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In memoriam: 

ОБЩА ВИК АСОЦИАЦИЯ В ПРОЕКТ ЗА СЕДЕМ ОБЩА ВИК АСОЦИАЦИЯ В ПРОЕКТ ЗА СЕДЕМ 
ОТ 12 ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКОТ 12 ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ ОТ ОБЛАСТТА ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ ОТ ОБЛАСТТА 
СЕ СЪБРАХА НА СЕМИНАР В РАВНОГОРСЕ СЪБРАХА НА СЕМИНАР В РАВНОГОР

Îáùèíà Áðàöèãîâî íà òðåòî ìÿñòî çà 
ïóáëèêóâàíå íà èíôîðìàöèÿ â èíòåðíåò 
ñòðàíèöàòà ñè

Община Велинград е с 
най-прозрачен и достъпен 
сайт от органите на местно 
самоуправление в Пазар-
джишка област, а община 
Белово е на другия полюс. 
РИОСВ-Пазарджик про-
дължава да е отличник 
в това отношение, а РУО 
МОН трябва да надграж-
да най-много. Това стана 
ясно, когато Програма 
„Достъп до информация” 
(ПДИ) представи резулта-
тите от гражданския одит 
на активната прозрачност 
2018 в националния прес-
клуб на БТА.

Анализът и класацията 
се базират на оценяване 
на интернет страниците 
по отделни индикатори и 
подаване на електронни 
заявления до администра-
тивните структури в сис-
темата на изпълнителната 
власт.

В периода 6 февруари 
– 30 март 2018 ПДИ пре-
гледа и оцени интернет 

страниците на 567 адми-
нистративни структури на 
изпълнителната власт на 
централно, териториално 
и местно ниво, публично 
правни субекти и незави-
сими органи на власт.

В рамките на проучва-
нето бяха подадени 567 
електронни заявления с 
искане за предоставяне 
на отчета по Закона за 
достъп до обществена ин-
формация (ЗДОИ) за 2017. 
От 2008 г. институциите 
са длъжни не само да из-
готвят, а и да публикуват 
в нитернет отчета, който 
трябва да включва данни 
за постъпилите заявления 
за достъп до информация, 
за направените откази и 
причините за това.

Целта на проучването 
е да оцени как органите на 
власт изпълняват задъл-
женията си по Закона за 
достъп до обществена ин-
формация (ЗДОИ) и други 
нормативни актове за пуб-

ликуване на информация в 
интернет, и как отговарят 
на заявления за достъп по 
електронен път.

На 14 март 2018 г. ПДИ 
изпрати предварително 
резултатите на всяка от 
проучените институции за 
обратна връзка и отрази 
постъпилите коментари.

 Какви са резултатите 
за Пазарджишка област?

 При органите за мест-
но самоуправление об-
щина Велинград е на 16-о 
място от 265 общини с 80 
точки (първенецът е общи-
на Банско с 92,5 т.), а до-
сега никоя от нашите об-
щини не е имала толкова 
предно класиране.

В класацията следват 
миналогодишният пър-
венец за областта ни об-
щина Панагюрище (тя е 
паднала с 13 места и сега 

е на 46-о място със 72,3 т.), 
община Брацигово (54-о 
място със 70,6 т.), община 
Ракитово (58-о място със 
70 т.), община Септември 
(63-о място с 69 т.), общи-
на Пещера (97-о място с 
64,8 т.), община Стрелча 
(103-о място с 63,7 т.), об-
щина Батак (145-о място 
с 58,3 т.), община Сърни-
ца (164-о място с 56,5 т.), 
община Пазарджик (196-о 
място с 52,4 т., докато ми-
налата година тя беше на 
58-о място), община Леси-
чово (197-о място с 52,1 
т.), а последна е община 
Белово (място номер 200 
с 51,8 т.)

В рейтинга на област-
ните администрации Па-
зарджишката е в „златна-
та среда” – на 14-о място 
от 28 (миналата година бе 
на 18-о място).

Тъжна вест потресе Брацигово. На 72-годишна въз-
раст почина бившият кмет на общината Васил Гюлеме-
тов. Той е издъхнал на 30.04.2018г. в пловдивска клиника 
след продължително боледуване.

Смъртта винаги изненадва. 
Съзнаваме, че не можем да направим вече нищо, кое-

то би го върнало отново сред нас.
Съзнаваме, че в такъв момент трудно се намират 

думи на съчувствие, които да потушат болката в сърцата.
Всички, които сме имали честта да се докоснем до 

този човек, скърбим по безвъзвратната загуба.
Васил Гюлеметов вече не е между нас. Остави житей-

ската суматоха, за да попадне в един друг свят. 
„Истинският ръст на дърветата се измерва, когато 

вече са паднали!”
Живя  достойно, беше човек с главно Ч. Градеше и 

виждаше далеч в бъдещето. Доказваше и показваше 
смисъла на живота, покорявайки най- високите му вър-
хове.

