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България е една от пър-
вите страни в Европейския 
съюз, заедно с Белгия, 
Италия, Норвегия и Испа-
ния, която прилага Страте-
гията за иновации и добро 
управление на местно ниво, 
приета от Съвета на Европа 
(СЕ). Основен елемент от 
Стратегията е присъжда-
не на Етикет за иновации 
и добро управление на 
местно ниво. Етикетът е 
сертификат за цялостно 
качество на управлението 
в общината и се оценява 

по единни критерии и про-
цедури, разработени от СЕ, 
за всички страни в Европа. 
Оценката се извършва на 
база обективни показате-
ли, чрез единни рамкови 
процедури и инструменти 
за оценяване. Носители на 
Етикета са местни власти, 
които приемат и прилагат в 
дейността си 12-те основни 
принципа на добро управ-
ление.

Етикетът представлява 
кристален дванадесетостен, 
върху чиито стени са гра-

вирани на български език 
12-те принципа на добро 
демократично управление 
от Стратегията за иновации 
и добро управление на СЕ. 
С него се удостоверява, че 
управлението в общината 
отговаря на определени 
изисквания за качество на 
управлението и на предос-
тавяните услуги за гражда-
ните. Срокът на валидност 
на Етикета е 2 години. След 
изтичането на този период 
наградените общини могат 
да кандидатстват отново.

Главна цел на процеду-
рата е да се насърчават уси-
лията на местните власти в  
благородно съревнование 
между тях за ефективни 
политики, насочени към  
отговорно и развиващо се 
местно самоуправление. 

Етикетът е морална награда, 
символ на престиж и стимул 
за общините да подобряват 
своето управление в услуга 
на гражданското общество.

Прилагането на Стра-
тегията се провежда в 
партньорство между На-
ционалното сдружение на 
общините в Република Бъл-
гария и централната власт, 
в лицето на Министерството 
на регионалното развитие.

Национален орган, 
акредитиран от СЕ, е Ко-
мисията за присъждане на 
Етикета. Неин председател 
е министърът на регионал-
ното развитие, а членове 
са представители на мест-
ната и на централната власт, 
граждански организации, 
академични среди и др.     

 Иванка СТЕФАНОВА 

НАЧАЛО НА ТРЕТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ 
НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

НА МЕСТНО НИВООБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 
КАЗА  „ДА”„ДА” НА УЧАСТИЕТО 
НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

В СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНОВАЦИИ 
И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Уикендът, осигуряващ 
ни почти седмица почивни 
дни, започва с празника на 
труда 1 май и завършва с 
Деня на храбростта.

Ще празнуваме! Как-
во?

Ами на когото каквото 
му харесва! Или по-точно  
празнуваме факта, че от 
този момент хората вече 
спират да работят за данъ-
ците и започват да работят 
за себе си.

Добър повод за праз-
ник! Ако го съизмерим с 
другия, този на храброст-
та, излиза, че храбро сме 
се борили да оцелеем, 
работейки за данъците на 
държавата, и сега ще праз-
нуваме, че ще се борим за 
собственото си оцеляване, 
разбира се, пак храбро.

Така че ценете Първи 
май, скъпи безработни, 
работни, хора на красивия 
труд и гурбетчии в неволя. 
Щом сте на заплата, това е 
вашият ден.

А иначе:
Денят на труда и на 

международната работ-
ническа солидарност се 
отбелязва ежегодно на 1 
май и е един от официал-
ните празници в България. 
Началото му се свързва с 
международното социа-
листическо движение през 
19-и век и работническите 
протести за зачитане на 
елементарните социални 
права. Първият опит за 
честване на Първи май в 
България е от Топограф-
ското дружество през 1890 
г. Обявен е за официален 
празник през 1939 г. От 
1945-а официалната власт 
в Народна република Бъл-
гария започва да чества 

празника ежегодно. Дър-
жавата отбелязва Първи 
май с мащабни манифес-
тации из цялата страна, в 
които задължително взи-
мат участие държавните 
служители. Те се провеж-
дат на централния площад 
във всяко населено място. 
Манифестиращите преми-
нават марширувайки през 
площада, като скандират 
предварително заучени 
лозунги, които прославят 
труда и работническата 
класа. 

След 1989 г. Първи май 
продължава да е офици-
ален и неработен ден, но 
държавната власт не се 
ангажира с организира-
нето на масови прояви. 
Честването се отбелязва 
от социалисти, комунисти 
и анархисти, като най-зна-
чителни са концертите на 
открито на Българската 
социалистическа партия.

Гергьовден - Ден на 
храбростта и на Българ-
ската армия. Денят на 
храбростта започва да се 
чества в Българската ар-
мия още с нейното създа-
ване. Празникът е офици-
ално учреден на 9 януари 
1880 г. с Указ №5 на княз 
Александър I Батенберг. 

По-рано, на 1 януари, 
с Указ №1 е учреден и 
военният орден „За храб-
рост” - отличие, с което се 
удостояват извършилите 
подвизи на бойното поле. 
През 1946 година кому-
нистическото управление 
прекъсва традицията на 
празника, която е възста-
новена на 27 януари 1993 
г. с Постановление №15 на 
Министерския съвет. 

