
Програма „Старт на кариерата“ 
отново в действие

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени въз-
можности за придобиване на трудов стаж на безработни 
младежи, завършили средно или висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост, предо-
твратяване на деквалификацията на младежите; превенция 
срещу “изтичането на мозъци“; предоставяне на възмож-
ности за обновяване на публичната администрация; предос-
тавяне на възможност за последващо назначаване на част 
от младежите на постоянна работа; постигане на гъвкава 
комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на из-
искванията на пазарната икономика.

През 2017-2018 г. програмата се реализира в Компонент 
1.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов 
стаж по специалността, които са завършили (висше образо-
вание, дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 
по труда“.

Работодатели по Компонент 1 са публични администра-
ции – централните ведомства, включително второстепенни-
те им разпоредители с бюджетни кредити и техните терито-
риални поделения, които са от администрацията на изпълни-
телната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрация-
та, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на 
труда и социалната политика критерии и провеждане на ин-
тервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро 
по труда“ безработни младежи ще бъдат назначавани на тру-
дово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата стра-
на.

Община Брацигово и този път кандидатства за три работ-
ни места. Една от позициите е за специалист с икономическа 
насоченост, за останалите две няма изисквания. Одобрените 
младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 
месеца.
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Ñòàðòèðà ïðîåêò „Îáó÷åíèÿ
è çàåòîñò çà ìëàäèòå õîðà“

Общините и техни подразделения може да се възполз-
ват от новия компонент II на проект „Обучения и заетост за 
младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ с ресурс от почти 9 млн. лв. Чрез него 
работодателите ще могат да наемат младежи до 29-годишна 
възраст, които са безработни лица с трайни увреждания. 

Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнаграждени-
ята (съгласно минималния осигурителен доход за съответ-
ната основна икономическа дейност и осигурителни вноски 
за сметка на работодателя) на наетите от тях по проектите 
за 24 месеца.

Ако работодателите задържат служителя/служителите 
6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно до-
пълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, устано-
вени за страната. Безработните лица с трайни увреждания, 
одобрени от работодателите, ще могат да преминат профе-
сионално обучение и/или обучение за придобиване на клю-
чова компетентност с ваучери (съгласно ПМС No 280/ 2015 
г.) От края на август 2018 г. Агенцията по заетостта набира 
заявки от работодатели за обучения и заетост. 
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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

Äúðæàâàòà âå÷å ùå ñå ãðèæè çà ÿçîâèðèòå
Създадено е държав-

но предприятие към Ми-
нистерство на икономика-
та, което ще стопанисва 
всички язовири публична 
държавна собственост, 
без язовирите, които се 
стопанисват от „Напои-
телни системи“ и от НЕК. 
С решение на общинските 
съвети общините могат да 
предадат за стопанисване 
на държавата водоемите, 
които не могат да поддър-
жат поради отпаднала не-
обходимост или липса на 
средства. Това бе съобще-
но на поредното изнесено 
заседание на Областния 
съвет за развитие. 

В заседанието участ-
ваха заместник-председа-
телят на Държавната аген-
ция за метрологичен и тех-
нически надзор (ДАМТН) 
ген. Кирил Войнов и на-
чалникът на регионален 
отдел „Южна Централна 
България“ към Главна ди-
рекция „Надзор на язовир-
ните стени и съоръжени-
ята към тях“ ген. Йордан 
Кюмюрджиев. Те отчетоха 
относително добро техни-
ческо състояние на язови-
рите в област Пазарджик. 
По време на дискусията 
бяха обсъдени и предсто-
ящите промени в Закона 
за водите, както и възмож-
ността за прехвърлянето 
на общинските язовири 
към новото предприятие 
„Управление и стопанис-
ване на язовири“.

Създаденото търговско 

дружество ще извършва 
ремонт на всички язови-
ри. Списъкът на водоеми-
те, които следва да бъдат 
ремонтирани, ще се из-
готвя от председателя на 
Държавната агенция за 
метрологичен и техниче-
ски надзор и няма да има 
значение чия собственост 
е язовирът. Когато се ус-
танови, че е извършен 
ремонт на опасен язовир 
общинска собственост, Об-
щината ще трябва да въз-
станови изразходваните 
средства за извършения 
ремонт. В срок от три месе-
ца общините трябва да на-
правят анализ и преценка 
кои язовири ще могат да 
стопанисват съгласно из-
искванията на закона.

В област Пазарджик са 
проверени общо 99 язови-
ра. Държавна собственост 
са 16, общинска собстве-
ност са 67, частна собстве-
ност са 14, а два са с неиз-

яснен статут.
Язовирите, за които 

общините преценят, че не 
могат да ги стопанисват 
и ремонтират, ще бъдат 
прехвърлени на държава-
та. От Националното сдру-
жение на общините вече 
са изпратили указания 
към кметовете за проце-
дурите по прехвърлянето. 
Община Брацигово ще 
прехвърли безвъзмездно в 
собственост на държавата 
язовирите си, ако с това са 
съгласни всички 13 общин-
ски съветници в града. 

