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О Б Я В АО Б Я В А
от офиса за военен отчет в Община Брацигово за приемане 
на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание 

за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

1. Със  Заповед № ОХ – 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната  на Република Бъл-
гария се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете 
въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс 
в СВ, ВВС и ВМС, както следва:

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – общо 699 длъжности
ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ – общо 395 длъжности
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ – общо 105 длъжности

ЗАБЕЛЕЖКА: С пълния списък на длъжностите за кандидатстване можете да се запо-
знаете на информационното табло на Областен военен отдел – Пазарджик, адрес: гр. Пазар-
джик, ул. „Втори януари” № 10, ет. 3, тел. 034/445-463, на сайта на Централно военно окръжие 
– София – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в Община Брацигово, ет. 1, стая 4, тел. 
03552/20-65, при младши експерт Петьо Русеков или старши специалист Михаил Дзуков.

ВРЕМЕТО Е В НАС ВРЕМЕТО Е В НАС 
И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО!И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО!

В .  Л е в с к и

На основание Закона 
за устройство на държав-
ния бюджет на Република 
България за 2013 г., Закона 
за народните читалища 
-  чл. 23, ал. 1 и 2 и ПМС №1 
от 9.01.2013 г. за изпълне-
ние на Държавния бюджет 
на Република България 
и във връзка с разпре-
делянето на  субсидиите 
за читалищната дейност 
за 2013 г., бе назначена 
комисия с председател 
г-жа Иванка Стефанова 
- гл. експ. „Образование и 
култура“, и членове - пред-
ставители на читалищата 
от общината.

След проведеното за-
седание на 12 февруари 
2013 г. стана ясно, че 

през 2012-а няма ново-
сформирани читалища или 
завишена обща бройка на 
читалищните служители. 
Стандартът за една суб-
сидирана бройка за 2013 
г. е в размер на 6 271 лв., 
което е с 495 лв. повече, 
в сравнение с предходна-
та година. Общо 14,5 са 
субсидираните читалищни 
бройки за дейност и из-
дръжка на читалищата в 
община Брацигово.

Финансовите средства  
би трябвало да осигуряват 
дейността на читалищата 
през годината и организа-
цията на празници и фести-
вални прояви. 

Галина  ТРАЯНОВА

На публично обсъждане бе подложен бюджетът на 
Община Брацигово. Финансовите специалисти разяс-
ниха, че в изготвянето му са взели предвид анализа от 
предходната година и очакванията към приходите и раз-
ходите за 2013-а. Рамката на новия бюджет е по-голяма в 
сравнение с 2012 г.  

По време на обсъждането стана ясно, че Община Бра-
цигово заема 123-о място от 264 общини по финансова 
дисциплина. Това е отчела класацията за степен на фи-
нансова устойчивост, направена от Министерство на 
финансите към 31.12.2012 година.

РАЗПРЕДЕЛИХА СУБСИДИИТЕ 
ЗА  ЧИТАЛИЩАТА

Кой кмет е най-успешен, 
могат да решат само хора-
та, за които той се грижи. 
Порталът на българските 
общини – КМЕТА.BG, обаче 
планира да отличи и да по-
каже най-успешните местни 
управници. „Кмет на годи-
ната” е инициативата, която 
стартира сега, а заключител-
ният етап ще е през май.

Тъй като някои от кмето-
вете имат само две години 
зад гърба си, а други карат 
трети мандат, гласуването 
за най-успешните градона-
чалници ще става в няколко 
категории. „Дебютант” е за 
най-младите и начинаещи 
управници. „Меценатът” под-
крепя културата в общност-
та. „Парламентьорът” пък 

успява да постигне съгласие 
с общински съвет, съставен 
от различни политически 
сили. „Екологът” е радетел 
за чиста природа в регио-
на, „пазач” на гори и дюни. 
Категорията „Археолог” е 
за кмет, който е успял да 
превърне исторически па-
метник на своята територия 
в туристическа атракция. 
Очакват се и други пред-
ложения за категориите от 
самите градоначалници.

Конкурсът предвижда 
и специална награда за 
„Кмет на гражданите”. При-
зът ще се присъди на този 
градоначалник, който полу-
чи най-много кликвания в 
онлайн гласуването на сайта 
на Kmeta.bg. 

Порталът на българските общини - КМЕТА.BG, 
планира да отличи и покаже най-успешните 

местни управници

„Априлци”

Банкомат… Истинско из-
питание и ходене по мъките 
е в Брацигово да си изтеглиш 
пари от АТМ устройството. В 
града ни има два банкомата, 
но всъщност работи само 
единият – този на Банка ДСК. 
Работи е силно казано, защо-
то по-скоро перманентното 
му състояние е на неработещ 
и незареден. Ежедневно на 
дисплея се чете: „Устройство-
то не работи. Моля да ни из-
вините.”  Изнервени граждани 
идват по няколко пъти в деня 
да проверяват и се връщат 
разочаровани, откровено ру-
гаейки и псувайки и банкома-

ти, и кредитни карти, и всичко, 
което им дойде наум.

А д м и н и с т р а т и в н о т о 
ръководство на Брацигово 
не остана безучастно към 
проблема на хората и кметът 
на общината сезира Управи-
телния съвет на Банка ДСК 
– София, за състоянието 
на  устройството. Оттам пък 
бяха прецизни и откликнаха 
веднага. В отговора, освен 
извинение,  четем и обеща-
ние за скорошна подмяна на 
банкомата с нов модел.