Трудно е да  приемем истината…боли.
Земята си взима своето, Небето чака. Нека земята го 

приеме като дар, тук ще ни липсва много, но споменът за 
него ще бъде винаги с нас. Катедралите са вечни.

Васил Гюлеметов бе кмет на община Брацигово в 
продължение на два мандата 2007-2015 г. Той бе досто-
ен ръководител и честен човек, за когото брациговци ще 
скърбят дълго.

Екипът на Община Брацигово поднася съболезнова-
ния към семейството и  всички негови близки и приятели.

Поклон, дълбок поклон! Почивай в мир! 

Започна прием на документи по чл.   53 от ППЗХУ. 
Правоимащите лица могат да подават заявления в клуба 
на Общинската организация на хората с увреждане – 
Брацигово, адрес бул. „Трети март“ № 35, ет. 2

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ – 
БРАЦИГОВО УВЕДОМЯВА:
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РЕКВИЕМ
Земята е под теб, над теб - небето.
И кръговратът нежно ги държи.
Ти - бучка пръст в пространството. Сърцето
в невидимата орбита кръжи…

Но блясва лъч; непримирим се лута -
попива жадно твоите черти.
Мълчат сърцата ни една минута,
в която твоето сърце тупти…

Рангел Пейков

В присъствието на зам. 
министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Малина Крумова и 
областния управител на 
Пазарджик Стефан Мирев, 
кметовете на общини от ро-
допската част на областта 
декларираха  евентуална 
готовност за обединяване 
в нова Асоциация по ВиК с 
единен оператор.

Област Пазарджик е с 
най-раздробената терито-
рия в страната по отноше-
ние на ВиК операторите. 
Действащата ВиК Асоциа-
ция с оператор ВиК Пазар-
джик, обединява общините 
Пазарджик, Септември и 

Лесичово, на по-късен етап 
решения за присъединява-
не взеха общините Стрелча 
и Панагюрище.

Останалите седем общи-
ни в областта – Велинград, 
Сърница, Ракитово,  Пеще-
ра, Белово и Батак имат  
да извървят дълъг път от 
процедури докато създадат 
свои действащи общински 
ВиК оператори. Единстве-
ната община с изграден ВиК 
оператор и утвърден бизнес 
план е община Брацигово.

Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството подкрепя 
едно бъдещо обединение 
между седемте общини в 

Асоциация.  За да се раз-
вива ВиК инфраструктурата 
на територията на тези се-
дем общини, са необходими 
инвестиции, разширение 
и изграждане на нови съ-
оръжения, каза по време 
на срещата зам. министър 
Крумова. Тя допълни, че 
окрупняването на ВиК дру-
жествата ще гарантира оп-
тимизация на работата, на 
ресурсите и на обслужва-
нето на клиентите. Районът 
е богат на води и минерал-
ни находища, което е пред-
поставка за развитието на 
туризма, но за целта инфра-
структурата трябва да бъде 
адекватна и достъпна до 

всички потребители.
Домакин на работната 

среща бе кметът на общи-
на Велинград, присъстваха 
кметове на общини, пред-
седатели на общински съ-
вети и управители на ВиК 
дружества от седемте об-
щини. Процесът на окруп-
няване на ВиК дружествата 
ще бъде доста дълъг във 
времето. Прогнозира се,че 
това ще отнеме около две 
години. Областна админи-
страция ще разработи съг-
ласувано с МРРБ насоки 
към общините за бъдещото 
обединяване в Асоциация 
по ВиК, в изпълнение на За-
кона за водите.

Традиционният семинар 
на секретари на читалища 
от областта се състоя през 
април в брациговското село 
Равногор, съобщи секрета-
рят на местното читалище 
„23 април 1876 – Мария Спа-
сова. След разискванията 
по теми, които касаят дей-
ността на най-старите про-
светни средища в страната, 
дамите от различни общини, 
бяха поздравени от група-
та за автентичен фолклор 
„Равногорски бисери“.

Всички се чувстваха от-
лично при проведения поход 

до параклиса „Св. Елена“, 
даже тропнаха и хорце. Посе-
тен бе и етнографския музей, 
където любезният Вергил Ке-
хайов ги впечатли най -вече с 
еко- продуктите си. 

В читалището на китното 
родопско село работи биб-
лиотека с повече от 9 000 
тома, която обслужва 225 
читатели. Към читалището 
функционира самодейна 
фолклорна група от 15 чове-
ка „Равногорски бисери“. Тя 
взима активно участие във 
всички традиционни чества-
ния в село Равногор. През 

лятото книги от читалището 
заемат и летовници от съ-

седния курорт „Атолука“.
„Априлци“ 



Ние  -  хората

БРАЦИГОВО

Така нарекоха своята 
инициатива живущите от 
втората половина на ул.“-
Никола Вапцаров“ в Браци-
гово.