Причината за предпри-
етите действия е изключи-
телно превантивна и свър-
зана с организирани мерки 
за безопасност на населе-
нието при евентуални при-
родни бедствия и поради 
невъзможност за извърш-
ване на ремонт на съоръ-
женията своевременно, 
от страна на Общината, 
става ясно от внесената 

за обсъждане и гласуване 
от местния парламент до-
кладна. 

Водоемите ни ще бъдат 
обследвани от Държавна-
та агенция за метрологи-
чен и технически надзор, 
но от предишни проверки 
на компетентните органи 
се знае, че те са потен-
циално опасни. Има вече 
нови изисквания относно 
поддържането и експло-
атацията на язовирите, 
което е свързано с обез-
опасяването им и снабдя-
ването им със съвременна 
електронно-оповестител-
на система, както и с до-
пълнителни средства за 
охрана. Поради това, от 
администрацията в града 
се счита, че по-благопри-
ятният вариант е да се 
възползват от предвиде-
ната в Закона за водите 
възможност за прехвър-
ляне собствеността на 3 
от язовирите от общинска 
в държавна. Общинска 
собственост се предвиж-
да да остане само язовир 
„Вриз“ (така известното 
„Военно блато“).

За информация на об-
ществеността от общин-
ското ръководство заявя-
ват, че въпросните язови-
ри отново ще могат да се 
използват за напояване от 
земеделските производи-
тели, както и че сключени-
те към момента договори с 
местни риболовни сдруже-
ния ще бъдат преподписа-
ни с държавата.

ВАЖНО!   ВАЖНО!    ВАЖНО!
Във връзка с преодоляване на проблемите около хигиени-

зирането и поддържането на реда и чистотата на територията на 
град Брацигово, Общинска администрация призовава гражда-
ните и фирмите да проявяват съвестно и адекватно отношение 
към сметосъбирането и сметоизвозването, като не използват 
услугите на частни лица, притежаващи каруци с животинска 
тяга и друг вид транспорт. От Общината призовават работещи-
те в заведенията за хранене и търговските обекти да изхвърлят 
отпадъците си опаковани в торби за смет, за да се избегнат раз-
пиляването им и лошата миризма, произлизащи от това. По този 
начин улесняваме и служителите от звено „Чистота“.

Както вече е известно, Общинското депо за депониране на 
отпадъци е затворено от 1 януари 2018 г. Поради това битовата 
смет се извозва до Регионално депо – Пазарджик, като всеки 
курс на сметоизвозващ автомобил се заплаща. За 1 тон отпадък  
Общината брои около 130 лева за депониране, а и трябва да не 
забравяме, че незаконното изхвърляне на отпадъци е наказу-
емо.

При констатиране на нарушенията на превозвачите и 
собствениците на извозвания отпадък ще бъдат налагани глоби 
в размер от 100 до 500 лв. за физически лица и от 1 000 до 5 000 
лв. за юридически лица, съгласно Наредба за управление на от-
падъците на територията на община Брацигово.

Край на местенето на стрелките, 
остава само лятното часово време!

Европейската комисия  
предложи на Европейския 
парламент и на Съвета на 
ЕС да се сложи край на 
практиката да се местят 
часовниковите стрелки 
през пролетта и през есен-
та, за да се осигури пове-
че дневна светлина през 
зимата.

Председателят на Ев-
рокомисията Жан-Клод 
Юнкер заяви, че милиони 
„вярват, че в бъдеще лят-
ното време ще е целого-
дишно и това ще се слу-
чи“.

Промяната идва в ре-
зултат на проведена меж-
ду 4 юли и 16 август 2018 
г. на цялата територия на 
Европейския съюз анкета, 
в която 84 на сто от общо 
гласувалите 4,6 млн. ев-
ропейци заявяват, че не 
желаят повече да се пре-
местват стрелките на ча-

совниците. 73 процента от 
участниците в допитване-
то посочват, че досегаш-
ният им опит от практиката 
е отрицателен или много 
отрицателен и смяната 
на времето е причина за 
проблеми със здравето, 
за увеличения брой пътни 
произшествия или за лип-
сата на икономия на енер-
гия.

Най-активни в анке-
тата са били германците, 
следвани от австрийците, 
жителите на Люксембург, 
Финландия и Естония. 
Българите се нареждат в 
долната граница на учас-
тниците в допитването 
с дял от едва 0,18 на сто 
от всички включили се. 
Най-незаинтересовани са 
италианците и румънците – 
с участие от само 0,04 про-
цента, а на последно място 
са британците, които дого-
дина трябва да излязат от 
Европейската общност.