Слагаме печата „обеща-
но” и чакаме!    

Иванка  СТЕФАНОВА

О Б Е Щ А Н О !

„На такива хора „На такива хора 
дай работа, които дай работа, които 
са разсъдителни,са разсъдителни, 
постоянни, безстрашни постоянни, безстрашни 
и великодушни”…и великодушни”…
Така е мислел и това 

е казвал най-големият 
революционер от епохата 
на Възраждането - Васил 
Левски, когото преди 140 
години страхливци окачиха 
на бесилката, за която друг 
велик българин - Иван Ва-
зов, писа:

„О, бесило славно!„О, бесило славно!
 По срам и по блясък По срам и по блясък
ти си с кръста равно!”ти си с кръста равно!”
Смъртта на Апостола е 

голяма загуба за българския 
народ. Не напразно  Ботев в 
своята елегия  „Обесването 
на Левски” застави цялата 
природа да се разбунтува 
срещу инквизицията:

„…Гарвана грачи „…Гарвана грачи 
грозно, зловещо.грозно, зловещо.
Псета и вълци вият Псета и вълци вият 
     в полята.      в полята. 
Старци се молят    Старци се молят    
     Богу горещо,     Богу горещо,
жените плачат, жените плачат, 
    пищят децата.”    пищят децата.”
Поетичната душа на Бо-

тев няма как да не бъде по-
тресена от горчивата участ 
на Левски – негов събрат по 
мисъл и душа.

Отрасла в недрата на 
Балкана, волната и свобо-
долюбива душа на младия 
идеалист не е могла да се 
унижи да слугува, нито да 
заспи под калугерското 
расо и нейният носител дя-
кон Василий се посвещава 
на революцията.

Левски пръв осъзнава 
истината, че България няма 
и не може да се освободи 

душки дружинки отвътре. 
Че свободата може да се по-
стигне само ако заработи за 
нея целият съвкупен народ.

Чувствайки се длъжен 
да покаже правия път, 
въоръжен с нечувано по-
стоянство, смелост и се-
беотрицание, той започва 
едно трудно и опасно дело. 
Огромните пречки и по-
стоянно заплашващата го 
смърт не го отчайват, а още 
повече закаляват желяз-
ната му воля. С магическа 
сила Левски печели сърцата 
на всички българи. Дякона 
вдъхва вяра и стоицизъм у 
най-бездушните и ги увлича 
в кипящото дело.

140 години от смъртта на 
Апостола.

„И смър„И смъртта на теб, тта на теб, 
     о, бесилко свята,     о, бесилко свята,
бе не срам, а слава  бе не срам, а слава  
      нова на земята.      нова на земята.
И връх, от където И връх, от където 
      виждаше духът      виждаше духът
към безсмъртието към безсмъртието 
      най-прекия път.      най-прекия път.”

кумир за всички. Като учи-
тел по литература, започвах 
винаги урока за Апостола с 
думите:

„Борци, борци – „Борци, борци – 
      верига цяла.      верига цяла.
Един от други  Един от други  
       по-велик,       по-велик,
но святост чудна но святост чудна 
       е огряла       е огряла
о, Левски, о, Левски, 
       твоят лик!”       твоят лик!”

Така година след година 
говорех на  нашето бъдеще 
за най-великия българин на 
всички времена, защото зна-
ех, че който гори – той пали!

За теб са тези редове, 
Апостоле – стожер на на-
ционалното ни съзнание, 
дано пребъде вярата ти в 
бъдното, дано ни укрепи 
нас – бездушните, та да про-
зрем силата и смелостта ти, 
защото ти вярваше, че „ние 
сме във времето и то е в нас, 
то нас обръща и ние него об-
ръщаме”.

Гена ПАВЛОВА

ЗА ТЕБЗА ТЕБ,, АПОСТОЛЕ! АПОСТОЛЕ!

„Априлци”

ИЗБИРАМЕ НАЙ-УСПЕШНИЯ КМЕТ



Общество

Физическите лицата, ко-
ито отдават помещения под 
наем на други физически 
лица, през 2013 година ще 
имат едно ново задължение. 
Те трябва да декларират 
дължимите авансови внос-
ки в новата декларация, 
която се подава от началото 
на тази година. Новата дек-
ларация се подава три пъти 
годишно – в сроковете за 
внасяне на дължимите да-
нъци. Както досега, годиш-
ният данък ще се определи 
в годишната данъчна декла-
рация, която наемодателите 
ще представят пред НАП до 
края на април 2014 г.

/Соб. инф./
Община Брацигово 
търси да назначи 

2-ма души 
на длъжност

контрольор-паркинг.
За повече информация:

 тел. 03552 20-65, 
вътр. 111 и 110

На 14 февруари право-
славната ни църква отбеляз-
ва  празника за успението 
на свети Кирил Славянобъл-
гарски или празника по стар 
стил на свети Трифон Заре-
зан, покровител на лозарите 
и винарите. Тържеството в 
община Брацигово започна 
с веселие на площад „Цен-
трален”, където хората мо-

жеха да опитат от вкусните 
мезета и да пийнат по чаша 
червено вино. Събралото се 
множество се насочи към 
дома на Димитър Димитров, 
известен като един от до-
брите лозари в Брацигово. 
Първата лозова пръчка 
отряза кметът на общината 
Васил Гюлеметов с пожела-
ние за хубава реколта. Той 

обясни, че народната тра-
диция повелява този, който 
зарязва лозето, да е с чисто 
сърце и добри помисли, за 
да е плодородна година-
та. Стопанинът на къщата, 
както и останалите гости 
също почетоха обичая. По 
инициатива на Общинска 
администрация - Брацигово, 
по повод празника Трифон 
Зарезан всяка година се 
връчват грамоти на най-до-

брите производители на 
вино. Тази година първо 
място достойно бе отредено 
на  Ангел Попов, определен 
от комисия, съставена от не-
зависими дегустатори. При-
зова грамота бе присъдена и 
на Руси Попов за бяло вино 
с най-добър вкус. Празникът 
завърши с кръшни хора на 
площада, въпреки валежно-
то време.

