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Липсите лъснали при 
проверка на звено „Финан-
сов контрол и материални 
проверки” към Министер-
ство на отбраната. 

Инспекторите установи-
ли, че 27 996 литра бензин не 
са в наличност и съставили 
акт за начет на началник-
склада на поделението Сто-
ян С. Пред шефовете си той 
обяснил, че съоръженията, 
по които се транспортирал 
бензинът, са стари и на мно-
го места има течове. 

От Министерство на от-
браната обаче контрирали, 

че Стоян С. има задължение 
всеки ден да проверява из-
правността и точността на 
измервателните прибори и 
да осигурява правилната 
експлоатация на всички съ-
оръжения. 

От ведомството на Аню 
Ангелов поискаха от съда 
да им издаде изпълнителен 
лист срещу началника на 
склада. Така държавата по 
съдебен ред ще си прибе-
ре размера на нанесената 
щета, която е над 67 хиляди 
лева. 

„Априлци”

В първия момент, в който 
чуеш фраза от типа „Сговор-
на дружина планина по-
вдига” или „Съединението 
прави силата”, изниква асо-
циацията за поредната из-
търкана до безкрай мисъл. 
След като се поразмисли чо-
век, се оказва, че тези изра-
зи и примерите за тях са не-
разделна част от народната 
ни мисъл. Първата история, 
която чува всеки българин, 
е тази за хан Кубрат и за 
съвета му, отправен към 
неговите синове. Визираме 
притчата за снопа пръчки, 
нечуплив и непобедим в 
своята цялост, но разде-
лен, превръщащ се в лесно 
разрушима цел. Изводът е 
следният: явно тези мисли 
не са просто нещо, премина-
ващо покрай нас, а са съж-
дение, което всеки трябва 
да осмисли и проумее. На 6 
септември България праз-
нува 127-ата годишнина от 
обявяването на Съединени-
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с Източна Румелия. От 1998 
г. денят е официален праз-
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има, разбира се, и за съюзи 
и обединения, довели до 
постигане на голяма сила и 
власт. Най-актуалният такъв 
е Европейският, а един от 
най-старите е съюзът на 
Съединените американски 
щати.  Те показват по-скоро, 
че обединението води до 

просперитет на нацията, а 
не до безгранична сила и 
мощ. Ние не сме съюз, за-
щото винаги сме били един 
народ, но има доказателства 
и в нашата история за разе-
динение, довело до пагубни 
последици. При началото 
на най-мрачната епоха от 
родната история - турското 
робство, България е била 
разпокъсана на 3 различни 
царства. След Освобожде-
нието тя не само е на ня-
колко части, но и е васално 
княжество на Османската 
империя. След Съединени-
ето на Княжество България 
и Източна Румелия, страната 
ни бързо постига независи-
мост от Османската империя 
и придобива статута на цар-
ство. Съединението ни през 
1885 година е една победа, 
и не е повод за създаване на 
голяма сила, но определено 
е голямо национално заво-
евание.

Честит  празниЧестит  празник!к!
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ, МИЛЕЕЩИ 

ЗА БРАЦИГОВО,

През декември 2012 година градът ни навършва 120 г.
За организиране на честванията, посветени на   120-

ата годишнина от издаване Решението на VІ-то Народ-
но събрание на България, утвърдено с Указ №667 от 
15.ХІІ.1892 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 16. 
от 22.І.1893 г., с което се обявява Брацигово за град 
и 35-ата годишнина от издаването на Указ №77 на МС 
от 05.12.1977 г. за създаването на селищна система 
Брацигово е нужен солиден финансов ресурс. Об-
щина Брацигово прави всичко възможно да осигури 
нормални условия за подготовката и провеждането 
на юбилейния празник, но без финансовата помощ на 
спомоществоватeлите ще бъдем затруднени.

Не желаем да влияем на размера, с който бихте мог-
ли да ни подпомогнете, но ще ви бъдем признателни 
за подкрепата и разбирането.
 Плащането може да стане по 

банков път или в брой на касата на Общината.

Дарителската сметка на Община Брацигово е:
Общинска Банка АД - гр. Пещера

IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF

КОД 445100

Мерки за управление на 
риска от ПТП през периода 
август - септември 2012 годи-
на на територията на община 
Брацигово взе местната 
комисия за безопасност на 
движението по пътищата. 
Основната цел е намаляване 
броя на пътнотранспортните 
произшествия в сравнение 
със средните стойности и 
показатели за последните 
години и създаване на 
предпоставки за постигане 
на оптимален ефект. Пред-
приетите мерки включват:  

Провеждане на обучение на 
децата в детските градини за 
безопасно участие в пътното 
движение. Участие на по-
лицейските служители при 
провеждане на практически 
занятия с децата. Създава-
не на по-добри условия за 
управление на велосипеди, 
каране на ролери и скейтбор-
дове. Проверка на районите 
около училищата, детските 
заведения и участъците с 
масово придвижване на 
деца. Набелязване на мероп-
риятия за опресняване на 

маркировката, монтиране на 
необходимите пътни знаци 
във връзка с настъпилите 
промени в пътната инфрас-
труктура поради извършва-
не на строително-ремонтни 
работи по проект. Про-
веждане на задължителен 
инструктаж на учениците, 
превозвани с училищните 
автобуси в началото на учеб-
ната година. Въвеждане на 
по-голям контрол от страна 
на изпълнителната власт в 
малките населени места от 
общината, където има урегу-

лирани пешеходни пътеки и 
кръстовища. Поощряване на 
инициативите за построява-
не на тротоари, велосипедни 
алеи и детски площадки за 
успокояване и регулиране на 
движението, като поставяне 
на изкуствени неравности, 
съвременно сигнализирани 
и маркирани пешеходни пъ-
теки. Повишаване на контр-
ола относно регистрацията 
и оборудването на каруците 
със светлоотразителни еле-
менти.