„Априлци“
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Общинската организация на Съюза на офицерите и Общинската организация на Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва – Брацигово, поздравява сержантите от запаса и резерва – Брацигово, поздравява 
всички войници, сержанти, офицери и фронтоваци в об-всички войници, сержанти, офицери и фронтоваци в об-
щината с Деня на храбростта. Пожелава им много здраве, щината с Деня на храбростта. Пожелава им много здраве, 
късмет и дълголетие – на тях и на семействата им.късмет и дълголетие – на тях и на семействата им.

Нека на този ден с преклонение и признателност си Нека на този ден с преклонение и признателност си 
спомним за хилядите геройски загинали български войни спомним за хилядите геройски загинали български войни 
и изкажем нашето уважение и благодарност към живите и изкажем нашето уважение и благодарност към живите 
ветерани от войните.ветерани от войните.

Управителен съвет на ОС на СОСЗР – Брацигово 

ЦИК изтегли жребий за 
подредбата в бюлетината 
на партиите, коалициите и 
инициативните комитети, 
които ще участват на пред-
стоящите избори за Евро-
пейски парламент. ДПС ще 
са под номер 29, АБВ - но-
мер 13, АТАКА получават 
номер 20. Реформаторският 
блок ще бъдат с номер 10, 
“Коалиция за България” 

с номер 15, НФСБ - номер 
11, ГЕРБ получават номер 
18, а “България без цензу-
ра” - номер 28. Изборите 
за Европейски парламент 
ще се проведат на 25 май. 
Регистрираните листи с 
кандидати са общо 27, от 
които 15 са на партии, 6 - на 
коалиции, и 6 - на инициа-
тивни комитети.

- Повече четете на стр. 3

Уважаеми съграждани,
дами и господа,

С чувство на радост и преклонение ви поздравя-
вам по случай Гергьовден – Ден на храбростта, на 
Българската армия, Ден на животновъда, празник на 
възродената природа и на човешката надежда!

В историческия календар на българския народ де-
нят на великомъченик Георги е един от най-силните 
празници. Това е денят на националната саможертва, 
на българската победа, която има много и най-различ-
ни запомнящи се имена – Сливница, Одрин, Чаталджа, 
Дойран и Тутракан, Ниш и Страцин. Именно заради 
това ние почитаме свети Георги Победоносец, по-
кровител на всички тези славни войни, които с много 
вяра и героизъм защитаваха правото на свободен 
живот, правото на самостоятелна държава.

С високо национално самочувствие на този ден 
ние, признателните българи, отдаваме своята почит 
и благодарност към всички родни генерали, офицери 
и войници. Техните подвизи ни зареждат с високо 
национално самочувствие, патриотизъм, дават ни 
основание да се чувстваме горди техни наследници.

Уважаеми земеделци, Гергьовден е и празник на 
земята, земеделието и животновъдството! Нека 
свети Георги бди над труда ви, нека бъде плодородна 
годината!

ЧесЧестит празник!тит празник!
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

кмет на община Брацигово

138 ГОДИНИ АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ
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9 май 2014 г. – петък

18,00 ч. –  „Европа и ние” – концерт класическа 
 музика – дуо „Радулови” – архитек-
турен комплекс „Попови къщи”

10 май 2014 г. – събота

от 8,00 до 18,00 ч. – спортни мероприятия

11 май 2014 г. – неделя

10,00 ч. –  Света литургия и заупокойна пани-
хида за загиналите в Априлското въ-
стание – храм „Св. Йоан Предтеча”

10,30 ч. –  Ритуал по издигане на националното 
знаме – пл. „Централен”

11,00 ч. –  Поклонение пред лобното място 
на В. Петлешков пред гр. стадион

11,30 ч. –  Състезание за мотоциклетисти – 
бул. „Трети март”

19,20 ч. –  Приемане на военен караул – 
парк „Априлци” 

19,30 ч. –  Възстановка „Отбраната на Брациго-
во” – парк „Априлци” 

20,15 ч. –  Поднасяне на венци и цветя пред памет-
ника на Петлешков – парк „Априлци”

21,00 ч. –  Възпоменателен митинг-заря, 
                 пл. „Централен”
22,00 ч. –  Народно веселие с оркестър 
                „Красен“ – пл. „Централен”

12 май 2014 г. – понеделник

10,00 ч. –  Традиционен преглед на художест-
вената самодейност в община Бра-
цигово – пл. „Централен”

19,00 ч. –  Концерт на рокгрупа „Сигнал” – 
пл. „Централен”



На 12.04.2014 г. гости на 
Общинска администрация 
– Брацигово, бяха кметът 
на община Егина Теодосиос 
Сакиотис, председателят на 
Общинския съвет Панайотис 
Вардзелист, придружавани 
от съпругите си, и секрета-
рят на община Егина Йорго 
Калокентис.

Поводът за посещението 
им бе подписването на спо-
разумение за побратимява-
не на градовете Брацигово 
и Егина и договор за сътруд-
ничество на двете общини. 
Подписите под документите 
поставиха кметовете г-н 
Васил Гюлеметов и г-н Тео-
досиос Сакиотис.  До спо-
разумението се стигна след 

като общинските съвети в 
двете общини решиха еди-
нодушно  да си сътрудничат 
в областта на икономиката, 
образованието и културно 
-историческото наследство.