Зинаида ГЛУХЧЕВА

Собствениците на едър 
рогат добитък (разбирайте 
крави и телета) вече няма да 
могат да ги колят в дворове-
те си, дори животните да са 
за домашно ползване.

Така гласи една от про-
мените на Закона за храните, 
който предизвика буря от 
недоволство сред месопро-
изводителите. Животновъ-
дите пък са притеснени от 
изискването в закона хай-
ванчетата да бъдат убивани 

само в законно регистрира-
ни кланици. В нашия регион 
има само две такива. Друго 
изискване е на всяко вече 
заклано добиче да се правят 
изследвания за луда крава, 
резултатите от които излизат 
след 10 дни.  Това е и целта 
на промените – да се изслед-
ва всичкото добито от едър 
рогат добитък месо, преди 
да е стигнало до трапезата. 
Според стопани обаче и това 
условие е трудно изпълнимо 

– никой няма да е съгласен 
да държи седмица и по-
ловина месото замразено, 
докато станат готови изслед-
ванията. Смут внесе също 
интересната подробност, че 
забраната не се отнася за 
всички домашни животни 
– свине, овце, кози, птици. 
Животновъди се питат дали 
те не носят също така опасни 
болести като свински и птичи 
грип или шап.

РЗИ

Международният ден на майчиния език 
(International Mother Language Day)

„Езикът на нашите мисли и нашите емоции – това е 
нашият най-ценен актив. Многоезичието е наш съюзник 
в осигуряването на качествено образование за всички, 
насърчаване на социалното включване и борбата срещу 
дискриминацията.”

Из послание на генералния директор на ЮНЕСКО г-жа 
Ирина Бокова

Международният ден на майчиния език,
обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО 

на 17 ноември 1999 г., се отбелязва всяка година от 2000 г. 
за насърчаване на езиковото 

и културно многообразие и многоезичието.

Тази дата е избрана в памет на събитието от 21 февруари 
1952 г., когато в Дака, столицата на днешен Бангладеш, от 
куршумите на полицейски служители са били убити студен-
ти – участници в демонстрация за защита на родния си език, 
бенгалски, който те са поискали да се признае за официален 
език на страната.

Езиците са най-мощният инструмент за запазване 
и развитие на материалното и нематериалното наслед-
ство. Според ЮНЕСКО половината от около 6000 езици 
в света скоро може да загубят последните си носители.
Всички стъпки в улесняване разпространението на родния 
език са не само насърчаване на езиковото многообразие 
и многоезичното образование, развитието на по-пълното 
запознаване с езиковите и културни традиции по света, но 
също така укрепват солидарността, въз основа на разбира-
телство, толерантност и диалог.

Ние, розовци, честваме Трифоновден по 
стар стил. Никога не сме го прескочили, за-
щото този ден е празник на хубавото вино, 
на прекрасната компания и на веселието.

Някога, преди 80 години задължително 
всички стопани на лозя излизали да заряз-
ват лозите, поливали ги с вино, правели на 
шиш мезе и под звуците на гайда се връща-
ли в село, отново на маса с ядене, пиене и 
хоро на мегдана до късно вечерта.

Всичко това се правело за берекет и 
щастлив живот. По време на ТКЗС-тата 
традицията продължава. В днешно време 
зарязването става на асмата в двора.

На 14 февруари по обяд се събрахме в 
Клуба на пенсионера, където при определе-
на вноска имаше почерпка за всички. Сек-
ретарката на читалището връчи честитки - 
поздравления, и осигури музикалното на-
строение на събитието. Председателят на 
клуба Георги Тюкенов откри празничния 
обяд, като подчерта значението на този 
ден - на лозаря, винаря и кръчмаря. Появи 
се Трифоновица - в ролята - самодейката 
Мария Канчина, която сподели, че идва от 
лозята. Там зарязали с Трифон, той се поря-
зал и тръгнал за вкъщи, а тя дошла в клуба 
да сподели мъката си, че там, където някога 

имало лозя над 200 дка, сега ги няма. Оста-
нали са батали, обрасли с храсти и бурени, 
а между тях - осиротели лози. Тя призова 
присъстващите да накараме младите да на-
садят нови лозя, да ги отглеждат с грижи и с 
много любов. Да се роди богата реколта и да 
си направят пивко вино. Сега ЕС дава много 
пари на селското стопанство. Трифоновица 
пожела на всички да са живи и здрави, ве-
сел празник и вдигна наздравица с бъклица 
вино. Кметът на селото изпрати поздравите-
лен адрес и бутилка шампанско.

За този ден винаги имаме гости - жители 
от Розовски вриз и Пещера. Така задушевно и 
весело премина празникът Трифон Зарезан.

Катя КОМИТОВА

„Ко стаа?”, си пишат децата по скайпа. Следва отго-
вор емоти картинка, нещо ухилено.

