  
делегат на 48-ия конгрес

ЗА НОВА СОЦИАЛНА 
БЪЛГАРИЯ

На 11 май 2012 година в 
РИОСВ – Пазарджик бе по-
даден сигнал за нападение 
на животни в района на об-
щина Брацигово. Сигналът 
идва от гл. експерт „Земи, 
гори и води” към Общинска-
та администрация – Зинаида 
Глухчева.

Експертите от регионал-
ното ведомство се отзоваха 
бързо и съдействаха за из-
ясняването на ситуацията.

 Според направения 
констативен протокол, след 
оглед на мястото, посочено 
от очевидци – местността 
Павлишко дере край село 
Розово, нападнати са пет 
животни дребен рогат доби-
тък. Три кози са разкъсани, а 
други две са с охлузни рани 
по гръбнака.

Първоначалната версия, 
че става дума за набези на 
кафява мечка е отхвърлена, 
тъй като при огледа не са 
констатирани нито следи, 
нито козина или пък екскре-
менти от дивеча.

Експертите смятат, че 
по-скоро става въпрос за 
подивели кучета, които се 
движат на глутници.

Пострадалият собстве-
ник на оглозганите живо-
тни е Крум Русинов от село 
Розово.

/Соб. инф./

Дивото зове:Дивото зове:
Фолклорната група 

„Равногорски бисери” към 
читалище „23 април 1876” 
- с. Равногор, с ръководи-
тел Нейчо Дечев с голямо 
желание и ентусиазъм се 
включва в местни общин-
ски и национални фестива-
ли и надпявания.

На 12 май групата взе 
участие в общинския 
празник, а на 19 май се 
представи добре в 17-ия 
Национален фестивал - гр. 
Костандово. Завърнахме се 
с грамота и почетен знак.

Проект: „Изграждане на 
достъпна среда за хора с 
увреждания в сградата на 
Исторически музей - Бра-
цигово”.

В резултат на този про-
ект хората с увреждания, 
които до този момент не 
са имали достъп до залите 
на музея, ще могат да се 
запознаят с богатото ис-
торическо наследство на 
нашия град.

Ще бъде монтирана 
платформа за осигуряване 
на достъп. Отпуснатата 
субсидия е 48 924 лв. Об-
щата продължителност на 
проекта е  предвидено да 
бъде четири месеца. Дого-
ворът ще бъде подписан на 
21.05.2012 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВООБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

З А П О В Е Д
Относно: Намаляване на водните инциденти в община БрациговоОтносно: Намаляване на водните инциденти в община Брацигово 

На основание Постановление на МС № 182/24.07.1996 г. 
и Наредбата за водно-спасителна дейност 
и обезопасяване на водните площи, чл. 31,

ал. 1, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията 
и за намаляване на водните инциденти в община Брацигово

Н А Р Е Ж Д А МН А Р Е Ж Д А М :
 Назначавам комисия по водно-спасителна дейност /ВСД/ в състав:

1. Михаил Дзуков – гл. сп. ЗН и ОМП
2. Антонио Колев – ст. сп. С и К 
3. Зинаида Глухчева – гл. експерт ЗГВ
    и кметовете на кметства по населени места,   
    да организира и проведе следните мероприятия:

- Да задължи стопаните на водни площи до 15.05.2011 г. да поставят забранителни и 
предупредителни табели през 200 м на опасните за къпане и плуване места.

- Да организира провеждане на контролна и разяснителна дейност по профилактика на 
водния травматизъм в общината.

- Да контролира изпълнението на наредбите за функционирането на плувните басейни, 
намиращи се на територията на общината.

- Да връчи предписание на стопаните на водните площи /ВП/ и налагат санкции на на-
рушителите съгласно Закона за административните наказания и нарушения. 

- Да задължи стопаните на плувните басейни, където къпането е разрешено, да назначат 
водни спасители. 

- Съвместно с представител на РИОКОЗ да провежда системен контрол над плувните 
басейни.

Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведе-
ние и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на община Брацигово 
инж. Тодор Кръстев.