Във фейсбук страницата 
на групата „Брацигово стра-
хотен град със страхотни 
хора“ граждани са публи-
кували кадри от инициати-
вата. На 21.04.2018 г. актив-
ни брациговци решиха със 
собствени сили да отстра-
нят дефектите на уличното 
платно по местоживеене. 
По данни на госпожата ка-
чила снимките улицата е 
асфалтирана през далечна-
та 1978 г. Дали това е така, 
може да се спори, но фактът  
е че дупките и ямите вече 
са станали нетърпими и 
това е принудило живущите 
вместо да чакат неволята, 
да опретнат ръкави сами.

Изключително позитив-
на инициатива – адмирации. 
Незнам само защо в някои 
от коментарите вместо да 

похвалим човешката и бла-
городна постъпка, ние пак 
тръгваме да плюем.

И разбира се пак Общи-
ната ни е виновна и от там 
насетне красноречие по 
нейн адрес…

Разбира се отговорно-
стите са на институцията, 
която ни обединява, но ви-
наги има фактори, които 

трябва да се преодоляват 
взаимно. 

Та нали Общината това 
сме ние… по кого плюем?...

Добре, че повечето от 
коментаторите са позитив-
но настроени, а носталгията 
е излишна струва ми се … 
Времето лети и незнам ня-
кой да го е върнал…

БРИГАДА „НОВА УЛИЦА“

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА
На 22 април отбелязахме Международ-

ния ден на Земята. За първи път празникът 
се отбелязва на 22 април през 1970 година в 
САЩ и Канада, а в България започва да се 
отбелязва от 1993 година.   Призивът е на-
сочен към опазването на околната среда и 
осигуряване на по-добър живот на Земята. 
Целта е да се обединят хората на Планетата 
в защита на околната среда.

Малките възпитаници от ДГ ,,Здравец‘‘ 
в Брацигово станаха съпричастни с праз-
ника, като взеха участие в поредица от 
мероприятия, с което показаха, че искат 
да живеят в един по-чист и подреден свят, 
който да бъде запазен такъв. А задачата на 
преподавателите е децата от малки да раз-
берат колко ценна е природата и колко зна-
чима е ролята на човека, за да бъде опазена 
тя. Фоайето на учебното заведение грееше 
от красиви предмети и украси, старателно 
изработени от малчуганите и техните учи-
тели. Открит урок, организиран по случай 
празника, бе изпъстрен с асортимент от 
послания, като любов, грижа, опазване и 

възраждане на 
живата природа. 
Кулминацията за 
всички бе ори-
гиналното ,,Дет-
ско еко-ревю‘‘, 
представено от 
чаровните и та-
лантливи деца. 
Те бяха облечени 
в нестандартни, 
но същевременно доста оригинални и кра-
сиви костюми, изработени от техните роди-
тели от материали като найлонови торбич-
ки, картон, опаковъчна хартия, панделки и 
пластмаса, в които костюми децата изглеж-
даха неузнаваемо красиви.

Накрая, чрез ,,Микрофонът е ваш‘‘ де-
цата изказаха своята категорична позиция 
и отношение към природата, чрез песни, 
стихчета и танци с екологична насоченост.И  
дадоха своето обещание, че ще обичат, съх-
раняват и пазят природата чиста.

Татяна СИМОНОВА

ОЩЕ ЕДИН ПАМЕТНИК Е ЧАСТ ОТ ОЩЕ ЕДИН ПАМЕТНИК Е ЧАСТ ОТ 
ПЕЙЗАЖА НА УРБАНИЗИРАНАТА ПЕЙЗАЖА НА УРБАНИЗИРАНАТА 

БРАЦИГОВСКА ТЕРИТОРИЯБРАЦИГОВСКА ТЕРИТОРИЯ
В отговор на всички 

умни и безчет безумни въ-
проси и коментарии от така 
активното брациговско „об-
щество“.

Само месец преди праз-
ника на града на кръговото 
пред механа „Илинден“, на 
терен публична общинска 
собственост находящ се 
между улиците „Вълев бу-
нар“, „Братя Златкови“ и 
„Христо Гюлеметов“ грейна 
поредния от многото памет-
ници в Брацигово. Този път 
монументът е посветен на 
известната през Възраж-
дането Брациговска архи-
тектурна школа. Паметният 
знак е издигнат на мястото 
на съществуващата до сега 
чешмичка в парка и  носи 
датировка за  периода 1817 
-2017 година. 