„Аре се видим!”, предлага първият. Човече с вдигнат 
показалец му показва другият. Диалогът естествено е на 
латиница. А някой напише на кирилица нещо правилно, 
а му е паднал имиджът. Дори и грамотните момичета се 
правят на отверки, защото е по-секси. Ако наречем това 
бунт, ще е тъпо. Ако го определим като неграмотност, ще 
е високомерно. Наречем ли го мода, ще е лекомислено. 
Децата опростяват комуникациите и изнервят педантите. 
Но в това проблем nemа. Граматиката има нещо общо с 
математиката, не с духовността. Огромната пустота е в 
това, че не четат друго освен досадните учебници. Оста-
вили сме ги на шеметния им пубертет, без да им помог-
нем. Свили са си речника, защото не познават силата на 
думата. Ето в това е проблемът, не в граматиката, pi4ove.

Подрастващите трябва 
да се учат от най-ранна въз-
раст какви опасности крие 
глобалната мрежа, като най-
големи рискове при сърфи-
рането в нея има за децата 
между 6 и 12 години, стана 
ясно по време на конферен-
ция за безопасното полз-
ване на Интернет. В тази 
връзка започна кампания 
„Сърфирай безопасно” 2013, 
която ще разяснява какви 
са правата и отговорностите  
в Интернет. Кампанията ще 
продължи цял месец и ще 
обхване деца от различни 
училища. Най-важните пре-
поръки към тях са те да 

пазят в тайна паролите си 
в мрежата и да ги споделят 
само със своите родители; 
да отговарят на имейли и да 
приемат покани в чата само 
от хора, които познават; да 
не ползват компютъра по-
вече от един час на ден и да 
не дават лична информация 
за себе си и близките си 
на никого в Интернет. При 
съмнение за разпростране-
ние на незаконно и вредно 
съдържание всеки може 
да подаде сигнал на адрес 
web112.net или да използва 
горещата телефонна линия 
124 123.

/Соб. инф./

Езикът на нашите 
мисли и емоции

Ритуално зарязване по случай 
празника Трифон Зарезан

Ко staa, 
Академика?

Празникът на лозаря в Розово Нова 
декларация за 
наемодателите

Опасностите на 
глобалната мрежа Забраняват клане на едър 

рогат добитък в дворовете

Освен месец на любовта, февруа-
ри се оказва и месец на добротата.

Ден на спонтанните актове на 
доброта (Random Acts of Kindness 
Day) - една от новите инициативи на 

международните благотворителни 
организации. Този празник има гло-
бално значение и се отбелязва неза-
висимо от националност, етническа 
принадлежност или религиозни 
убеждения.

На този ден, както призовават 
организаторите, трябва да се опитате 
да бъдете мили с всички. И не само 

добри, ами безкрайно добри и без-
користно мили.

Добрите дела сами по себе си 
трябва да ви доставят удоволствие 
и в същото време, давайки нещо на 
другите хора или помагайки им, вие 
не трябва да очаквате награди. Това 
е истинската доброта.

Малко хора в нашите неспокойни 

времена са способни на такива „под-
визи” - в състояние на умора и раз-
дразнение от ежедневието, най-често 
ние се отнасяме равнодушно към 
проблемите на другите хора, докато 
те не достигнат и до нас.

И тогава ние търсим подкрепа 
от хората, за които „безкористна по-
мощ”, „състрадание” и „отзивчивост” 
са не просто думи, а смисъл на живо-
та, който се превръща в призвание.

„Априлци”

Накратко
• Община Брацигово ще се 
включи в инициативата 

„Часът на земята – 2013”, 
която ще се реализира 
на 23 март 2013 година 

(събота) 
от 20.30 до 21.30 часа.

• Община Брацигово за 
втора поредна година ще 

участва в кампанията 
„Да изчистим България 

за един ден”, която тази 
година ще се проведе 

на 20 април 2013 година.

прочете
но за

 ва
с

За пореден път „Нестле София“ АД, 
направи дарение на община Браци-
гово, което изцяло беше предоставе-
но на жителите на ромския квартал.

Спонтанни актове на доброта
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За 69-и път жителите на село Козарско се 
събраха на 7 февруари, за да отдадат почит и 
уважение към святата памет на своите герои – 
разстреляните за антифашистка дейност Дана-
ил Чобанов, Иван Николов Янев, Илия Николов 
Янев, Иван Трифонов Попов, Костадин Илиев 
Щерев, Никола Костадинов Стоев, Петър Хрис-
тев Николов и Петър Йорданов Попов.

Историците твърдят, че един народ оцеля-
ва, когато съхранява езика си, историческия 
спомен, вярата и традициите. Връщайки се 
шест десетилетия назад, козарчани си припо-
мниха живота на осемте мъже, част от яташката 
мрежа на отряд „Антон Иванов”. За това, че са 
снабдявали отряда с храна, облекло, оръжие 
и информация, те трябва да изтърпят физи-

ческата инквизиция, свестяването, болката и 
всичко отначало, но да не предадат другарите 
и съмишлениците  си.