Посланието е много 
ясно: 84 % участниците в 
анкетата не желаят повече 
стрелките на часовниците 
да бъдат премествани. 

ЕП вече прие през фев-
руари резолюция в посока 
промяната на разпоредби-
те за часовото време, а ис-

кания в тази посока имаше 
и от държавите членки, 
заинтересовани страни и 
граждани.

Смяната на времето 
датира в много от държа-
вите членки на ЕС от вре-
мето на Първата и Втората 
световни войни или от пе-
тролната криза през 1970-
те години. От 1980-те го-
дини насам Европейският 
съюз започна постепенно 
да приема законодателни 
актове, въз основа на кои-
то всички държави членки 
да се споразумеят да пре-
минават едновременно от 
зимно към лятно часово 
време и обратно и да бъдат 
премахнати националните 
графици.

От 1996 г. разпоредба 
на ЕК задължава всички 
европейци да преместват 
часовниците си с един 
час напред в последната 
неделя на март и с един 
час назад в последната 
неделя на октомври. Целта 
на това правило не е хар-
монизиране на режима на 
смяна на времето в ЕС, а 
да преодолее проблемите, 
особено в секторите на 
транспорта и логистиката, 
които възникват поради 
некоординирано прилага-

не на смяната на времето 
през годината, тъй като 
страните от ЕС имат три 
различни часови зони или 
стандартно време.

Сред мотивите за мес-
тенето на стрелките е било 
и спестяването на енергия 
чрез допълнителния час 
светлина през зимата, но 
проучвания сочат, че е 
спорно доколко тази цел 
се постига наистина.

Смяната на времето ще 
бъде премахната, а всяка 
държава, членка на ЕС, 
ще реши сама кое часово 
време да приеме – зимно-
то или лятното. До април 
следващата година стра-
ните от общността трябва 
да съобщят кое време ще 
прилагат.  

Предвижда се послед-
ното задължително преми-
наване към лятно часово 
време да бъде в неделя, на 
31 март 2019 г. Държавите, 
избрали да ползват само 
зимното часово време, 
ще преместят за последно 
стрелките на часовниците 
си на 27 октомври догоди-
на. 

А засега все пак на 
28.10.2018 г. в 3,00 ч. ще 
върнем времето с един час 
назад.



Ние  -  хората

Има тържества, които ежегодно 
се повтарят, но никога не са същи-
те, винаги са различни, вълнуващи 
и много емоционални! Така беше и 
на 17 септември 2018 година.

До болка познати училищни 
евъргрийни огласяха училищните 
дворове, оживели отново от ве-
села глъч, засияли от красота, ус-
мивки и младост. Училищният звъ-
нец за пореден път събра заедно 
ученици и учители, развълнувани 
горди родители, поверили на пе-
дагогическите екипи най-ценното 
си – своите деца, пенсионирани 
учители, дошли да си припомнят 

магията, наречена „Нова учебна 
година“. А такава магия се случва 
само през септември. Защото има 
неща, които никога не губят стой-
ност, които ценим и към които се 
стреми всяко поколение.

След тържествените звуци на 
химна на Р България и с думите 
„По вода да ви върви“ и „Сполу-
ка“, училищният звънец, украсен 
със здравец, даде старт на нова-
та учебна година. После всичко 
се случи както много пъти досега, 
но с нови герои, с пораснали през 
ваканцията ученици, с помъдре-
ли (разбирайте и с повече бели 
коси…) преподаватели… Всички 

влязоха в класните си стаи, за да покоряват нови върхове, свър-
зани с навлизане на иновативното образование, на технологиите, 
все по-модерните методи на преподаване, електронните учебници 
и дневници и…

Първият учебен час, в препълнените с много роднини и гости 
класни стаи, премина неусетно. Много бяха и подаръците, които мал-
ките ученици получиха. Те бяха насочени към техните лични нужди 
и необходимости, както и такива, които ще улеснят и подпомогнат 
учебния процес. 

Кметът на общината подари на първокласниците пъстрата книж-
ка на издателство „Слово“ „Ученик съм вече“ – с пожелание да кра-
чат смело по пътя на знанието и никога да не се спъват в него.

В някои от учебните заведения свещеници отслужиха молебен 
за здраве, благополучие и благоденствие, още повече, че 17 септем-
ври бе и денят на християнските светици Вяра, Надежда, Любов и 
София, символи на най-важните човешки ценности.

Много може да се разказва и пише за подготовката и начало-

то на тази учебна (2018/2019) го-
дина. За многото нови покупки, 
разнородните ремонтни дейности, 
придобивки, за които са отделени 
немалко финансови средства, уси-
лия, труд, предприемчивост и ини-
циативност… и какво ли още не! 