Гостите ни от съседна 
Гърция имаха възможност 
да се запознаят с богато-
то историческо минало на 
нашия град, посещавайки 
музеите и поднасяйки цветя 
пред паметника на нацио-
налния герой на Брацигово 
- Васил Петлешков, в парк 
„Априлци“. Като ревностни 
православни християни, те 
посетиха и местния храм 
„Св. Йоан Предтеча“ в 
утрото на светлия църковен 
празник Въведение в Еруса-
лим (Цветница).

Управниците на Егина 
имаха възможност да се 
срещнат с представители на 
бизнеса в нашия град, за да 

презенти-
рат особе-
ностите на 
своята об-
щина и да 
д и с к у т и -
рат общи 
в ъ з м о ж -
ности за 
развитие 
и взаимо-
помощ.

П р е з 
п о с л е д -
ния ден 
от своето 
гостуване 
кметът Са-
киотис, председателят на Об-
щинския съвет Вардзелист 
и секретарят Калокентис  

имаха възможност в реални 
условия да се запознаят с 

дейността на служителите в 
Общинска администрация, с 
организацията на работното 
им време и специфичните 
особености на българската 

местна администрация.
С цел стимулиране и 

активизиране на връзките 
и действията на двете об-
щини и тяхната готовност 
да издигнат приятелството, 
разбирателството и уваже-
нието между двата народа, 
се постигна визия за раз-
витие на връзките и взаимо-
отношенията между община 
Брацигово – Р България, и 
община Егина – Р Гърция. 
Като резултат от бъдещото 
сътрудничество се очаква 
да се реализират множество 
проекти в областта на ико-
номиката и стратегическото 
развитие на двата региона, 
културния обмен и социал-
ните дейности.

Ръководството на Общи-
на Брацигово благодари на 
преводачите на делегацията 
– г-жа Дима Чепенкова, г-н 

Людмил Стоичков и него-
вата съпруга, които допри-
несоха за създаването на 
топла атмосфера на взаимно 
опознаване.

Общество

Разгърнем ли страници-
те на учебниците по история, 
никак няма да ни е трудно да 
констатираме, че написаното 
в нея не е нито пълно, нито 
пък достатъчно справедли-
во. И заради това едва ли 
има брациговец, който да 
не е изпитал горчивина от 
официалните летописи на 
Априлската епопея. За въ-
станическия пункт, който 
единствен измежду всички 
е организирал битките си в 
пълно съответствие с реше-
нията, взети на Оборище, 

и пак така единствен не е 
допуснал пробив на баши-
бозука през двуседмичните 
ожесточени сражения, в 
учебниците се споменава 
обидно малко. Нещо пове-
че – последните поколения 
„историци” предпочитат да 
акцентират върху ужасите, 
сполетели Батак, Перущица 
и Панагюрище, и не обелват 
нито дума за подвизите на 
Петлешков и предвожданата 
от него стройно организира-
на въстаническа войска – с 
ръководен щаб, с военизи-
рани чети, предвождани 
от стотници, че дори и с 
цяла батарея от черешови 
топове. Организация, която 
другите въстанали селища 
не успяват да създадат и 
точно заради това падат в 
жертва на масови кланета и 
пожарища.

Още по-неглижирано е 
участието на околните на 
Брацигово села, жителите 
на които напускат домовете 
и имотите си, за да се вклю-
чат целокупно в историчес-
ката битка.

В тази връзка ми се ще 
накратко да припомня за 
неспоменаваните никога за-
слуги и на родното ми село 
– Жребичко. Комитетът в 
него се оглавява от духо-
вния му пастир – отец Тодор 
Трифонов, който, подобно на 
дякон Левски, няколко месе-
ца по-късно е осъден и увис-
ва на бесилото в Пловдив. 
Освен него, в боевете за-
гиват още 27 от съратниците 
му, а по пътя на заточението 
към Анадола и Егейските 
острови поемат 60 от най-
личните мъже на селото. 
Колко от тях са оставили 
костите си в чуждите земи 
и колко са се завърнали, не 
се знае. Имената им са запи-
сани в юбилейната брошура, 
издадена през 1926 година, 
а само тези на загиналите 

са увековечени и върху ме-
мориалната стена на парк 
„Априлци”. Но… толкова!

Зад всяко име обаче се 
крие човешка съдба. Едно 
е да четеш сухата статистика 
на цифрите, а съвсем друго 
да надзърнеш в личната 
драма на всеки един от тези 
стопроцентови и юначни 
българи.

Между падналите в боя 
са и двама от моите прадеди 
– Ангел и Илия Дънекови. 
Извън списъците, в родо-
вата памет на потомците се 

пази още и името на Никола 
Дънеков. След въстанието 
той успява да се укрие за 
няколко месеца, но в край-
на сметка бива заловен от 
турците и жестоко посечен 
в околностите на селото. 
Съсечен, но не и доубит, а за 

назидание на непокорната 
рая – захвърлен да агони-
зира в нечовешки мъки 
там,  където бил паднал. И до 
днес си спомням ужаса, кой-
то изпитвах като дете, когато 
майка ми ни препредаваше 
трагедията, така както тя я 
била чула от по-възрастните. 
Виковете на полумъртвия 
стотник се разнасяли над 
цялото село в продължение  
на три дни и три нощи, но 
сатрапите му не позволя-
вали да бъде прибран. Нито 
пък проявили милосърдието 
да нанесат още един удар 
– за да му спестят жестоките 
страдания.