Братята Иван и Илия Яневи са заможни 
селяни, включени от властта в нощните карау-
ли. Данаил Чобанов има солидно образование 
и възможности за устройване на държавна 
работа, възможност за спокоен и обезпечен 
живот. Петър Христев Николов е секретар-бир-
ник в Общината – длъжност, осигуряваща му 
средства и уважение от властимащите. Иван 
Трифонов е държавен чиновник, завеждащ 
военно-отчетно бюро. От заможни семейства 
са и Петър Попов, Костадин Щерев и Никола 
Стоев. Всички те биха могли да стоят настрана 
от събитията и щяха да останат живи. Но тези 
мъже в разцвета на силите си избират друг 
път, защото освен хляб и постеля, за тях има и 
други важни неща, които осмислят земния им 
живот, като свобода, демокрация, мечти…

Достойното им държание скъсява дните 
им. Рано сутринта на  8 февруари 1944 г. те са 
изведени от ареста и в местността Друма край 
Брацигово разстреляни в гръб.

Остават безжизнените им тела върху окър-
вавения сняг.

Такъв е земният път на осемте козарски 
герои. Тяхната история е малка частичка от 
историята на България, част от борбата за 
справедлив живот. Те са мерило за демокра-
цията, за доброто. На тях дължим поклон и 
признание.

Елена ЛАБОВА

Докато до края на ХIV в. 
българската литература и 
българското изкуство лягат 
в основата на руския духо-
вен живот, то след залеза на 
България самото съществу-
ване на Русия и постоянните 
й войни с Турция (някои во-
дени на наша земя) поддър-
жат пламъка на надеждите у 
българите.

Едва когато надмощието 
на Османската империя над 
Европа е сериозно разкла-
тено след поражението при 
залива Лепанто през 1571 
г., разгрома при Хотин през 
1673 г., катастрофата при 
Виена през 1683 г. и Руско-
турските войни, от които 
най-вече тази, завършила 
през 1681 г. с Бахчисарайски 
договор, надеждите у бълга-
рите намират своето реално 
основание не в примамли-
вото и безвъзвратно заляз-
ло минало, а в настоящето. 
Защото Русия побеждава. 
И според договора от 1681 
г. получава от Османската 
империя завинаги Украйна 
и Запорожието. Коалицията, 
която руската царица София 
Алексеевна сключва с Пол-
ша, Австрия и Венеция през 
1686 г. дава нови упования, 
„та в дните на великия ве-
зир Кюпрюлю Заде Фазил 
Мустафа паша” (1683), когато 
австрийските войски стигат 
до Кюстендил и София, бъл-
гарите вдигат начело с Геор-
ги Пеячевич Чипровското 
въстание (1698). Неуспехът 
му е малка утеха за османли-
ите, които на другата година 
(1699) според Карловацкия 
договор губят Унгария, Хър-
ватско, Словенско, Далма-
ция и други земи.

Освободителната мисия 
на Русия е осъзната най-
вече от балканските народи, 
когато през 1711 г. Петър 
Велики обявява война на 

султан Мустафа II за пре-
вземането на Азов. Тогава 
между балканските народи 
е разпространено Възвание 
от руския цар, в което се 
казва: „Наша друга слава 
за себе си не желаем, само 
да помогнем на тамошните 
християнски народи да се 
оттърват от поганското ти-
ранство”. На Възванието е 
отговорено с много горещи 
писма от българи, румънци 
и гърци. Българите дори 
образуват доброволски 
драгунски полк в редовете 
на руската армия. Споменът 
за Петър I дълго живее в 
съзнанието на българите с 
легендата за прословутото 
завещание, в което оставя 
„смъртта на Турция на при-
емниците си”.

За да се вдигнат още 
много въстания у нас тога-
ва, „когато Русия има бой с 
Турция”.

През 1739 г. царица 
Анна Йоановна  завзема  
от Турците Азов. Дали тя е 
изпълнявала завещанието? 
Безспорно. Нова стъпка за 
покровителството над бал-
канските народи проявява 
императрица Екатерина II, 
която решително се заема 
с тяхното освобождение. И 
когато през 1768 г. обявява 
война на Турция, в манифес-
та – позив „До славянските 
народи от православно из-
поведание, намиращи се в 
турско поданство” се казва: 
„Още Петър I и царица Анна 
имаха намерение да осво-
бодят християните от това 
притеснение…

Остава само и самите 
те да съдействат на произ-
вежданите на тяхна земя от 
нашата армия военни дей-
ствия… предвид на това, че 
се касае за собственото им 
освобождение…”

А в заповедите си до 

главнокомандващия гене-
рал Румянцев пише: „Прате-
те ми самия везир, а ако бог 
даде, и самия султан!”

Съкрушителните уда-
ри, които Русия нанася 
на Османската империя 
- в Бесарабия през 1770 г., 
при Тутракан през 1773-а, 
при Козлуджа през 1774-а, 
разгромът на турския флот 
при Чешме 1770 г. - пре-
дизвикват мощен подем у 
угнетения български народ. 
Българи образуват добро-
волчески отряди в армията 
на генералисимус Суворов. 
Вследствие на победите, 
според договора, сключен 
през 1774 край Силистра 
(в с. Кючук Кайнарджа), 
Русия придобива правото 
да защитава християните в 
пределите на Османската 
империя!