Инициативата за изграж-
дането му, както и финанси-

рането е на културно-про-
светно дружество „Васил 
Петлешков“- Пловдив. Ос-
новната идея  както са за-
писали в предложението си 
до Общински съвет – Бра-
цигово членовете на друже-
ството е съхраняване на тра-
дициите на Брациговската 
архитектурна школа, почит и 
признателност на брацигов-
ските майстори строители 
и увековечаване на делото 
им,  в чест на 125-та година 
от обявяването на Брациго-
во за град. Архитектурното 
проектиране и средствата 
са от културно просветното 
дружество, а идеята на г-н 
Ангел Батаклиев.

С оглед подобряването 
на цялостната визия на тере-
на около паметника, Община 
Брацигово предвижда ново 
ландшафно оформление.  

А на всички цъкащи с 

език казваме: в словното бо-
гатство на човечеството би-
тува терминът „еклектика“. 
Поразровете се, прочетете 
нещо за него, но четете с ми-
съл и разбиране и чак тогава 
… изкажете своето мнение.

„Априлци“

„Всеки човек трябва да прочете през 
живота си 8-10 книги. Какви? Тъкмо за да 
разберете това, прочетете шестнайсет хи-
ляди тома.“ 

Исак Бабел

ДГ „Здравец” и НУ“Васил Петлешков“ 
се включиха в Националната седмица на 
четенето. Инициативата е част от Нацио-
налната стратегия за насърчаване и пови-
шаване на грамотността (2014- 2020).

Всеки от дните на изминалата седми-
ца  за малчуганите и екипът на  началното 
училище в Брацигово бе посветен на при-
казките, книгите и удоволствието от над-
никването във вълшебния им свят.

Празнично представяне на любими 
приказни герои, драматизации на при-
казки, съревнования за „Най-добър раз-
казвач” и прожекция на любими детски 
филми по приказки на vХанс Кристиан Ан-
дерсен бяха само част от инициативите. В 
понеделник 23 април децата от голямата 

група на детската градина гостуваха  на 
библиотеката при народно читалище  „Ва-
сил Петлешков-1874“. Тъй като те все още 
немогат да четат лелките от библиотеката 
им четоха приказки по тяхно желание и 
им предоставиха да разглеждат на воля 
безценните източници на знания.

„Получих образованието си в библио-
теката. Напълно безплатно.“ 

Рей Бредбъри

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÑÅÄÌÈÖÀ ÍÀ ×ÅÒÅÍÅÒÎÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÑÅÄÌÈÖÀ ÍÀ ×ÅÒÅÍÅÒÎ

ИСПЕРИХОВО

На 31.03.2018г. в рания 
следобед в читалищния 
дом се състоя представя-
нето на книгата за с.Испе-
рихово написана от г-жа 
Ягода Арабаджиева и г-жа 
Благойка Родева - бивши 
учителки, родом от китното 
ни село ,живеещи в съсед-
ното село-Козарско.

Това бе знаково съ-
битие за всички нас – да 
можем да прегърнем исто-
рията на селото, събрана в 
една книга. И първото тър-
жество от серията празни-
ци в чест  на 90-та годиш-
нината от основаването на 
Читалището, тъй като мал-
ка част от историята му е 
поместина  в книгата.

Гости на тържеството 
бяха: г-н П.Петков-кмет на 
общината, подполк. .Лазар 
Грозданов, Димитър Дъне-
ков -  поет и писател, Дима 

Политова-поетеса, родом 
от с.Исперихово. д-р Гинка 
Арабаджиева-зъболекар, 
д -р Мария Илчева-физи-
кална и рехабилитационна 
медицина, съпругата на 
д-р Црънчев /гастроенте-
ролог/- Гюрга Црънчева, 
инж.Иванка Павлова, Таня 
Янева-председател на СБ 
Учители-.Брацигово, ро-
дом от с.Исперихово, Гости 
от с.Козарско, Лили Айва-
зова- спомоществователка 
на читалището, Иван Чоха-
джиев-учител и самодеец 
в селото, учители от мест-
ното училище, ДГ”Слън-
це”- директор служители и 
жители на селото.

Учениците от ОУ”Хр.
Ботев”- рецитираха стихо-
ве посветени на книгата а 
тя бе представена от Ва-
силка Вълева и Мария По-
пова.

Авторите говориха, за 
пътя по който са тръгнали 
и огромния материал, кой-
то трябваше да се система-
тизира и поднесе актуално 
на читателя. Споделиха и 
за изживяваните мигове 
при събирането,з а хиля-
ди посещения по музеи, 
библиотеки, държавни и 
военни архиви, спомени от 
жители на селото, по техни 
лични спомени, съпрежи-
вени случки, материали 
публикувани в местния ни 
вестник”Априлци” и други.

Поздрав към авторките 
отправи кмета на селото- 
инж.Петър Георгиев.