В битките около Браци-
гово се включват и синовете 
на Никола – Ангел, за когото 
вече споменах, че е паднал 
в боевете, и Костадин - то-
гава едва около 18-годишен 

юноша. След поражението 
момъкът също е заловен, но 
е имал късмета да бъде осъ-
ден и изпратен на заточение 
в Анадола. Как е преживя-
вал там, не се знае точно, но 
оцелял и само след  около 
две години бил амнистиран 
със султански ферман. Но не 
по милостта на всемогъщия 
падишах, разбира се, а пора-
ди оказания върху турското 
правителство натиск от Ве-
ликите сили. Все едно – важ-
ното е, че съдбата за втори 
път се смилила над храброто 
полумомче-полумъж. Об-
ратният му път не бил никак 
лек. Нито пък пряк. Той про-
дължил няколко години и се 
извил чак през Йерусалим 
- може би само за да окичи 
въстаника юноша и със зва-
нието „хаджи”. 

В крайна сметка юначето 
успяло да се завърне в Жре-
бичко, а с течение на време-
то да създаде семейство и 
да се радва на поколение от 
пет дъщери и двама синове. 
Отгледал ги в къщата, която 
успял да си построи точно 
край „Хорището” (сн. 2). Тази 
къща е запазена до ден-
днешен, а впечатляващото 
в нея са амбразурите, вгра-
дени в каменните й зидове 
съвсем умишлено. За всеки 
случай. Защото знаел ли 
бившият харамия как може 
да се извърти историята и в 
какви нови битки може да го 
въвлече?

Поборникът Костадин 
Дънеков доживява 50-го-
дишнината от Априлското 
въстание и през 1926-а се 
увековечава в снимка с 

още четирима свои събратя 
(сн. 1).

След въстанието турска-
та администрация провела 
някакво ново преброяване 
на раята. Тогава, за да се 
спасят от фаталната слава 
на фамилното си име, дъ-
нековци - най-многочисле-
ният и най-старият род на 
селото, започват да се роят. 
Така, освен с вековното си 
родословно име, някои от 
тях се записват като Стефа-
нови, Дафови, Костадинови, 
Зафирови, Стоименови, 
Спасови и Бабачеви. С тези 
си фамилии потомците им 
продължават да се именуват 
и днес, но всички те помнят, 
че независимо от пестелива-
та официална история, имат 
пълното право да се гордеят 
с юначността и родолюбие-
то на своите предци.

Димитър СТЕФАНОВ

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО…

Вляво – къщата, издигната от  Костадин Дънеков

На една от малкото оцелели снимки: въстаници от Жребичко. 
От ляво на дясно: Костадин Златков 

(от Брацигово), Илия Тосков, Стоимен Андреев, 
Димитър Бакърджиев, Костадин Николов

„ПО СЪСЕДСКИ СИ СТИСНАХМЕ РЪЦЕТЕ”„ПО СЪСЕДСКИ СИ СТИСНАХМЕ РЪЦЕТЕ”

Проект „Разработване на стратегически планови документи на Община Брацигово и въвеждане „Разработване на стратегически планови документи на Община Брацигово и въвеждане 
на правила за мониторинг и контрол на политики”на правила за мониторинг и контрол на политики”

Одобрен за финансиране по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. 
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”„Административен капацитет”

Този документ е създаден в рамките на проект: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБ-
ЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, който се  осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд по договор №13-13-77/12.11.2013 г., приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сн. 2

Сн. 1

На 17.03.2014 г. бе подписан Договор № 
Д-44/17.03.2014 г. между Община Брациго-
во като възложител и „Приватсистем” ООД 
като участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка по ЗОП с обект: Раз-
работване на стратегически планови доку-
менти на община Брацигово и въвеждане 
на правила за мониторинг и контрол на 
политики по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Разработване 
и въвеждане на правила и методики за 
мониторинг, контрол и последваща оценка 
при изпълнението на конкретни политики 
от общината”. 

Обособена позиция 2: „Актуализиране 
на „План за енергийна ефективност” на 
общината”.

Обособена позиция 3: „Разработване 
на Програма за ВЕИ (възобновяеми енер-
гийни източници)”.

Обособена позиция 4: „Разработване 
на общински план за развитие за периода 
2014 -2020 г. по проект: „Разработване на 
стратегически планови документи на Об-
щина Брацигово и въвеждане на правила 
за мониторинг и контрол на политики”.

Срокът за изпълнение на услугата е 
шестдесет календарни дни от подписване 
на договора.

В изпълнение на същия по обособена 
позиция 2: „Актуализиране на „План за 
енергийна ефективност” на общината”, 
фирмата „Приватсистем” ООД предостави 
на Община Брацигово проектен план за 
енергийна ефективност. Публикуваме съ-
щия в Информационния бюлетин към про-
екта на официалния сайт  www.bratsigovo-
.bg  на Община Брацигово за разглеждане 
и евентуално допълване или корекции. 
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За поредна година 
(на 26.04.2014 г.) Община 
Брацигово се включи в 
Националната кампания 
„Да изчистим България 
за един ден-2014“. Общо в 
инициативата се включиха 
365 доброволци от града 
и общината. Извозени 
бяха  165 тона отпадъци. 
Активно участие в почист-
ването на град Брацигово 
взеха учениците от трети и 
четвърти клас на Начално 
училище „Васил Петлеш-
ков” с ръководител Фани 
Вълева, колективите на 
ОДЗ „Божура Фурнаджие-
ва”, на ОДЗ „Здравец”, на 
Общинска администрация, 
на КСУДС – Брацигово, на 
Народно читалище „Васил 
Петлешков - 1874”, на Град-
ски исторически музей, на 
СОУ „Народни будители“, 
както и Туристическо дру-
жество – Брацигово, Лов-
на дружина – Брацигово, 
и други. Общ брой добро-
волци - 70.