Тревогите по трудностите, бол-
ката от безсилието да променим 
мисленето и закостенелия манта-
литет, страховете и опасенията ще 
останат скрити зад радостта от все-
ки спечелен ученик… 

В учебните заведения на тери-
торията на община Брацигово към 
настоящия момент ще се обучават 

444 ученици в 33 паралелки, от 
които 16 паралелки начален курс, 
12 паралелки прогимназиален етап 
и 5 паралелки гимназиален курс, 
или  на финансиране от общинския 
бюджет на територията на общи-
ната са 1 начално, 2 основни и 1 
средно училища и 4 детски гради-
ни с около 250 деца. Към момента 
училищата и детските градини са 
кадрово обезпечени и за децата 
и учениците се грижат 147 души 
педагогически и непедагогически 
персонал.

Като приоритетни остават дей-
ностите по създаване на добри ус-

ловия за провеждане на качествен 
учебно-възпитателен процес, не-
прекъснато подобряване състоя-
нието на материално-техническата 
база, поддържане на здравни ка-
бинети в училищата, пълен обхват 
на учениците, подлежащи на за-
дължително обучение, както и оси-
гуряване на транспорт до средищ-
ните училища в общината.

Да си пожелаем и през новата 
учебна година най-вече здраве за 
всички, да успеем да изпълним мак-
симално добре своите задължения, 
да ни е спорна и с по-малко пробле-
ми поредната УЧЕБНА ГОДИНА!

Лето 2018

Почивните дни през изми-
налата седмица се превърна-
ха в работни за повечето от 
собствениците на картофени 
ниви в Равногор. Масовото ва-
дене на картофи се виждаше 
в почти всички околности, а 
туристите в селото и близкия 
курорт Атолука можеха да си 
тръгнат с гаци първокласен 
картоф. Цените са по споразу-
мение и тръгват от осемдесет 
стотинки за килограм, но за 
особено големите кореноплод-
ни ще се наложи да платите и 
по-скъпо. 

Производството на картофи 
е традиционно за родопското 
село и по време на социали-
зма тук се е намирало и едно от 
най-големите семепроизводни 
стопанства в Южна България. 
Иначе родината на картофите е 
Южна Америка. Те се разпрос-
траняват и в останалата част на 
света след контакта на евро-
пейците с Америка в късния 15 
и ранния 16 век.

За най-старото писмено 
известие, което оповестява за 
появата на картофите по бъл-
гарските земи се смята това на 
отец Зотик от Преображенския 
манастир (близо до Търново). 
То е датирано от 1825 година 
и според написаното в него 
става ясно, че още тогава гра-
динари от Лясковец донесли 
в светата обител картофи, на-
речени „влашки боб“. Друг из-
вестен извор е и дневникът на 
търговеца от Самоков Димитър 
Смрикаров, в който той запи-

сал: „Презъ 1835 година, месе-
цъ априлий, за пръвъ пътъ въ 
българско засадихъ картофи – 
червени и жълти, въ градината 
си надъ града. Същите донесо-
хъ отъ сръбско и гръцко, дето 
ми ги хвалиха и азе ядохъ отъ 
тяхъ.“ За съжаление не са от-
крити и писмени сведения кога 
и как картофите са донесени в 
Родопите. Според многоброй-
ните устни предания, това ще 
да е станало между 1815 г. и 
1829 г. – годината на Гръцкото 
въстание. По-достоверно оба-
че звучи едно друго предание. 
Според него среднородопски 
мохамедани, след потушава-
нето на по-раншното Сръбско 
въстание, достигнали чак до 
Босна и оттам, наред с друга-
та плячка, донесли и малко 
картофи за зоб на конете си. 
Родопчани започнали да сеят 
картофите, но в началото не 
били доволни от техния вкус, 
защото ги консумирали суро-
ви. По-късно, когато Сюрчови-
те приближени им разкрили, 
че трябва да ги варят и пекат, 
станало ясно, че „франсъзкия 
коченъ“ („френски кочан“), на-
речен по-късно с оригиналното 
индиано-испанско название 
„патато“, е нещо много вкусно 
и апетитно.

В равногорския диалект  
картофите се наричат „бара-
бой“. А тази година той е осо-
бено едър и съвсем скоро мест-
ните стопани ще демонстрират 
своята продукция на Празника 
на картофа, който се провежда 
в края на октомври. Предсто-
ящият празник е четиринаде-
сето издание.

брацигово

ДЪЖДОВЕТЕ И СЛЪНЦЕТО 
ПРЕЗ ЛЯТОТО НАПРАВИХА 

ОТЛИЧНА КАРТОФЕНАТА РЕКОЛТА

Ти ще ги учиш да летят, но те 
няма да поемат твоя полет. Ще ги 
учиш да мечтаят, но те няма да 
имат твоята мечта. Ще ги учиш да 
живеят, но те няма да имат твоя 
живот.