Кмет на община Брацигово:
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

Изготвил:
Михаил ДЗУКОВ – гл. сп. ЗН и ОМП

Между два броя:Между два броя:
√ √ 

√

БАЛКАН ФОЛКБАЛКАН ФОЛКБАЛКАН ФОЛКБАЛКАН ФОЛК
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Ние - хората

В навечерието на празни-
ка на словото литературният 
клуб в града ни бе домакин на 
вълнуващо събитие – пред-
ставянето на книгата „Никола 
Йонков Вапцаров – Моряка“ 
на проф. д.пс.н. Илия Пеев, 
капитан I ранг от резерва, 
преподавател във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ - Варна. Творбата   

представи Илия Стефанов.
В книгата си Илия Пеев 

анализира една неразработе-
на подробно от други автори 
тема за „духовната връзка 
между човека и морето, чо-
века и машините в поезията 
на Вапцаров“. По същество 
той прави един психографски 
портрет на поета. На базата 
на тези аналогии се ражда и 
едно предложение за учре-
дяване на Международна 
морска премия на името на 
Никола Вапцаров, която да се 
дава на морски университети 
и на преподаватели за високи 
резултати при подготовката 
на кадри. Предложението е 
изпратено в Международна-
та морска администрация в 
Лондон, публикувано е и в 
книгата.

Макар да не си позволява 
никакво политизиране и да 
следва логиката на научния 
анализ на факти и документи, 
Илия Пеев прави и едно дръз-
ко предизвикателство. Той 
сравнява: 2009-а е обявена 
от ЮНЕСКО за година на Н. 
Й. Вапцаров по повод 100-
годишнината от рождението 
му и за година на астрономи-
ята по случай 400 г., откакто 
Галилео Галилей е насочил 
телескопа към звездите. И 
обобщава: „...това са двама 
човека, които разбиха грани-
ците на стария свят и откриха 
нов начин на мислене и една 
нова духовност, основана на 
вечния стремеж на човека 
към свобода и действие...“ 
Авторът предлага: „...предиз-
викателно правя послание 

към българските държавни 
институции да направят това, 
което папа Йоан Павел Втори 
направи през 1992 г. - офици-
ално призна греха на църква-
та и се извини, че осъждането 
на Галилео Галилей е било 
грешка. Нека подобен акт да 
бъде извършен и към раз-
стреляните на 23 юли 1942 г. 
Никола Йонков Вапцаров и 
неговите другари?!“

В залата звучаха стихове 
на поета.

Гости на събитието бяха 
съученици, приятели, близки 
и културни дейци от Брациго-
во и село Жребичко, откъдето 
е родом авторът. Последва 
оживена дискусия с поздрав-
ления към капитана за сери-
озния изследователски труд.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

Изследванията върху детството дават 
ключа към разбиране културата на всяко 
общество. Особено голямо значение 
те придобиват във време на радикални 
промени в обществено-политическата 
система, каквито България преживява 
от 1989 година насам. Условно наречени-
ят „преход от авторитарен и тоталитарен 
режим на управление към демократич-
но развиващо се общество с пазарна 
икономика“ се смята за приключил. В 
България през 2010 година са се родили 
75 513 бебета. За първи път демограф-
ската картина отчита, че родените извън 
брак са повече отколкото родените в 
семейства.  Тенденцията е започнала от-
преди 20 години. Тогава извънбрачните 
деца са били 18 %, а сега - 54 %. Формира 
се нов модел на българското семейство 
и ново статукво на децата и тяхното дет-
ство. Основният въпрос на дневен ред е 
дали градът моделира детето или детето 
моделира града?

И като тема за размисъл в навечери-
ето на Първи юни, ето някои неща, които 
някога са правени, но сегашните деца 

никога няма да правят:
1. Да отидеш до телевизора и да го 

включиш от копчето на стабилизатора.
2. Да чакаш да получиш писмо в по-

щенската кутия, а не в мейла.
3. Да събираш картинки от дъвки на 

футболисти или коли, без значение дали 
си момче или момиче.

4. Да ти се събере лентата от касетка-
та на касетофона и да я навиваш с пръст 
или молив.

5. Да си купиш вафла от 5 стотинки 
или шоколад „Крава“.

6. Да чакаш да стане време, за да 
гледаш по телевизията единственото 
детско за деня.

7. Да караш колело с контра, вместо 
със спирачки и скорости.

8. Да идеш на цирк.
9. На рождения ти ден тортата да е 

приготвена от мама.
10. Да рисуваш с цветни тебешири 

по асфалта, при липса на такива и с 
керемида.