Почистени са: мест-
ността Грамадите, обект 
Банята, входните и изход-
ните артерии на гр. Бра-
цигово, районите около 
детски градини и училища, 
екопътеки, местностите 
Шипковица, Бальовица, 
Римски път, Райчов мост, 
Дялево дере, пътят за с. 

Розово, междублокови 
пространства. 

Подсигурена бе и нуж-
ната техника за почист-
ване.  Отпадъците, които 
са събрани, са предимно 
битови и се депонират 
в общинското депо в м. 
Клисура. Общо количест-
во извозен отпадък от гр. 
Брацигово – 60 тона.

В село Бяга взеха учас-
тие доброволци от Кмет-
ство Бяга, от ЦДГ „Вела 
Пеева“, от ОУ „Христо 
Ботев“, Ловна дружина - 
Бяга, граждани. Общ брой 
доброволци – 110. 

Почистени са: мостът 
на главен път Брацигово 
– Капитан Димитриево, 
пешеходен мост „Пеева 
фабрика“, мост до козар-
ника, разклонът на главен 
път Пловдив - Пещера, ра-
йонът на Помпена станция, 
паркът в централната част 
на селото, парк за отдих 
около реката, районът око-
ло стадиона, гробищният 
парк, районът на жп гарата, 
районът около кметството 
и около микроязовира.

Подсигурена бе нужна-
та техника за почистване. 
Отпадъците са битови и 

растителни с общо коли-
чество 50 тона. 

В село Козарско в по-
чистването взеха участие 
доброволци от Кметство 
Козарско, Ловна дружина, 
Народно читалище „Съ-
гласие“ и граждани. Общо: 
63-ма души.

Почистени са: улици, 
централната част на се-
лото, районът около жп 
гарата, кът за отдих в ра-
йона на читалището. Под-
сигурената за извозването 
на отпадъците техника е 
собственост както на кмет-
ството, така и на частни 
физически лица (добро-
волци).

Общо количество из-

возени отпадъци - 27 тона.
В село Исперихово взе-

ха  участие колективите на 
Кметство Исперихово, на 
ОДЗ „Йордан Шопов“, на 
ОУ „Христо Ботев“ и само-

дейци от НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Общо брой добровол-
ци - 40. 

Почистени са: цен-
тралните улици на селото, 
входните и изходните ар-
терии, главен път Пещера 
– Пловдив. 

Количество извозени 

отпадъци - 10 тона.
В село Жребичко по-

чистваха служителите на 
Кметството и доброволци.

Общо брой участници 
– 17.

Количество извозени 
отпадъци – 3 тона. 

Всички живущи в се-
лото ще се включат в по-
чистване на сухата расти-
телност,  след  спиране на 
валежите. Отпадъците ще 
се сортират и изхвърлят в 
наличните контейнери. 

В село Равногор взе-
ха участие служители от 
Кметството и доброволци 
с общ брой - 35.

Почистени са: пътят 
от Равногор до летовище 

Васил Петлешков и до 
местностите Куртлуджа, 
Надина чешма, Св. Илия 
и Червената скала, както и 
районите около тях.

Подсигурена бе нужна-
та техника за почистване. 
Количество събрани отпа-
дъци – 12 тона.

В летовище Васил 
Петлешков общият брой 
доброволци е 10.

Почистени са: централ-
ните площи на летовището  
и входните артерии.

Количество събрани 
отпадъци – 2 тона. 

В село Розово взеха 
участие  служителите на 
Кметството и доброволци 
(бивши учители).

Общ брой на участни-
ците - 20. 

Почистен е районът 
около бившия Социално-
педагогически интернат 
„Георги Бенковски“.

Количество събрани 
отпадъци – 5 тона. 

Ръководството на Об-
щинска администрация 
- Брацигово, благодари 
на всички участници в 
кампанията и особено на 
най-малките,  включили 
се в инициативата: Йордан 
Александров Барбов - на 
5 г., и Ели Александрова 
Барбова - на 8.

Татяна СИМОНОВА
гл. експерт „ЕЗСД“

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
  4579 гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов“ №6 А 

03552/20 65, e-mail: kmet@bratsigovo.bg

З А П О В Е Д
№ РД - 256

Брацигово, 22.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция и във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс 
и чл. 3, ал. 1 от Наредбата  за администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията на 
община Брацигово,

ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Следните места за поставяне на плакати и други аги-

тационни материали във връзка с Избори за Европейски 
парламент на 25 май 2014 година.

1. Временно табло в района на поликлиниката.
2. Постоянно табло пред Младежки дом.
3. Постоянно табло пред блоковете на ул. „Слави 

Дишлянов“.
4. Временно табло на Старата автогара.
5. Постоянно табло при разклона за с. Равногор.
II. В тридневен срок партиите, коалициите и незави-

симите кандидати да внесат депозит за почистване на 
агитационни материали в размер както следва:

- за гр. Брацигово – 50 лв.;
- за всяко от селата на територията на общината – 20 

лв.
III. В срок от три дни след приключване на изборите 

партиите, коалициите от партии и инициативните комитети 
да премахнат поставените от тях агитационни материали.