Но във веки полет, всяка мечта 
и през целия им живот ще остане 
дирята от твоето присъствие...

Майка ТЕРЕЗА

На 19 септември нашата добра са-
модейка Елена Ангелова Стамболиева 
навърши 70 г. Тя е не само истинска са-
модейка певица, но и активистка и из-
пълнителка на добрата мисия за ушиване 
знамето на младежите от наборите . Тра-
диция , която съществува само в Равно-
гор. Вечери на младостта, на 18-годишни-
те. Това лято бяха вечерите на набор 2000 
г. Трудът на Елена е много високо оценен 
от младежите, родителите, читалищните 
деятели и гостите. В дома на Елена мла-
дежите получават знамето и там изигра-
ват първото хоро, с което започват праз-

ниците. На 5 октомври юбилей ще има и друг наш самодеец – Ангел Колев. 
Изпълнителят на перо ще навърши 80 г .Той е допринесъл много за прести-
жа на читалището и селото ни. Удостоен е с много награди и отличия, дори 
е получил и два златни медала.

Настоятелството на читалището им благодари и им желае много здраве 
и още дълги години да са в самодейните редици!

Мария СПАСОВА

УЧИТЕЛЯТ

Учителят е буквичката първа,
изписана накриво в тесен ред.
Но ето: дума става... мисъл…Тръгва
да търси истини - по-смело и напред.
 
Учителят е точица едничка –
началото на хиляди лъчи.
Звездата – не далечнa, не самичка,
а грейналата в детските очи.

Учителят е четка и боички.
Дарява с цвят не листи, а съдби.
В картини вижда имената – всички,
но в най-прекрасни, чисти и добри.

Учителят е нотичка игрива,
протегнала към другите ръка.
Тъй ражда се мелодия красива
и звънва чак до светлата дъга.

Учителят е географска карта,
разглеждана с любов и интерес,
надскочила и норми, и стандарти,
за да го има “утре“ още днес.

Учителят…Той горд е. И изстрадал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.
И не защото е учител станал.
Защото за учител е роден.

Розалина ПАСКАЛЕВА

ÑÀÌÎÄÅÉÖÈ – ÞÁÈËßÐÈ

равногор

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪСТРО ХВЪРЧИЛО“ – С. БЯГА
Една инициатива в проведена през Европейска седмица 

на мобилността 16-22 септември 2018 г.
За трета поредна година с децата от детска градина „Пъстро хвър-

чило“ – с. Бяга, организираме дейности за включване в ЕВРОПЕЙСКА 
СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА.

Темата тази година е „КОМБИНИРАЙ, ДВИЖИ СЕ!“.
Основната цел на ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА през 

2018 г. е да насърчи хората да опитат различните мобилни решения, на-
лични в населените места, и да опровергае широко разпространеното 
мнение, че личните автомобили са единственият подходящ вид транс-
порт. Един от начините за справяне с проблема е да преосмислим еже-
дневните си нужди от транспорт и да се научим да възприемаме пътува-
нето от т. „А“ до т. „Б“ като средство да разнообразим деня си. Затова 
ние организирахме инициативата „НА ПИКНИК – ПЕША“.

Най-напред запознахме децата с предимствата от използване на ал-
тернативен транспорт – пестим гориво, не замърсяваме околната среда 
с вредни емисии, живеем здравословно, и след това тръгнахме на път, 
но не с автомобил, а пеша. По време на похода направихме интегратив-
ни връзки с образователните направления: околен свят – наблюдавахме 
и събирахме горски плодове, цветя, шишарки, клонки и листа; музика 
– пяхме любими песни; физическа култура – играхме подвижни игри. 
След направената подкрепителна закуска, като добри еколози, събрах-
ме отпадъците и оставихме мястото чисто.

Освен че денят беше изпълнен с много положителни емоции и ве-
роятно ще остане незабравим за децата, сме уверени, че постигнахме и 
очакваните образователни резултати. Ваня ПЕЕВА

директор на ДГ „Пъстро хвърчило“
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В началото на лятото министърът на кул-
турата Боил Банов обеща, че българските 
библиотеки ще получат 1 млн. лева финан-
сиране за закупуване на нови книги. Това 
стана по време на първия Форум за крити-
чески мониторинг на културните политики у 
нас, който се проведе през юни в Пловдив. 
Основна тема на събитието бе „Обща оценка 
на културните политики. Критически поглед 
върху подготовката на Пловдив като Евро-
пейска столица на културата“.

Министър  Банов сподели още, че в но-
вия бюджет за 2018 г. на Фонд „Култура“ 
има увеличение от половин милион лева, 
като тенденцията за нарастването му ще се 
запази в бъдеще. Сред целите, които Минис-
терството на културата си поставя, е откри-
ването и подпомагането на повече центрове 
за култура и реализирането на нови проекти.