След Османската импе-
рия, потвърждение на това 
е правото, което руското 
правителство дава на изсе-
лилите се след оттеглянето 
на руската армия хиляди 
български семейства, да се 
заселят в Бесарабия, Мол-
дова и Влахия, където живе-
ят и до днес потомците им. В 
останалата част на страната 

се изразява във взелото 
широки размери хайдушко 
движение, за което говори 
Раковски в своя „Горски 
пътник”…

Именно това движение 
става повод за Турция, 
подтикната от Англия и 
Прусия, да обяви война на 
Русия през 1788 г. Австрия 
е колебливият съюзник на 
Русия, даващ възможност 
на великия везир Коджа 
Юсуф през 1789 г. да срещне 
със своя стохилядна армия 
при река Римник седемхи-
лядната войска на Суворов. 
Но става невероятното – Су-
воров разгромява Коджа 
Юсуф със своите сили и с 
помощта на българските 
доброволчески отряди, дис-
кретно наричани „арнаути”. 
Българите не се споменават 
по националност в съгласие 
с инструкцията на Екатерина 
II до посланика Голенишчев 
– Кутузов, където му пре-
поръчва в отношенията си 
с българите „да не възбуди 
вниманието на турците и да 
не им даде възможност за 
жестоки действия срещу 
християните”.

Намерението на Суворов 
да форсира Дунав при Галац 

– Гюргево с посока Одрин 
- Цариград, с който поход 
да освободи България, е 
осуетено от късогледството 
на царедвореца княз По-
тьомкин, осъдено от всички 
руски пълководци. Суворов 
изтървава една великолеп-
на възможност да освободи 
страната не по своя вина.

Новата Руско-турска 
война през 1806-1812 г. до-
вежда до ликвидацията на 
спахилъка в Турция, наци-
оналното освобождение на 
Сърбия, а след това на Гър-
ция и Румъния. В редовете 
на победоносната руска ар-
мия вливат силите си Индже 
войвода, Кара Кольо, Кондо, 
хайдут Велко, Сава бинбаши 
и много други.

Българската земска вой-
ска надвишава 10 хиляди 
души и нейното значение 
личи от рапорта на Кутузов 
до Александър I, където се 
казва: „Новосформираните 
български отряди участ-
ваха в тези сражения (в 
редовете на руската армия 
при Тутракан и Силистра) и 
доказаха колко достойни са 
за Вашето милостиво покро-
вителство.”

…Наполеон нахлува в 
Русия с 600-хилядна армия 
и задачата, поставена на 
Кутузов да неутрализира 
Турция в борбата й с Русия 
е изпълнена бластящо… 
Освен това Александър I е 
уплашен от Великата френ-
ска революция и отказва за-
мислената интервенция, за-
щото нашите земи кипят от 
бунтове, размирия на енича-
ри (свалили двама султани), 
кърджалийски нашествия, 
стремеж към независимост 
(Осман Пазвантооглу), хай-
душки движения…

1828 г. руската армия 
под командването на Дибич 
Забалкански освобождава 

Добрич, Силистра, Шумен, 
Карнобат, Сливен, превзема 
Одрин и Турция е принудена 
да подпише позорен мир…

Но по вина на Одринския 
гръцки митрополит Герасим 
българите не присъстват на 
подписването на договора и 
българският въпрос остава 
неразрешен.

Русия губи войната не 
поради численото и военно 
превъзходство на коалиция-
та, а поради това, че отдавна 
изживеният и забравен на 
запад феодално-крепостни-
чески строй е основният й 
начин на живот.

Априлската епопея от 
1876 г. предизвика най-на-
пред съвестта на Русия 
– Тургенев, Достоевски, за 
да се вдигнат на протест 
Юго и Гладстон и много дру-
ги. Пресата от цяла Европа 
се занимава с „Източния въ-
прос”. Вестник „Български 
глас” от 12 март 1877 г. пише: 
„Ние ще бъдем щастливи да 
видим, че северната блестя-
ща звезда ще освети и Бал-
канския полуостров, който е 
затъмнен пет века…”

И чудото идва – на 24 
април 1877 г. Александър II 
с манифест става изразител 
на волята на целия руски 
народ – да обяви война на 
Турция. С руските войски 
при Свищов минават Дунава 
пет български опълченски 
дружини под командването 
на генерал Столетов. Трите 
лъча на руската армия – Со-
фия, Плевен и Стара Загора, 
дават редица сражения, от 
които във военната история 
ще останат обсадата на Пле-
вен, боят при Стара Загора, 
величавата защита на Шип-
ка от опълченците и руските 
войни… Защото защитата 
на Шипка решава изхода на 
войната…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Проект „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА 
В ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА В РАБОТАТА 

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Община БРАЦИГОВО

Проектът, който Община Брацигово стартира се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е оптимизиране структурата на администрацията на об-
щина Брацигово, избягване на дублиращите функции и постигане на по-висока ефектив-
ност на общинските служби.

Общата стойност на проекта е 93 500 лева, като периодът на изпълнение е 18 месеца.
Изпълнението на проекта ще протече на няколко етапа.
Първоначално ще се извърши обстойно експертно обследване дейността на всички 

нива на администрацията в общината.
На базата на експертния анализ ще се изготвят препоръки за повишаване ефектив-

ността на процесите и ще бъде разработен План за действие за подобряване ефикас-
ността на функциите на вътрешните звена и оптимизиране на координацията и комуни-
кацията в общинската административна структура.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени и  предложени про-
мени в нормативните документи и в устройствения правилник на Общината.

Работна група от представители на Община Брацигово и експертите, ангажирани по 
проекта, ще обсъди опита и добрите практики за ефективно приложение на разработе-
ните  предложения.

В края на процеса по изпълнение на проекта ще се проведе обучение на служители 
от различните общински служби за прилагане на новите методологии и правила за дей-
ност на администрацията. 

Изпълнението на проекта „Повишаване ефективността в организацията и координа-
цията в работата на Общинската администрация” ще доведе до цялостно повишаване 
качеството на обслужването за населението на община Брацигово – повече от 9 500  
жители – ползватели на административни услуги.