IV. За лепене на агитационни материали по стените на 
сградите, оградите и места извън определените в т. I, как-
то и за късане и повреждане на агитационни материали, 
поставени на определените за тази цел места, на винов-
ните лица ще бъдат наложени глоби по реда на Наредба 
№1 за опазване на обществения ред.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на 
секретаря на Община Брацигово.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН - 2014“

В района на някогашната автогара 
границата между общинската и част-
ната собственост е ясно очертана. 
Вълчите ями без съмнение са пред-
назначени за потрошаване краката 
на нежеланите нашественици. А ако в 
тях попадне някой от пешаците, запъ-
тени към жп гарата, то това ще е без-
спорно само нелеп битов инцидент за 
собствена сметка. В края на краищата 
всеки е длъжен да отваря очите си!

Димитър СТЕФАНОВ

ÔÔÎÎÒÒÎÎÎÎÊÊÎÎÔÎ ÒÎÎÎÎÊÎ
Всички мерки за осигуряване 

на пожарната безопасност в гори-
те вече са предприети, посочи ди-
ректорът на Регионалната дирек-
ция по горите в Пазарджик Кос-
тадин Гагов. По повод обявения 
в началото на месец април пожа-
роопасен сезон, ще бъде извърш-
ван контрол с цел недопускането 
на пожари. РДГ - Пазарджик, са 
готови с мерките за осигурява-
нето на пожарна безопасност в 
горските територии, след като от 
1 април е в сила пожароопасният 
сезон в нашата област, въпреки 

влажното време. Собствениците 
на горски територии трябва да 
поддържат и изпълняват мерките, 
за да се избегнат инциденти. По 
време на пожароопасния сезон 
се забранява паленето на открит 
огън, а изхвърлянето на горими 
отпадъци трябва да става само на 
указаните за това места. Държав-
ните горски и ловни стопанства, 
както и Регионалната дирекция 
по горите са изготвили противо-
пожарни планове със структури-
те на ОУ „Пожарна безопасност и 
защита на населението”.

Със заповед на министъра на 
земеделието и храните проф. Ди-
митър Греков от понеделник (14 
април 2014 г.) се забранява лю-
бителският  риболов за 40-дневен 
период. Забраната е на основание 
Закона за рибарството и аквакул-
тури и се прилага ежегодно през 
размножителния период на видо-
ве във водите на Черно море, река 
Дунав и вътрешните водни обекти. 
Забраната за любителски риболов 
е от 14 април и ще продължи до 23 
май 2014 г., включително и важи 
за всички пролетно-лятно раз-
множаващи се видове. Началната 
и крайната дата на забраната (от 14 
април до 23 май 2014 г.) важи за 

всички водни обекти, независимо 
от надморската височина. През 
периода на забраните всички 
стационарни и други риболовни 
уреди трябва да бъдат извадени от 
водата под контрола на инспекто-
рите по „Рибарство и контрол“ от 
съответните териториални отдели 
на ИАРА в страната.

За любителите риболовци има 
оставени свободни водни обекти 
на територията на страната за осъ-
ществяване на риболов. За област 
Пазарджик са баластриерите в 
селата Бошуля,  Лозен и Динката,  
„Дупките“ при с. Говедаре,  студен 
канал на река Марица при с. Си-
нитево.

Пазят горите в областта от пожари

Забраняват любителския 
риболов от 14 април

Началото - 8,00 ч.

Над с. Розово

Атолука

Пътят Брацигово-Пловдив

Деца от НУ „В. Петлешков”
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Мисълта на Ромен Ролан 
се отнася за съзиданието 
въобще, но в този случай и 
съвсем конкретно за двама 
известни творци – членове 
на Съюза на българските 
писатели, които наскоро 
имаха общ празник. Орга-
низираха го едноименното 
Дружество и Клубът на 
хумориста в Пазарджик по 
повод 65-годишнината на 
Георги К. Спасов – талан-
тлив автор на публицисти-
ка, литературна критика, 
хумористични разкази и 
сатирична проза, и на на-
шия съгражданин Димитър 
Стефанов (Дънеков). Това 
се случи навръх Велики 
четвъртък (не защото то-
гава е рождената им дата 
– тя бе отминала) в присъ-

ствието на техни колеги по 
перо, близки, приятели и на 
специално поканената г-жа 
София Антова – любимата и 
на двамата учителка по бъл-
гарски език от техникума, 
успяла още преди 50-ина 
години да разпали пламъка 
към писменото слово, което 
несъмнено те са носели в 
себе си от деца.

Отзиви, каквито всеки 
автор би мечтал да чуе за 
творбите си, топли думи, гра-
моти, цветя и поздравления, 
откъси от разкази и стихове 
съпътстваха тържеството. 
„Виновниците” за празника 
естествено почерпиха.

И не защото Митко Сте-
фанов е от и в Брацигово, 
но преди всичко, защото 
е наш човек, добре познат 
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На снимката: От ляво на дясно – Димитър Дънеков, Георги На снимката: От ляво на дясно – Димитър Дънеков, Георги 
К. Спасов и председателят на Дружеството Иван Шопов.К. Спасов и председателят на Дружеството Иван Шопов.