Речено-сторено. В края на лятото, след 
одобрение на проектното предложение, кое-
то изготви, общинската библиотека при НЧ 
„Васил Петлешков – 1874“ получава 2 052 
лева за закупуване на нови книги по про-
грама „Българските библиотеки – съвремен-
ни центрове за четене и информираност“ на 
Министерството на културата. С получените 
средства библиотеката ще закупи книги, 
литературна и културна периодика и други 
информационни източници, съобразени с 
културните и образователните потребности 
на гражданите, които обслужва.

Основната цел на програмата е обновя-
ване на библиотечните колекции, предимно 
с българска съвременна литература, насър-
чаване на интереса към книгата и четенето 
и съдействие за развитие на библиотеките 
като основни центрове за духовност, придо-
биване на знания и информация.

Отново пари за книги

5566 доброволци от населените 
места в област Пазарджик събраха 177 
тона отпадъци в акциите от национал-
ната кампания „Да изчистим България 
заедно“ – 2018 г., сочат окончателните 
данни на РИОСВ – Пазарджик.

Резултатно е почистването и в об-
щина Брацигово, където доброволците 
събраха близо 28 тона отпадъци. Осво-
бодени от боклуци са паркове, места 
за отдих, игрища и детски площадки, 
горски местности, паметници, еко-
пътеки, зелени площи около стадиони, 
язовирни ивици, пътища до курортни 

места и емблематични за региона ни 
местности.

Местата за почистване бяха пред-
варително обявени на сайта на общи-
на Брацигово и в местния вестник 
„Априлци“. 

Като цяло кампанията стартира в 
9,00 часа и в нея се включиха  пред-
ставители на администрацията, учи-
лища, детски градини, кметства, гру-
пи инициативни граждани от улиците 
„Данаил Дименов“ и „Ангел Попов“, 
Туристическо 
дружество – 
Брацигово, как-
то и представи-
тели на ромската 

общност.
Като част от 

кампанията бе по-
чистен и районът 
около Лятното 
кино, от негови-
те собственици, и 
сега теренът при-
доби друг вид.

За извозване-
то на отпадъците 
бяха осигурени 
безплатни ва-

учери за гориво от Предприятието за 
управление на дейности по околна 
среда към МОСВ. Личните транспортни 
средства на доброволците също имаха 
свободен достъп до регионалните депа 
на 15 и 
16 сеп-
т е м -
в р и 
2018 г.

ÊÀÊ ÈÇ×ÈÑÒÈÕÌÅ ÁÚËÃÀÐÈß ÇÀ ÅÄÈÍ ÄÅÍ

Ñêúïè ïðèÿòåëè,
Изказваме ви най-искрената си при-

знателност и благодарност за активното 
участие в провеждането на кампанията 
„Да изчистим България заедно“ и подкре-
па на най-голямата гражданска инициа-
тива в света World Clean Up day. Призна-
телни сме и за личната ви ангажираност и 
сме щастливи, че заедно достигнахме по-
разителен успех и поставихме нов рекорд 
от началото на провеждането й.

Силно оценяваме труда на всеки един 
от вас, който отдели от своето време и ста-
на част от нашата кампания. Ние заедно 
бяхме част от най-голямата гражданска 
доброволческа инициатива в света и вяр-
ваме, че с този национален рекорд ще се 
наредим сред най-активните държави в 
света. А това е добър повод и за радост, 
и за гордост.

Поздравления за това, че усилията на 
всички направиха мястото, в което живе-
ем по-чисто и по-приятно и дадохме добър 
пример на толкова много деца, които утре 
ще се замислят, преди да хвърлят нещо 
извън предназначеното място.

Дълбоко сме признателни на всеки от 
вас, защото успехът на „Да изчистим Бъл-
гария заедно“ е впечатляващ.

С изключителната помощ от ваша 
страна успяхме да мобилизираме толко-
ва много граждани за добра кауза, както 
показват финалните резултати от осмото 
издание, а именно 409 073 доброволци. 
Впечатляващо е постижението за нацио-
нално почистване, което е и без преце-
дент в страната по отношение на граж-
данската активност, дори и 7 години след 
старта на тази прекрасна инициатива. 
Освен това боклукът, събран тази година, 
възлиза на 4 123 тона и намалява пропор-
ционално спрямо увеличаването на броя 
на доброволците. В резултат на вашите 
усилия 2 869 места в България, разполо-
жени на обща площ от 1 770 000 кв.м, са 
вече по-чисти.

Благодарим още веднъж на всички 
вас за неизменния професионализъм, 
всеотдайност и страст, които вложихте за 
отличното провеждане на кампанията!

bTV Media Group е по-силна от всякога 
и постига безапелационни резултати за-
ради вашата помощ!

Мария ЛАЗАРОВА
Мениджър социални проекти

bTV Media Group

О Б Я В А
на вакантни длъжности във Военноморските 
сили за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши 

училища в страната и в чужбина. 