Срещата приключи с 
изпълнение на ГСГП ”Де-
телина” с ръководител На-
дежда Арабаджиева. Авто-
рите раздадоха автографи 
на новите си читатели.

Васка ВЪЛЧЕВА

„ПАМЕТТА НА „ПАМЕТТА НА 
ПОКОЛЕНИЯТА“ПОКОЛЕНИЯТА“
ïðåäñòàâÿíå êíèãàòà çà ñåëî Èñïåðèõîâî

Трийсет и четири проекта на 
общини, кметства, училища и 
детски градини от Пазарджиш-
ка област ще получат финанси-
ране в рамките на Национална-
та кампания „Чиста околна сре-
да 2018“ и обявения от МОСВ и 
Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) кон-
курс на тема „Обичам природа-
та и аз участвам"

Имаме изключителното 
удоволствие да  съобщим, че 
Кметство Исперихово“за вто-
ри пореден път печели проект 
за почистване, озеленяване 
и създаване на зона за отдих, 
екологично възпитание и спорт 
в село Исперихово 

Целта на проекта е да обе-
дини обществеността в едно 
малко населено място около 
идеята да се пази природата 
чиста, да затвърди навиците, 
стремежа и желанията на все-
ки един жител на населеното 
място за опазване на околна-
та среда и активен начин на 
живот чрез различни видове 
спорт. Основните дейности по 
утвърдения проект са свърза-
ни с почистване и облагоро-
дяване на терени, създаване 
и възстановяване на зони за 
отдих, изграждане на детски и 
спортни съоръжения, спортни 
уреди, съоръжения за игра на 
открито и пр.

Проекта ще се осъществи 
в периода м. Май – м. Ноември 
2018г.
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АКО ИМАШ КЕП ИЛИ ПИК ПРОВЕРЯВАШ АКО ИМАШ КЕП ИЛИ ПИК ПРОВЕРЯВАШ 
ЛИЧНИ ДАННИ В 30 РЕГИСТЪРАЛИЧНИ ДАННИ В 30 РЕГИСТЪРА

Всеки гражданин, 
който разполага с 
Квалифициран елек-
тронен подпис (КЕП) 
или Персонален 
идентификационен 
код (ПИК) на Нацио-
налния осигурителен 
институт, ще може да 
проверява кои него-
ви лични данни фигу-
рират в близо 30 ре-
гистъра, поддържани 
от държавната администрация. 
Проверката ще бъде възможна 
от всеки персонален компютър 
с достъп до интернет през Сис-
темата за електронно връчване 
(https://edelivery.egov.bg), под-
държанa от Държавната агенция 
„Електронно управление“. Към 
момента услугата за такава про-
верка е приложима за Имотeн 
регистър и за Национална база 

данни „Население“.
Вицепремиерът Томислав 

Дончев разпореди до регистри-
те да има достъп чрез Системата 
за електронно връчване с оглед 
на Общия регламент за защита 
на личните данни на ЕС (GDPR, 
2016/679), който влиза в сила на 
25 май. В процес на разработка е 
и друго технологично решение, 
което ще позволи на граждани-
те да проверяват кой е имал дос-

тъп до личните им данни в 
регистрите.

Преди седмица вице-
премиерът Дончев призо-
ва всички администрации 
да предприемат своевре-
менни действия Единният 
граждански номер (ЕГН) 
да не бъде използван са-
мостоятелно за идентифи-
кация на гражданите пред 
институциите. Мярката е 
средство за предотвратя-

ване на риска от злоупотреба с 
лични данни. Решението на Ко-
мисията за защита на личните 
данни от месец март тази година 
разпорежда администрациите 
да гарантират високо ниво на 
сигурност при достъпа до лич-
ните данни на физически лица 
чрез използване на поне два 
критерия за персонална иденти-
фикация на гражданите.

МИНЕРАЛНАТА ВОДА 
Е ВЕЧЕ НАША

На 27 април 2018 го-
дина се извърши фак-
тическото предаване на 
находище на минерална 
вода „Брацигово“.

Това стана факт чрез 
заповед за предаване на 
директора на басейнова  
дирекция „Източнобело-
морски район“ – Георги 
Семерджиев.

Предоставените во-
довземни и мониторин-
гови съоръжения на об-
щина Брацигово остават 
в баланса на Басейнова 
дирекция „Източнобело-
морски район“ на осно-
вание писмо на Министъ-
ра на финансите.

Съгласно приемо – 
предавателния протокол 
находище на минерална 
вода „Брацигово“ със-
тоящо се от 5 сондажа и 
един естествен извор се 
предаде за безвъзмез-
дно стопанисване (упра-
вление и ползване) на 
Община Брацигово до 
2036 година.