на читателите на „Априлци” 
с поезията си, както и с 
дълбоко смислените си ко-
респонденции и коментари 
във вестника, радостта ни 
от оказаното му внимание 
е още по-голяма. Затова и 
ние ще си позволим да се 
върнем към  заглавията, 
достигнали до четящите 
хора през годините: Да си 
припомним лиричните му 
откровения във „Взривена 
тишина” през 1997-а, кахъ-
рите на санитарката Анка в 
„Шок след шок”, излязла от 
печат през 2000 г. Точно тя 
бе повод за задочното му 
запознанство с Цветанка 
Убинова, която с удовол-
ствие припомни творческия 
му път оттогава до днес. И 
не скри, че в онова време 
смятала, че Д. Стефанов от 
Брацигово и... Д. Дънеков 
от Панагюрище са двама 
отделни автори. После тво-
рецът „с очи на художник, 
с душа на поет и сърце на 
алпинист”, както сам се 
определя, посвети книгата 
си за Жребичко „Началото 
и краят на света” на всички, 
които не са забравили и се 
гордеят, че са родени под 

Куката /2006/. И така дойде 
ред на пътешествието през 
джунглата, което всъщност 
е пътуване във времето. 
Трите му части стигнаха до 
читателите си през 2008-а, 
2009-а и 2010 г. Междувре-
менно той издаде още една 
стихосбирка – „По бялата 
пустош”. После проследи 
хронологично 60-годишния 
път на Литературния клуб 
в Панагюрище в „Дойдох, 
видях!...”, а през миналата 
година усмихна читателите 
си с монодиалога за непо-
правимото ни минало! Тук 
да не отваряме дума и за 
спечелените не един и два 
конкурса, които от само 
себе си са висока оценка! 
Но най-голямата награда 
за него остава отзивът на 
читателя, независимо какъв 
е той, защото отлично знае, 
че не всичко може да се ха-
реса на всеки...

С пожелания за здраве 
и творческо дълголетие, 
към поздравленията се 
присъединява и редакция 
„Априлци”! И да продъл-
жава да бъде... нашият раз-
казвач!          

Луиза ПЕКМЕЗЯН

С новия си спектакъл по 
пиесата на американския 
драматург Сам Шепард 
„Побъркани от любов” Дра-
матичен театър „Константин 
Величков” гостува на бра-
циговска сцена. Любителите 
на изкуството на Мелпомена 

имаха възмож-
ност да се докос-
нат до режисьор-
ския дебют на 
абсолвентката от 
НАТФИЗ Тамара 
Янков.

Една изклю-
чително  атрак-
тивна за млади 
и стари поста-
новка. Пиесата 
„Побъркани от 
любов” разказва за съдбата 
на двама души, които нито 
могат да са заедно, нито 
да съществуват разделени. 
Каубоят Еди се завръща 
при Мей. Оказва се, че някой 
го преследва, а тя, от своя 
страна, очаква друг. Следват 
сцени на нервно напреже-
ние, насилие и нежност, за 
да се разкаже една неверо-

ятно проста житейска исто-
рия. В сложната ситуация 
между любов и отчуждение, 
страст и невинност, истина 
и привидност, вина и разка-
яние се намесва и загадъч-
ната фигура на един по-въз-
растен човек. Актьорите Иво 
Русев, Диана Досева, Тодор 
Кайков и Тодор Танчев са 
замесени в тази драматична 
и лирична история за хора, 
„побъркани от любов”. Сце-
нографията и костюмите са 
дело на Наталия Андреева 
и Елена Ямантиева, а музи-
ката е написал композиторът 
Петър Радевски.

Нашата публика прояви 
изключително присъствие 
на духа този път и обичай-
ните досадни влизания и 
излизания бяха осуетени. 
Спектакълът бе аплодиран, 
въпреки че всеки зрител си 
тръгна с доста въпроси в 

себе си относно загатнатите 
житейски постулати и неща-
та от ежедневието. Гостува-
нето на театър „Константин 
Величков” – Пазарджик, е 
част от майските празници 
на града, посветени на 138-
ата годишнина от Април-
ската епопея в Брациговски 
въстанически пункт.

Галина ТРАЯНОВА

ИЗКУСТВОИЗКУСТВО 
ЗА ЦЕНИТЕЛИЗА ЦЕНИТЕЛИ

ИЗКУСТВОИЗКУСТВО  
ЗА ЦЕНИТЕЛИЗА ЦЕНИТЕЛИ

Под енигматичното на-
звание Маньонва в страната 
ни обикалят интересни кар-
тини. Творбите са изработе-
ни с различни по цвят ми-
дени черупки, лепени върху 
хартия. Това е много стара 

техника, възникнала в Корея 
преди повече от 1000 годи-
ни. Тогава корейски рибари 
украсявали мебели с морски 
миди, а днес Маньонва е 
приложно изкуство, с което 
се оформят пейзажи. 

От средата на 20-и век 
възниква нов вид Маньонва, 
което означава „картина, 
която живее 10 000 години”, 
поради факта, че блясъкът и 
цветовете на мидите остават 
непроменени. Създателите 

на Маньонва предават кра-
сивата природа, морето и 
спокойствието на родната 
си страна. 