Със заповед ОХ – 732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната 
на Република България е разкрита процедура по обявяване на 110 вакантни 
длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Срок за подаване на документи 
до началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 02.11.2018 г. 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазар-

джик за общини Пещера и Брацигово – Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, 
стая № 17, тел.03552/2065, старши специалист – Димитър Димитров, ет. 2, стая № 
12, тел.: 03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ 
№ 10, тел. 034 / 445 463. 

О Б Я В А
за провеждане на конкурс 

за войнишки длъжности за приемане 
на военна служба на лица, 

завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019 г. до 16.01.2019 г. 

в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив. 

1. Със заповед ОХ – 697/22.08.2018 г. на министъра на отбраната 
на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки 
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, 
средни или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада Специални 

сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

Срок за подаване на документи 
до началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 09.11.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазар-

джик за общини Пещера и Брацигово – Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, 
стая № 17, тел.03552/2065, старши специалист – Димитър Димитров, ет. 2, стая № 
12, тел.: 03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ 
№ 10, тел. 034 / 445 463.
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От Световен ден на музиката и поезията, през Ден на 
възрастните хора, на архитектите, празник на закрилата на 
Пресвета Богородица, Ден на вегетарианците до първи уче-
бен ден за студентите – 1 октомври е празник на мнозина.

Освен всичко изброено дотук, 1 октомври е още Свето-
вен ден за борба с хепатита.

Денят на последователите на културата на хранене, из-
ключваща животински продукти от менюто, е учреден през 
1977 г. с решение на Световния конгрес на вегетарианците 
във Великобритания, по инициатива на Северноамерикан-
ската организация на вегетарианците.

Международният Ден на музиката и поезията пък се от-
белязва за първи път през 1974 г. по решение на Между-
народния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 г., по 
повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 
октомври е обявен за празник и на българските певци и му-
зиканти.

Първи октомври, както вече спомехме, е и Международ-
ният ден на възрастните хора. По този повод ТП на НОИ – 
Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екз. Йосиф“ №15А 
– приемна, и на ул. „Втори януари“ №10, ще има определени 
дежурни експерти, които в рамките на проявата ще отгова-
рят на запитвания относно придобиването право на пенсия, 
актуалните изисквания за пенсиониране в различните кате-
гории труд и възможностите за закупуване на недостигащ 
осигурителен стаж. Те ще предоставят информация за пре-
носа на осигурителни права на базата на съществуващите 
европейски регламенти и действащите договори за социал-
на сигурност, в които България е страна. Въпроси ще могат 
да се отправят и по отношение на последните промени в 
пенсионно-осигурителното законодателство. 

На 1 октомври се чества и Световният ден на архитек-
турата.

И не на последно място, всяка година на този ден се по-
чита Покров Богородичен – вярата в закрилата на Пресвета 
Богородица. В повечето славянски езици думата „покров“ 
означава едновременно „покривало“ и „защита“. Празни-
кът възниква през X век, за да се почете явяването на Божи-
ята Майка в Константинопол. Това необикновено знамение 
е станало в първата половина на Х век, в края на живота 
на св. Андрей Юродиви. Той се чества само в славянските 
страни – вероятно защото св. Андрей е славянин по произ-
ход.

Източник: БГНЕС

„Никой не си отива , щом е оставил нещо от себе си“

Първият ден на октомври – 
белязан с много празници

Толкова е трудна раз-
дялата с човек – раздяла, 
която го отнема от теб за-
винаги. Казват, че това бил 
естественият ход на жи-
вота – живееш и умираш. 
Но когато краят настъпи, е 
много, много трудно да го 
приемеш така философски. 
Оказва се, че човек никога 
не е подготвен. Когато се 
случи непоправимата за-
губа, всеки те успокоява, 
дава ти съвети да гледаш 
напред, че животът про-
дължавал… Много неща 
чуваш в дни на тъга, ко-
гато сълзите ти напират и 
дори да искаш, не винаги 
успяваш и не искаш да ги 
спреш. 

Смъртта е коварна! 
Краде, наранява, „освестя-

ва“, преобръща живота на 
тези, които остават. Прави 
ни слаби, след това силни. 
Играе си с чувствата ни. 
Играе си с издръжливостта 
ни. Но когато дойде, не ни 
остава нищо друго, освен 
да я проклинаме, а съще-
временно да вярваме и да 
се молим, че този, когото 
ни е отнела, го е пренесла 
наистина на едно по-добро 
място. 