Описани са каптаж-
ните съоръжения, които 
кметът на община Бра-
цигово ще управлява в 
съответствие с изисква-

нията на Закона за во-
дите и Плана за управле-
ние на речните басейни 
на Източнобеломорския 
басейн. Това включва 
до 1 година да ремонти-
ра надземното оборуд-
ване на сондаж 1 и да 
осигури извършване на 
мониторинг на дебита и 
водното ниво (напора) на 
минералната вода, както 
и да възложи допроуч-
ване на находището за 
изграждане на нови во-
довземни съоръжения 
или промяна на схемата 
на експлоатация. Освен 
това градоначалникът 
ще има право да  възло-
жи извършване на необ-
ходимите изследвания 
на минералната вода за 
издаване на сертификат 
или балнеологична оцен-
ка за качество на мине-
ралните води и да възло-
жи преоценка на експло-
атационните ресурси на 
находището и да поддър-
жа актуален регистър на 
съоръженията на мине-
ралните води от находи-
щето по приложена към 
приемо предавателния 
протокол схема.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В област Пазарджик 
силният пол преобладава 
над дамите. Само в Батак  
е с 23 души и в Сърница, 
с 39 души повече. Но това 
важи само за градовете в 
тези общини. В прилежа-
щите им села картинката 
сочи, че превесът е в пол-

за на дамите. В останали-
те общински центрове же-
ните са повече от мъжете. 
20.2% от жителите на на-
шата област са на възраст 
над 65 г. В 57 български 
общини мъжете преобла-
дават над жените, сочи 
справка на Националния 

статистически институт 
касаеща населението на 
страната към 31 декември 
2017 година по градове, 
пол, общини и области.

Само в три български 
града и една община жи-
веят по равен брой мъже 
и жени. Става дума за гра-

дове в областите Бургас, 
Видин и Перник.  В 23 об-
ласти обаче има минимум 
по една община, в която 
преобладаващата част 
от населението им е от 
по-силния пол или общо 
57 общини. 

 Град всичко мъже жени градове мъже жени села мъже жени

Пазарджик 257 965 126 454 131 511 161 706 78 544 83 162 96 259 47 910 48 349

Батак 5 457 2 715 2 742 2 857 1 440 1 417 2 600 1 275 1 325

Белово 7 806 3 811 3 995 3 449 1 692 1 757 4 357 2 119 2 238

Брацигово 8 683 4 283 4 400 3 813 1 879 1 934 4 870 2 404 2 466

Велинград 34 045 16 411 17 634 21 429 10 212 11 217 12 616 6 199 6 417

Лесичово 5 224 2 609 2 615 - - - 5 224 2 609 2 615

Пазарджик 108 376 52 961 55 415 68 572 33 054 35 518 39 804 19 907 19 897

Панагюрище 22 813 11 268 11 545 16 222 7 973 8 249 6 591 3 295 3 296

Пещера 17 899 8 768 9 131 15 986 7 846 8 140 1 913 922 991

Ракитово 14 543 7 181 7 362 11 976 5 901 6 075 2 567 1 280 1 287

Септември 23 860 11 900 11 960 10 208 5 026 5 182 13 652 6 874 6 778

Стрелча 4 525 2 165 2 360 3 781 1 795 1 986 744 370 374

Сърница 4 734 2 382 2 352 3 413 1 726 1 687 1 321 656 665

Носталгията кара 
мнозина хора от третата 
възраст да си спомнят с 
умиление за първомай-
ските манифестации от 
времето на соца. Тога-
ва изразилите своята 
класова солидарност с 
работниците от цял свят 
български труженици 
сядаха да празнуват по 
същество в кръчмите 
или вкъщи. Или пък ху-
кваха с колите на село, 
за да съчетаят в двата 
или повече почивни 
дни софрите с копане на 
лозето. Но почти всички 
свързваха празника с 
нещо „съветско-кому-
нистическо“. Само дето 
1 май няма нищо общо 
нито със Съветския 
съюз, нито с Ленин или 
Георги Димитров.

Всичко започва на 1 

май 1886 година в САЩ, 
когато профсъюзите 
провеждат национал-
на стачка, в която взе-
мат участие над 300 000 
работници от цялата 
страна с искане за въ-
веждане на официален 
8-часов работен ден. 
Най-мощни са демон-
страциите в Чикаго и 
по точно в заводите на 
„МакКормик“, където 
се стига до сблъсъци 
с полицията и фирме-
ната охрана, при което 
са убити 4-ма и ранени 
около 200 души работ-
ници. На 4 май по време 
на последвалия протест 
срещу това насилие на 
площад „Хаймаркет“ в 
полицейския кордон не-
известен терорист хвър-
ля бомба. Загива един 
униформен, а 6-има са 

ранени (по други дан-
ни са убити 8 полицаи). 
Това предизвиква нова 
вълна от арести и съдеб-
ни процеси. Осъдени на 
смърт са 7 анархисти, 
впоследствие оправда-
ни като невинни.