СТРЪМНИЯТ ПЪТ ДО ШИПКА

„Българийо, за тебе 
те умряха…”

Европейски съюз

Историята говори
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BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.1.04-0009-С0001

Проект: ”Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома”
към Домашен социален патронаж - Брацигово”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

О Б Я В И                         О Б Я В И                         О Б Я В И

Европейски съюз Европейски социален фонд

О Б Я В АО Б Я В А
Община Брацигово обявява свободно работно място за длъжността

“Социален работник”  – 1 бр., към звено за социални услуги „Подкрепа в дома” 
към Домашен социален патронаж – Брацигово, по проект: „ПОМОЩ В ДОМА”

I. Минимални изисквания за заемане на длъжност:
1. Образование: За длъжността “Социален работник” в звено за социални услуги 

“Подкрепа в дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово - висше, степен - магис-
тър или бакалавър, професионално направление – хуманитарни науки или икономика.

2. Познаване на нормативната  уредба: За длъжността “Социален работник” в звено 
за социални услуги “Подкрепа в дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово 
- отлични познания на нормативната уредба, като: Закон за социалното подпомагане и 
Правилника за неговото приложение,  Закон за хората с увреждания.

3. Професионален опит – предишен опит в областта ще се счита за предимство.
4. Постоянен адрес -  кандидатите да имат постоянен адрес на територията на община 

Брацигово.
5. Компютърна грамотност - работа с компютър и следните компютърни програми: MS 

office, Internet Explorer и др.
6. Способност за работа в екип.
7. Характер на работата: Дейността “Социален работник” в звено за социални услуги 

“Подкрепа в дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово, има административни 
и консултативни функции – разработва ежемесечни графици на потребителите, води 
форма 76 за присъствие, проверява потребителските дневници, извършва ежемесечни 
проверки в дома на потребителите за установяване качеството на услугата, изготвя еже-
месечни доклади, консултира потенциалните потребители, извършва административни и 
други задачи, поставени от ръководителя на проекта.

За посочената длъжност ще бъде сключен трудов договор по КТ за срок от 12 месеца 
на 8-часов работен ден.

 8. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление до кмета на общината /по образец/
• Документ за самоличност /копие/
• Професионална автобиография
• Служебна бележка за регистрация в Бюро по труда
• Документ за завършено висше образование и придобита специалност
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит - трудова или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
и осигурителен стаж

• Документ за компютърна грамотност /копие/
• Свидетелство за съдимост
• Мотивационно писмо   
• Декларация за съгласие /по образец/ 
• Медицинско свидетелство за работа   
Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с 

подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала”.
  9. Срок за подаване на документите – от 22.02 до 14.03.2013 г. до 17.00 ч.
10. Място на подаване на документите: Документите за кандидатстване се подават на 

фронт-офиса на Община Брацигово - ул. „Атанас Кабов” 6 а, всеки работен ден от 8.00 до 
17.00 ч. 

11. Изборът  ще се проведе чрез събеседване с кандидатите от комисия, назначена 
със заповед на кмета на община Брацигово на 26.03.2013 г. от 10.00 ч.  по реда на постъп-
ване на заявленията.

12. Класирането на кандидатите ще бъде публикувано на Интернет страницата на 
Община Брацигово и оповестен на Информационното табло във входа на общинската 
сграда на 29.03.2013 г. в 14.00 ч. 

Повече информация може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в стаи 
№4 и №5 в Община Брацигово или на тел. 03552/20-54 или 03552/центр. 20-65, вътр. 111

                                                   Мария МАДАРОВА, ръководител проект
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдър-
жанието на документа се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

О Б Я В АО Б Я В А
Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите по 

Проект: ”Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома” 
към Домашен социален патронаж - Брацигово”:

 Социален работник – 2 бр., срочен договор за 12 месеца.
 Болногледач  – 20 бр., срочен договор за 12 месеца.
 Домашен помощник –  5 бр., срочен договор за 12 месеца.   

    
• Дейност „Болногледач” предоставя почасови социални услуги за лична помощ – за 

поддържане на лична хигиена, при хранене, вземане на лекарства, подкрепа за кому-
нално-битови дейности и социално включване на лица и деца с трайни увреждания с 
ограничения или невъзможност за самообслужване и на възрастни хора с ограничения 
и невъзможност за самообслужване. 

• Дейност „Домашен помощник” има за цел да предостави комунално-битови дейнос-
ти като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения.

• Дейност ”Социален работник” е в подкрепа на социалното включване на обслужва-
ните лица, помощ в общуването и осъществяване на социални контакти. 

1. Изисквания към кандидатите:
√ √ Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право 
     на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия 
     за ранно пенсиониране. 
√ √ Умения за работа в екип.
√ √ Комуникативност.

2. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление до кмета на общината /образец/
• Документ за самоличност /копие/
• Професионална автобиография /образец/
• Документ за завършено  образование /копие/
• Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни 

програми/проекти
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионал-

ния опит - трудова или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ 
трудов и осигурителен стаж

• Служебна бележка от Бюрото по труда - гр. Пещера
• Медицинско свидетелство за работа
• Декларация за съгласие /образец/
• Свидетелство за съдимост
• Мотивационно писмо

   Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с под-
писа на кандидата и текст „Вярно с оригинала”.