Михаил ДЗУКОВ

БЕЗОПАСНОСТ НА УЛИЦАТА
На 24 юли 2012 г. във 

Велинград се проведе сре-
ща между представители на 
общините Велинград, Сеп-
тември, Брацигово, Белово, 
Батак, Лесичово, Ракитово. 
На срещата бе подписан про-
токол за намерение и съгла-
сие седемте общини да учре-
дят сдружение в обществена 
полза по Закона за юриди-
ческите лица с наименова-
ние „Чиста Горна Марица”. 
Целта на сдружението е да 
обяви обществена поръчка 
за изработване на цялостен 
проект „Чиста Горна Марица” 
и да кандидатства за финан-
сиране от Кохезионния фонд 
на ЕС, оперативна програма 
„Околна среда”. Обхватът 
на регионалния проект 

включва изграждането на 
пречиствателни съоръжения 
за отпадъчни води (ПСОВ) и 
реконструкция и доизграж-
дане на канализационните и 
водопроводните мрежи.

Всички страни се спо-
разумяха да предложат на 
предстоящо заседание на 
своите общински съвети 
да им бъде даден мандат 
да участват в учредяване 
на регионалното сдруже-
ние и да извършат всички 
необходими и задължителни 
действия и процедури съ-
образно изискванията на 
българското и европейското 
законодателство за изпълне-
ние на проекта „Чиста Горна 
Марица”. 

„Априлци”

СЕДЕМ ОБЩИНИ В 
„ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА”

28 ТОНА БЕНЗИН ИЗЧЕЗНАХА 
ОТ ВОЕННОТО ПОДЕЛЕНИЕ

Близо 28 тона бензин са се „изпарили” Близо 28 тона бензин са се „изпарили” 
от военното поделение край град Брациговоот военното поделение край град Брацигово

Проверявайте лично 
всеки съмнителен багаж, 
разпореди министър Сер-
гей Игнатов.

В специално писмо 
до школските директори 
министър Сергей Игнатов 
разпореди засилване на 
контрола и пропускателния 
режим в училища и детски 
градини. Необходимо е да 
се отделя особено внима-
ние на влизащите посети-
тели с ръчен багаж. Нещо 
повече, от образователното 
министерство препоръчват 
чантите да се проверяват 
с детектори, а при съмне-
ние, че лицето носи нещо 
опасно, да се пристъпи към 
физическа проверка на съ-
държанието.

В сградите на училища-
та се забранява достъпът 
на посетители без потвър-
дена ангажираност. Това 

важи и за изпълнителите 
по договори за ремонтни 
дейности и тези на проект-
ни задания. Неадресирани 
писма, пликове и пратки да 
не се приемат.

Школските шефове ще 
трябва да затегнат охра-
нителите си и да изискват 
от тях ежедневни рапорти 
за извършен редовен об-
ход на сградите и повере-
ните им съоръжения. Ще 
се проверяват стриктно 
аварийните изходи, а там, 
където е необходимо ще 
се пристъпи към разчист-
ване на общи коридори и 
помещения от излишни и 
непотребни материали.

Бдителността да се по-
виши като цяло за опазва-
не сигурността на подраст-
ващите и техните учители.

„Априлци”

ДИРЕКТОРИ ДЕБНАТ 
ЗА СИГУРНОСТТА

През следващата сед-
мица РИОСВ започва про-
верки на физически лица и 
билкозаготвителните пунк-
тове за бране и изкупуване 
на зелен плод от шипка.

Целта на проверките е 
да не се допусне неправил-
но събиране на лечебното 
растение. Ранното събира-
не на зелена шипка води 
до ниско качество и дори 
негативни характеристики 
на продуктите, за които тя 
ще бъде употребена.

РИОСВ - Пазарджик, 
предупреждава да не се 
събира зелен плод от шип-
ка, защото в него липсват 
б и о л о г и ч н о а к т и в н и т е 
вещества (витамини, каро-
тин, органични киселини) 
и при изсушаване се полу-

чава суровина с влошено 
качество. Брането на не-
узрял плод от шипка е в 
нарушение на Наредбата за 
правилата и изискванията 
при събиране на билки и 
генетичен материал от ле-
чебни растения.

До края на август 2012 
г. експертите на РИОСВ ще 
проконтролират максима-
лен брой билкозаготвител-
ни пунктове, регистрирани 
на територията на областта. 
При установяване на на-
рушения, съгласно Закона 
за лечебните растения, на 
физически и юридически 
лица могат да бъдат на-
ложени глоба до 3 000 лв. 
или имуществена санкция 
до 5000 лв.