През 1889 г. учре-
дителният конгрес на 
Втория интернацио-
нал, проведен в Париж, 
призовава за ежегодни 
първомайски демон-
страции в памет на тези 
събития и като израз на 
международната работ-
ническа солидарност. 
През 1904 година Меж-
дународната конферен-
ция на социалистите 
в Амстердам обявява, 
че е „задължително за 
всички пролетарски 
организации от всички 
страни да спрат да ра-

ботят на 1 май“. След 
Първата световна вой-
на датата се налага като 
неработен ден в много 
страни в Европа. Ес-
тествено в СССР той 
е официален празник, 
включващ дори военен 
парад. А под името „Им-
перски трудов ден“ - и в 
нацистка Германия. Все 
пак партията на Хитлер 
е „работническа и на-
ционалсоциалистиче-
ска“.

След Втората светов-
на война 1 май е въз-
приет във всички разви-
ти страни, като някъде е 
официален празник, а 
другаде просто като не-
работен ден.

Любопитно е, че в 
САЩ и Канада отбеляз-
ват свой ден Ден на тру-
да - в първия понедел-

ник от септември - още 
от 1882 г. Днес Денят на 
труда продължава да се 
празнува като почивен 
ден и за мнозина беле-
жи символично края 
на лятото. Празникът е 
официален от 1894 го-
дина.

Във Великобрита-
ния, където също не 
обичат фиксирани дати, 
отбелязват Деня на тру-
да през първия поне-
делник на май. А и така 
почивните дни винаги 
са три.

У нас първият опит 
за честване на Първи 
май - включително и 
с улично шествие - е 
направен от Типограф-
ското дружество през 
1890 г. С годините по-
степенно се налага като 
такъв в малобройните 

ни индустриални цен-
трове, като някъде дори 
отделни фабриканти го 
възприемат като нещо 
справедливо и дори из-
карват по някоя бъчва 
вино за работниците си. 
А през 1939 г. с указ на 
цар Борис III е обявен за 
официален празник на 
труда.

През 1987 г ръковод-
ството на БКП правилно 
прецени - макар и със 
закъснение! - че мани-
фестации са архаизъм. 
Така че държавата пар-
тия се оттегли от праз-
ника още преди падане-
то си на 10 ноември 1989 
г. След тази дата от СДС 
се дезангажираха от 1 
май и направо го пода-
риха на БСП и вестник 
„Дума“. 

„Априлци“

ДЕНЯТ НА ТРУДА У НАС Е ОБЯВЕН С ЦАРСКИ УКАЗДЕНЯТ НА ТРУДА У НАС Е ОБЯВЕН С ЦАРСКИ УКАЗ
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Спорт

Вечер в памет на журналиста и поета Рангел Пейков, както и представянето на негова-
та книга „Път“ се състоя в сряда, 25 април, от 17.30 ч. в залата на архитектите, в сградата 
на Община Пазарджик. Предговорът на творбата, която съдържа стихове и фрагменти от 
дневника на Рангел Пейков е написан от доц. Светла Страшимирова, а редактор е Кирил 
Янев. Водеща на срещата бе поетесата Цветанка Убинова. Паметната вечер бе по инициа-
тива на  съпругата на Рангел Пейков – Рада и семейството му.

В горещия късен следобед словата на без време отишлия си журналист пареха по 
жарко от залязващото слънце. Думите сътворени от Рангел Пейков изрецитирани от 
Александър …. Артист от ДТ „Константин Величков“- Пазарджик сякаш дамгосваха слу-
шателя с болезнените истини прозрени от твореца преди повече от 30 години.

Рангел Пейков е роден на 10.07.1940 г. в село Жребичко, Пазарджишка област. За-
вършва гимназия в гр. Брацигово, и българска филология в Софийския университет. От 
1966 г. до смъртта си през 1989 г. работи като журналист. Публикува стихове още като 
студент. Първата му и единствена стихосбирка е “Завещание” (1992), издадена посмъртно.

Рангел Пейков  работи като редактор  във вестник „ Марица – изток“ в Раднево, а след 
това като главен редактор  на вестниците  „Панагюрски миньор“ – с. Елшица, и „Белмекен 
Сестримо“- Сестримо, като литературен сътрудник на „Септемврийско знаме“ в  Пазар-
джик и главен редактор на „Родопска искра“ в Пещера.

Вечер в памет на журналиста и поета Рангел Пейков, както и представянето на негова-
та книга „Път“ се състоя в сряда, 25 април, от 17.30 ч. в залата на архитектите, в сградата
на Община Пазарджик. Предговорът на творбата, която съдържа стихове и фрагменти от
дневника на Рангел Пейков е написан от доц. Светла Страшимирова, а редактор е Кирил
Янев. Водеща на срещата бе поетесата Цветанка Убинова. Паметната вечер бе по инициа-
тива на  съпругата на Рангел Пейков – Рада и семейството му.