3. Срок за подаване на документите – от 22.02 до 14.03.2013 г. до 17.00 ч.
4. Начинът на провеждане подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

• Оценка по документи
• Оценка чрез събеседване

Резултатите за класираните кандидати ще бъдат обявени на Информационното табло 
в Община Брацигово и на Интернет сайта на Общината. Ще бъде съобщено кои от кан-
дидатите се допускат до събеседване, което ще се проведе на 25.03.2013 г. от 10.00 ч. в 
залата на Младежки дом - гр. Брацигово.

След провеждане на събеседване с кандидатите, ще се изготви окончателен списък 
на одобрените лица за социален работник, болногледач, домашен помощник, който ще 
бъде изложен на Информационното табло в Община Брацигово и ще бъде публикуван на 
Интернет сайта на Общината до 5.04.2013 г.

Повече информация може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.  в стаи №4 
и №5 в Община Брацигово или на тел. 03552/20-54 или 03552/центр. 20-65, вътр. 111

                  Мария МАДАРОВА, ръководител проект
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържа-
нието на документа се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този до-
кумент отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.1.04-0009-С0001

Проект: ”Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома”
към Домашен социален патронаж - Брацигово”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Европейски съюз Европейски социален фонд

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В ОО Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение 
на Решение № 695/31.08.2011 г. на Общински съвет - гр. 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, представляващ първи етаж със самостоятелен вход 
от триетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв. м, намираща се в 
урегулиран поземлен имот ХХІІ - Здравна служба, в кв. 22 по плана на с. Ро-
зово, целият с площ  470 кв. м. Административен адрес на имота: с. Розово,  
ул. „Четиринадесета” №2. 

Началната тръжна продажна цена, одо-
брена от Общински съвет - гр. Брацигово,  е  
в размер на 30 360 /тридесет хиляди триста 
и шестдесет/ лева без  ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.03.2013 г. от 
10.00 ч. в сградата на Младежки дом - гр. 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски” №1.

Тръжната документация се закупува от 
касата на фронт-офиса на Общинска адми-
нистрация - гр. Брацигово, срещу сумата от 
50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 
10% от началната тръжна продажна цена 
се внася в брой в касата на Община Бра-
цигово или по сметка: IBAN BG 88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Об-
щинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на   
11.03.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходи-
мите документи, описани в тръжната до-
кументация се подават на фронт-офиса при 
Общинска администрация - гр. Брацигово, 
до 16.45 ч. на 11.03.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в 
рамките на работното време на админис-
трацията на Кметство Розово до 15.00 ч. на 
11.03.2013 г. след представяне на документ 
за закупена тръжна документация.

В случай, че обявеният търг не се съ-
стои, повторен търг да се проведе след 
петнадесет дни при същите условия.                                                     

За допълнителна информация:
 стая №16 в Общинска администрация -  

03552/20-65, вътр. 116, или в Кметство 
с. Розово - 03552/24 -04

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Всяка година на 1 март 
българите се окичват с 
бяло-червени мартеници. За 
здраве, за радост и с пред-
чувствие за края на зимата 
и настъпването на пролетта. 
Колко е древна тази българ-
ска традиция, едва ли някой 
може да каже.

Според стара легенда 
мартеници връзвали по 
българските земи траките. Те 
задължително слагали бяло-
червения символ по време-
то на пролетните мистерии, 
които предизвестявали края 
на студа и пробуждането на 
природата за нов живот. Са-
мият Орфей кичел лирата си 
с мартеници. Според древни-
те тя символизирала безкрая 
на живота и безсмъртието 
на човешкия дух именно в 
съчетанието между белия и 
червения конец. 

Легенда от по-ново вре-
ме свързва мартеницата с 
идването на Аспаруховите 
българи на Балканския полу-
остров. Тези легенди са не 
една и две.

Старите българи вярвали, 
че в природата съществува 

някаква зла сила, наричана 
„лошотия”, която също се 
събуждала през пролетта, а в 
народните вярвания 1 март бе-
лежи началото на този сезон.

Но преди да закичат 

мартениците, жените някога 
изпълнявали и друг важен 
ритуал. Още преди изгрева, 
стопанките изнасяли и мя-
тали по оградите червени 
кърпи, постелки, престилки... 
Тази гледка трябвало да  раз-
весели вечно сърдитата Баба 
Марта, щом пристигне. И тя да 
се усмихне. А нейната усмив-
ка е самото пролетно слънце. 
Когато Баба Марта е весела, 
пролетта е топла и слънчева. 
Ако пък се разсърди, ще до-

кара виелици, студ и сняг.
Мартениците се носят 

или до 9 март - църковния 
празник на свети 40 мъчени-
ци, или до 25 март - Благо-
вещение. Тя може да се свали 
и при първото виждане на 
щъркел, лястовичка, кукуви-
ца или цъфнало дърво.

Мартениците са направе-
ни задължително от два пре-
сукани конеца - червен и бял. 
В някои райони на страната 
конците са само червени, 
в други - многоцветни, но 
с преобладаващо червено. 
Този цвят според народното 
поверие има силата на слън-
цето и дава жизненост на 
всяко същество.

Червеният цвят в бита на 
народа е средство за пред-
пазване от болести. Така 
можем да си обясним защо и 
на младите булки, и на децата 
са връзвали червен конец. 
Бялата вълна в мартеницата 
предвещава дълъг живот, а 
червената - здраве и сила.
БЪДЕТЕ БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 

ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА, 
СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ 
НА В.”АПРИЛЦИ”

ЧЕСТИТА БАБА МАРТАЧЕСТИТА БАБА МАРТАВ аванс