11. Да играеш вечер до късно, целият 
да си изподран и мръсен и да се правиш, 

че не чуваш, че те викат да се прибереш.
12. Да пиеш вода от чешмичките, а не 

от пластмасови бутилки.
13. Ако някой ти трябва, да отидеш 

у тях без да му се обаждаш, или да го 
викаш по име под прозореца му до пре-
гракване.

14. Да използваш пароли само когато 
измисляш някоя игра, а не за да ги въ-
веждаш някъде.

15. Да говориш на таен пилешки език 
с приятелите си.

16. Да разглеждаш снимките от 
рождения си ден в албумче, а не във 
фейсбук.

17. Да събираш пари от върнати бу-
тилки, за да купиш топка, която да е на 
всички деца от махалата.

18. През лятото да са ти нужни само 
25 стотинки за сладолед.

19. Да се качиш на някое дърво и да 
береш джанки, череши, праскови и т.н.

20. Да играеш на ластик, на замръз-
ванка, на стражари и апаши, на джамин-
ки или пък на фунийки. 

Из „Град и памет“

Античният свят е запазил 
за нас една легенда, една 
чудна приказка за божура 
- цветето на дълголетието и 
доброто здраве...

Много, много отдавна при 
древногръцкия бог на лечеб-
ното изкуство - Асклепий, 
постъпил като ученик един 
способен юноша, който се 
казвал Божур. Нему била по-
верена отговорната задача да 
лекува боговете на Олимп.

Един ден в небесното цар-
ство дошъл мрачният Плутон, 
който бил ранен при тежка 
битка с Херакъл в опита си да 
защити портите на Царството 
на мъртвите. Дълбока била 

раната в рамото му и той сил-
но кървял...

Божур започнал да леку-
ва Плутон, влагайки цялото 
си умение, неземното си съ-
страдание и любов, въпреки 
че неговият пациент бил 
Владетелят на смъртта и гос-
подар на подземния свят.

Станало чудо! Смъртонос-
ната рана била излекувана 
благодарение на Божур. Ас-
клепий разбрал, че ученикът 
му отдавна го е надминал... 

Завист обзела душата му и 
зли мисли го обсебили... Той 
решил да погуби младия ле-
чител... Използвал отровата 
на змия...

Мълвата за това грозно 
деяние достигнала до обита-
лището на Плутон, той отново 
се върнал на Олимп, събрал 
братята и сестрите си и ця-
лата постъпка на Асклепий 
била разкрита.

Тогава боговете решили 
да въплътят душата на мла-

дия лечител в цвете... Така се 
родил чудният Божур, който 
радва сърцата и душите ни и 
ни лекува и до днес!

В древността хората са 
вярвали, че корените на 
цветето имат чудотворни 
свойства и са способни да 
прогонят злите духове, да из-
лекуват болестите на душата 
и да успокоят страховете. За 
тази цел парченца от тях се 
нанизвали като мъниста и се 
носели около шията.

Съществува поверие, 
че ако човек се сдобие с 
богатство и власт, то той за-
дължително трябва да засее 
в градината си божури.

ЧОВЕКЪТ И МАШИНИТЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение № 595/31.03.2011 г., Решение № 7/29.11.2011 г. 
и Решение № 124/27.04.2012 г. на Общински съвет - 
град Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот, частна общинска собственост, пред-
ставляващ урегулиран поземлен имот IХ-1502, Тър-
говия и услуги, в кв. 131 по плана на град Брацигово, 
целият с площ 384 кв. м. Административен адрес на 
имота - град Брацигово, ул. „Кокиче“ № 2. 

Началната тръжна продажна цена е в размер на 
8064.00 /осем хиляди и шестдесет и четири/ лева без 
ДДС.

Търгът ще се проведе на 11.06.2012 г. от 10.00 часа 
в сградата на Общинска администрация - град Бра-
цигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а.

Тръжната документация се закупува от касата 
на фронт-офиса на Общинска администрация - град 
Брацигово, срещу сумата от 50.00 лв. до 16.00 часа 
на 08.06.2012 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от 
началната тръжна продажна цена се внася в брой 
в касата на Община Брацигово или по сметка IBAN 
BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при 
Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 часа на 
08.06.2012 г. 

Молби за участие в търга с необходимите доку-
менти, описани в тръжната документация, се пода-
ват на фронт-офиса при Общинска администрация - 
град Брацигово, до 16.45 часа на 08.06.2012 г.