Днес това изкуство нами-
ра приложение в художест-
вените занаяти на Корея и е 

много търсено сред цените-
лите му в цял свят.  Платната 
напомнят точковата система 
на импресионистите Сьора 
и Сисле във Франция през 
19-и век. Творецът използва 
разнообразни техники - мас-
ло и акрил, пастел, гваш и др. 
Запазена марка е естествен 
скален прах - традиционен 
материал в Корея, който се 
използва при създаването 
на цветните импресии и ма-
териали от морски обитате-
ли. В творбите се преплитат 
традиционно и съвременно 
изкуство, характерно за 
Изтока.

Изложбата „Цветовете 
на Корея” гостува в Бра-
цигово, като експозицията 
е съвместна проява на По-
солството на Корея и НЧ 
„Васил Петлешков - 1874”. 
Тя бе открита в  голямото 
фоайе на Културния дом 
в присъствието на много 
граждани и гости, дошли да 
посетят и театралната поста-
новка на Драматичен театър 
„Константин Величков” - Па-
зарджик.

А за това, че Маньонва 
изкуството докосна сърцата 

на брациговци, говори и 
фактът, че на втория час от 
откриването на изложбата 
бяха откупени 13 платна. На 
следващия ден вече няма-
ше непродадена картина, 
но те ще бъдат изложени до 
23 май 2014 г. за желаещите 
да се докоснат до света на 
красивото и хармоничното. 
И после ще живеят у при-
тежателите си над 10 000 
години...

Анастасия КЛЯНЧЕВА

COLORS OF KOREACOLORS OF KOREA  ГОСТУВА В БРАЦИГОВОГОСТУВА В БРАЦИГОВО
С амостоятелна  из ложба

На 23 април в Равногор има-
ше двоен празник. Едноименното 
читалище в родопското село 
отпразнува своя 105-и рожден 
ден, а ведно с това гордите 
балканджии отбелязаха 138-ата 
годишнина от избухването на 
Априлското въстание.

Равногорци са активни участ-
ници в революционната пролет 
през 1876 година. Свещеник 
Ангел Сандъкчиев е не само ре-

Църковното настоя-
телство, кметството и НЧ 
„Просвета - 1911” в с. Ро-
зово организираха много 
хубав празник, посветен на 
Великден - най-светлия ден 
на християнството. Храмът 
бе подреден и почистен, 
както изискват църковните 
канони. Почти цяла седмица 
бе отворен за посещение от 
миряни за молитва и палене 
на свещ. Секретарката на 
читалището Васка Спасова 
през пролетната ваканция с 
група ученици разучаваше 
песни и народни танци. От 
всичко в селото личеше, 
че идва голям празник. По 
време на службата в петъч-
ния ден, символизираща по-
гребението на Исус Христос,  
битова група изпълни тъжни 
погребални песни. В четвър-
тък и събота във всеки дом 
се боядисваха яйца, а много 
жени приготвяха традицион-
ните великденски курабии. 
В събота вечерта храмът бе 
препълнен с млади и стари 
в очакване на Възкресение 
Христово. Масово посеще-
ние показва, че хората се 
връщат към корените на 
вярата за отваряне на сър-
цата си към добро. В деня 
на празника кумци и кумици 
по стара традиция си госту-
ваха, а близки и познати се 
чукаха с червени яйца за 
здраве. Поздравяваха се с 
„Христос воскресе - Во ис-
тина воскресе“. 

Въпреки влажното вре-
ме, на площада се събраха 
всички - и домакини, и 
гости. Кметството осигури 
музиката с ръководител 
Йордан Христев и почерпка 
със сладкиши и козунаци.

Тържеството откри Васка 
Спасова. Поздравления по 
случай Великден поднесоха 
кметът на селото Йорданка 
Петкова и председателят на 
читалището Цонка Паунова. 
В обръщенията си те опре-
делиха Христовото възкре-
сени като победа на живота  
и на божията любов към чо-
века. Нашите дела ще сви-
детелстват, че сме чеда на 
доброто, носещи Христовата 
любов. Пожелаха Пасхална 
радост във всеки дом, за 
мирни времена. Възкресе-
ние Христово е обновление 
на вярата, на покаянието в 
името на доброто на човека,  
на надеждата за живот. По-
желаха на всички здраве и 
весел празник. 

На площада бе монтира-
на и „Гергьовската люлка”. 
Група деца изпълниха ня-
колко песни, а самодейки 
направиха рецитал, посве-
тен на Великден и неговите 
символи. Засвири музиката, 
момичета в национални но-
сии играха ръченица, изви 
се кръшно хоро,  развя се 
българският флаг и така до 
късно вечерта.

Катя КОМИТОВА

ДВОЕН ПРАЗНИКДВОЕН ПРАЗНИКДВОЕН ПРАЗНИКДВОЕН ПРАЗНИК

НА ВЕЛИКДЕН НА ВЕЛИКДЕН 
В СЕЛО РОЗОВОВ СЕЛО РОЗОВО

лигиозен водач на своето стадо, 
той е и духовен наставник на 
непокорните българи от високо-
планинското  село,  затова праз-
ничният ден започна с литургия, 
отслужена от настоящия местен 
свещеник пред паметника на 
героя в алеята до НЧ „23 Април 
1876-1909“. Гости на скромното 
възпоменание бяха служителите 
на кметството, читалищни деяте-
ли и възпитаниците на пловдив-
ско училище, които са на лагер 
„Зелено училище“ в Равногор.

„Априлци“