В горещия късен следобед словата на без време отишлия си журналист пареха по
жарко от залязващото слънце. Думите сътворени от Рангел Пейков изрецитирани от
Александър …. Артист от ДТ „Константин Величков“- Пазарджик сякаш дамгосваха слу-
шателя с болезнените истини прозрени от твореца преди повече от 30 години.

Рангел Пейков е роден на 10.07.1940 г. в село Жребичко, Пазарджишка област. За-
вършва гимназия в гр. Брацигово, и българска филология в Софийския университет. От
1966 г. до смъртта си през 1989 г. работи като журналист. Публикува стихове още като
студент. Първата му и единствена стихосбирка е “Завещание” (1992), издадена посмъртно.

Рангел Пейков  работи като редактор  във вестник „ Марица – изток“ в Раднево, а след
това като главен редактор  на вестниците  „Панагюрски миньор“ – с. Елшица, и „Белмекен
Сестримо“- Сестримо, като литературен сътрудник на „Септемврийско знаме“ в  Пазар-
джик и главен редактор на „Родопска искра“ в Пещера.

За журналиста и поета Рангел Пейков  

ЖРЕБИЧКО

За кой ли път
отлитам и се връщам!
Поискам ли
да се усамотя,
аз спирам само
в родната си къща –
началото
и краят на света…

ВЕЧЕР

Отпивам жадно
тръпни глътки с времето
и дълго си говорим
мълчешком…

СЕБЕПОБЕДА

Каква вълна
утихна
в мойта гръд!

За малко
да извикам:
“Твой съм, смърт!”

УНЕС

Пробождат
силни кълнове
земята.

Към слънцето
е всеки
устремен…

И аз мълча
и слушам
в тишината

какво кълни у мен…

ПРИЗНАНИЕ

Какъв е тоя огън помежду ни!
Гори душата и плътта зове.
И странно: на езика нямам думи,
а в гърлото клокочат стихове…

СТОН

Така съм зажаднял
за блага дума –
гнета в сърцето ми
да потуши.

Но има ли сърце
да я продума?
Безмълвието
ще ме оглуши…

ЗАВЕЩАНИЕ
         На Андрей Германов

Не ме припомняйте съвсем –
в душите си – съвсем безславно!
Сега – мъчително и бавно –
аз се превръщам в чернозем.

Над моя стих, над моя вик
не възвишавайте челата!
Началото на началата
е Прометеевият миг!

Аз бях от тоя миг искра!
И тя – възторжена и страстна –
след порива си не угасна,
а стихна в топлите недра.

В недрата не търсете смърт!
Аз чувствам как от чернозема
светът отново се въззема
по своя път. Безкраен път…

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
СЪСТАВ ЧАС НА ИЗЯВА място

4 май

„ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ“ 
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТИ КЛАС 
НА НУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ - БРАЦИГОВО 
И ОУ “ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ - ПЛОВДИВ

10.30 ЧАСА градски исторически музей
пл.“Костур“ №1

5 МАЙ

МАЙСТОРСКО КОРМУВАНЕ - 2018 9,00 часа автополигон Брацигово

Волейболен турнир - мъже 11,00 часа Зала  „Олимп“
Бул. „Трети март“ 14

8 май

ЦИРК 18.00 часа голяма зала на НЧ „Васил 
Петлешков – 1874“

9 МАЙ

КОНЦЕРТ НА БГ ДУЕТЪТ „ЧЕРВЕНО И 
ЧЕРНО“

18,00 ч. пл. „Централен“

10 

ФУТБОЛ /ВЕТЕРАНИ/
БРАЦИГОВО 

ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ

17,00 часа градски стадион „ХРИСТО 
ГЮЛЕМЕТОВ“

бул. „Трети март“ 

11 МАЙ

КОНЦЕРТ НА ДИМИТЪР КЕРМИДЧИЕВ И 
ОРКЕСТЪР „ПАМПОРОВО“

22,00 ч.
ПЛОЩАД 

„ЦЕНТРАЛЕН“

пл. „Централен“

12 МАЙ

КОНЦЕРТ НА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ 
ИГЛИКА ПРИ ОДК - ПЛОВДИВ

11,00 ч. пл. „Централен“

КОНЦЕРТ НА ГРУПА „ХОРИЗОНТ“
ИЗПЕЙ „ОБИЧАМ ТЕ“ НА БЪЛГАРСКИ

18,00 ч. пл. „Централен“

КОНЦЕРТ НА ТОНИ ДИМИТРОВА 19,30 ч. пл. „Централен“

КОНЦЕРТ НА ОРКЕСТЪР „РОДОПСКО 
НАСТСРОЕНИЕ“

20,30 ч. пл. „Централен“