Оглед на обекта може да се направи в рамките 
на работното време на Общинската администрация 
до 08.06.2012 г. след представяне на документ за за-
купена тръжна документация.

В случай, че обявеният търг не се проведе, по-
следващи такиа да се провеждат през петнадесет 
дни до окончателната продажба на имота. 

За допълнителна информация: стая № 16 
в Общинска администрация – Брацигово, тел. 
03552/20-65, вътр. 116.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

На основание чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2  от За-
кона за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение 
на Решение № 98 от 29.03.2012 г. на Общински съвет - 
град Брацигово  

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Повторен публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на недвижим имот, частна об-
щинска собственост, находящ се в град Брацигово, 
ул. „Васил Петлешков“ № 30, представляващ само-
стоятелно помещение с площ от 35.00 кв. м с пред-
назначение търговска дейност.

Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
Търгът ще се проведе на 31.05.2012 г. от 10.00 часа 

в сградата на Общинска администрация - град Бра-
цигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а.

Начална тръжна месечна наемна цена – 120.75 
лева без ДДС. 

Кандидатите за участие в търга трябва да бъдат 
юридически лица, регистрирани по смисъла на Тър-
говския закон.

2. Тръжна документация може да се закупи от 
фронт-офиса на Общинска администрация - град 
Брацигово, срещу сумата от 20.00 лв. до 16.00 часа 
на 30.05.2012 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 % 
от началната тръжна цена се внася в касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация - град 
Брацигово, или по банков път  по сметка IBAN  
BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при Об-
щинска банка АД – клон Пещера, до 16.30 часа на 
30.05.2012 г. 

4. Документи за участие в търга съгласно тръж-
ните условия се приемат на фронт-офиса на Общин-
ска администрация - град Брацигово, до 16.45 часа 
на 30.05.2012 г.

5. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъ-
ствието на служител от Общинска администрация 
се извършва след представен документ за закупена 
тръжна документация до 15.00 часа на 30.05.2012 г. 

За допълнителна информация: стая № 16,
Общинска администрация – град Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

кмет на община Брацигово 

О Б Я В А

Община Брацигово набира доброволци за обучение 
и за изпълнение на задачи за защита при бедствия и 
извънредни ситуации.

За времето, в което се обучават, доброволците ще полу-
чават 100 % от минималната часова работна заплата за стра-
ната, а при изпълнение на спасителни задачи и дейности – 
200 % от нейния размер. Средствата за изплащане на възна-
гражденията се осигуряват от държавния бюджет. Възмож-
но е да бъдат договорени и възнаграждения над тези суми, 
но те ще са за сметка на общинските бюджети.

Числеността на доброволните формирования се опре-
деля в зависимост от броя на живеещите в различните об-
щини хора. За общини с население до 5000 души стандартът 
за численост е до 5 доброволци, за общини от 5 000 – 10 000 
души – до 10 доброволци, между 10 000 - 20 000 души – до 
15 доброволци и т.н.

Съществуването, правата и задълженията на добровол-

ните формирования са регламентирани от чл. 43, ал. 2 и чл. 
46 от Закона за защита при бедствия.

Те се създават от кмета на общината, по решение на съ-
ответния общински съвет и се вписват в регистър, поддър-
жан от Министерството на извънредните ситуации.

Всяко доброволно формирование получава уникален 
код, а всеки доброволец - персонален идентификационен 
код.

По закон работодателите на сключилите договор с кмета 
доброволци нямат право да им отказват отсъствие от посто-
янната работа при обучение или бедствена ситуация. Също 
така нямат право да ги наказват, уволняват или понижават в 
длъжност, докато те изпълняват спасителни дейности.

Повече подробности желаещите могат да получат при 
гл. сп. ЗН и ОМП Михаил Дзуков в сградата на Общинска 
администрация – Брацигово, или на телефон 03552/20 65, 
вътр. 111.

О Б Я В А

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 1 ЮНИ:   ДЕТСТВО В НОВИ ПОЛЕТА
ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАСПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

Илия Пеев представи книгата си за Никола Вапцаров

БОЖУРЪТ - БОЖУРЪТ - 

ЦВЕТЕТО НА МАЙЦВЕТЕТО НА МАЙ