Вярваме, че от 23 сеп-
тември горе има две звез-
ди повече – очите и духа 
на майка и дъщеря! Преди 
дни Гена Павлова отлетя от 
нас, следвайки неотменно 
обичната си дъщеря Злат-
ка. Отлетя тялото й. Духът 
й остана – във филмовите 
ленти от възстановките, на 

сцената, между завесите 
на кулисите в любимото 
читалище, в диплите на 
акордеона от пенсионер-
ския клуб, в спомените на 
своите приятели и своите 
почитатели. В паметта на 
много поколения брациго-
вци, нейни ученици, чиято 
култура е формирала.

Вярваме, че всеки, 
който си е отишъл от нас, 
всъщност става наш духо-
вен наставник и небесен 
пазител. Вярваме, че един 
ден пак ще бъдем заедно, 
а дотогава… Дотогава не 
трябва да забравяме уро-
ка, който ни преподадоха. 
И трябва да преосмислим 
живота си, това, което пра-
вим или не правим, казва-
ме или не казваме, мислим 

и чувстваме. Всичко е пре-
ходно и поправимо, дока-
то не настъпи момент на 
такава раздяла. Затова… 
сега ни остава единствено, 
дълбоко в спомените си, да 

носим по частица от тяхна-
та огромна ерудиция, чо-
вечност, талант и доброта.

Настоятелството при 
НЧ „В. Петлешков-1874“

На 01.09.2018 г. в зала “Неврокоп 
Арена“ се проведе първият турнир 
по тенис на маса за купата на общи-
на Гоце Делчев. Спортната проява 
бе организирана от спортен клуб 
НЕВРОКОП ТМ. В турнира взеха 
участие състезатели от Разлог, Бан-
ско, Брацигово, Пещера и Гоце Дел-
чев. Състезанието се проведе без 
възрастови ограничения. Отборът 
на Брацигово се представи с осем 
участници. На първо място се класи-
ра Мариян Ловков – Гоце Делчев, на 
второ място – Георги Смилев – Гоце 
Делчев, а почетното трето място 
взе Райчо Михайлов – от отбора на 
Брацигово. Наградите – купи меда-
ли и парични средства, връчи лично 
Владимир Москов – кмет на община 

Гоце Делчев. Състезанието пре-
мина при изключително добра 
организация.  

Таня ЙОРГОВА

37 ó÷àñòíèöè ìåðèõà ñèëè â òóðíèð 
ïî òåíèñ íà ìàñà â Ãîöå Äåë÷åâ

IN MEMORIAM

Под наем сме дошли на този свят.
И всеки ден си плащаме цената.
Животът се откупва със дела,
с горчив урок, с любов към непознати.

Животът струва! Колко ще платиш?
За всеки стойността е най-различна.
Можеш на врага си да простиш –
зависи колко силно ще обичаш.

Защо си мислиш,че е подарен?
Че просто ти е даден за заслуги?
Прахосвайки един единствен ден,
ти губиш много, страшно много губиш.

Не трупай вещи, трупай простота,
отрупвай се с емоции и радост.
И ако ти останат до нощта,
със утрото раздай ги на приятел.

От гроба няма кой да те спаси.
И времето безмилостно изтича.
Не са ти нужни къщи и коли,
а някой, който теб да заобича.

Закратко си дошъл на този свят.
Не ти е нужно да градиш палати.
Гради надежда, вяра, доброта.
Създай живот, жадувай свободата.

И знай, че красотата е тъга.
От залеза днес по-красиво няма!
Залязвай със достойнство, без вина.
И със усмивка силна и голяма.

Живей така,че в сетния ти ден
децата ти със гордост да закрачат.
Врагът ти да склони глава,
а небесата силно да заплачат.

Горяна ПАНАЙОТОВА
Източник: интернет

ÏÎÄ ÍÀÅÌ ÑÌÅ ÄÎØËÈ 
ÍÀ ÒÎÇÈ ÑÂßÒ

Есента се е влюбила в тебе
и по стъпките твои върви,
ала ти друга есен обичаш,
затова непрестанно вали...

Есента, пожълтяла от мъка,
търси твоите бледи следи,
ала ти друга есен обичаш –
със по-златни, с по-руси коси.

Есента се е влюбила в тебе
и застава тя пак между нас.
Знае тя – друга есен обичаш...
Твоята есен съм може би аз.

Елица ЗЛАТАНОВА

Застудя и се спуснаха бели мъгли,
за да скрият срама на съблечени клони.
Плаче синият свод... Всъщност – просто вали.
Вихър свири на флейта ужасни шансони.

Жълти листи се гонят във луд кръговрат –
по земята чертаят подвижни картини.
Сякаш влиза в душите ни есенен хлад
и оставя след себе си чувства изстинали.

Румен НЕНКОВ
Източник: интернет

Òâîÿòà åñåí

Eñåí

Дъщерята Златка със свои студенти от ПУ „Паисий Дъщерята Златка със свои студенти от ПУ „Паисий 
Хилендарски“ на гости в НУ „Васил Петлешков“ Хилендарски“ на гости в НУ „Васил Петлешков“ 