„Априлци”

28 ТОНА БЕНЗИН ИЗЧЕЗНАХА 28 ТОНА БЕНЗИН ИЗЧЕЗНАХА 
ОТ ВОЕННОТО ПОДЕЛЕНИЕОТ ВОЕННОТО ПОДЕЛЕНИЕ

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК ЗАПОЧВА 
ПРОВЕРКИ ЗА БРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ 

НА ЗЕЛЕНА ШИПКА

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК ЗАПОЧВАРИОСВ - ПАЗАРДЖИК ЗАПОЧВА  
ПРОВЕРКИ ЗА БРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ ПРОВЕРКИ ЗА БРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ 

НА ЗЕЛЕНА ШИПКАНА ЗЕЛЕНА ШИПКА



Съвременност

Има една приказка, 
която някога сме отмина-
ли като много други цен-
ности, но която разкри-
ва неоценими истини за 
всяко съвремие… Онази 
за „грозното патенце“ от 
Андерсен, което попадна-
ло случайно в двора на 
една старица и останало 
да живее с кокошка и ко-
тарак. Посрещнато било 
от тях с неизменното пре-
възходство, което още 
повече нараснало като се 
разбрало, че то – непозна-
тото пернато същество, не 
може нито да снася яйца, 
нито да върти гръбнака си 
на кравай! И тъй като вся-
ко превъзходство намира 
своята изява, то, птичето 
било безмилостно кълвано 
и гонено… И на вопъла на 
презираното същество, че 
не го разбират, котаракът 
и кокошката му напомнят, 
че от тях може да научи 
много неща…

Но животът поднася 
изненади, които не подо-
зираме… Това „грозно па-
тенце“ се оказало Лебед!

А ние не срещаме ли 
много пъти люде, които са 
готови след като са придо-
били някакво умение или 
високо образование от 
задната врата, да гледат 
на нас с превъзходство, 
дори с пренебрежение? И 
са готови да ни поучават, 
да ни обясняват очевид-
ното или да дават мнение 
за неща, от които и хабер 
си нямат. И защото нашето 
възпитание не ни позволя-
ва да им затворим вратата 
под носа, продължават да 
потискат другите, защото 
като онези двамата – ко-
кошката и котарака - могат 
това, което ние не можем 
– „да снасяме яйца или да 
си извиваме гръбнака“ с 
неповторимо умение. Са-
мочувствието им се под-
държа от тяхната енергич-
ност, бруталност и безпар-
донност, с които заглуша-
ват гласа на истината, пре-
следват целта си, гледат 
само напред като конете 
и... успяват! Ориентират се 
към момента, „когато го-
лемите хора изчезнат, те, 
малките стават големи…“ 
/по У. Шекспир/.

Амбициозната посред-
ственост на такива чове-
чета напомня за кокош-
ката и котарака с техните 
познания за своя двор с 
всяка тревичка и камъче, 
когато забелязват всяко 
закъснение на колегите 
си, посочват всяка невол-
на правописна грешка, 
всяка накриво залепена 
пощенска марка… И не 
им минава през ум, че има 
хора, които като „грозното 
патенце“, на което е даде-
но да лети между облаци 
и над върхове, не са аро-
гантни, не търсят блясъка 
на властта и именно те 
носят мъдростта и про-
зрението на стойностните 
хора…

Има времена, когато 
мярата за нравствени и 
духовни ценности се оп-
ределя от кокошката и 
котарака. Тогава е твърде 
трудно за грозното патен-
це да стане Лебед…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА ГРОЗНОТО 
ПАТЕНЦЕ

И ДРУГИТЕ
„Традициите са живи“. 

Това е веруюто, което носят 
в сърцата си жителите на 
брациговското село Равно-
гор. И независимо, че сме в 
началото на ново летоброе-
не, те, съвременниците на 21-
и век, са горди носители на 
стародавното. 

Отдавна вече няма вой-
нишки изпращания, задъл-
жителна военна служба, 
разплакани майки и скрити 
момински въздишки около 
облечения в шаячна унифор-
ма младеж, но в Равногор са 
живи Наборните вечери.

Всяка година в края на 
юли се събират всички на-
вършващи 18 години момче-
та и момичета в родното село, 
за да тръгнат по широкия 
свят от бащиното огнище.

Тази традиция е ритуал, 
наподобяващ древно пред-
ставление. Трябва да го ви-
дите, за да го почувствате. 
Думите са слаби.

На площада се събират 
всички наборници. Днес те 
са модерни и екстравагантни, 
но водачите им са облечени 
в типични равногорски но-
сии. Избраният за първенец 
носи знамето. След силно-
то провикване „Има ли тука 

набор?“ и плахия отговор 
„Има, има“, младите тръгват 
към паметника на поп Ангел 
Сандъкчиев – свещеник и 
ръководител на Априлското 
въстание за Равногор. Пред 
скромния обелиск се поста-
вя венец от признателните 
поколения. Едноминутно 
мълчание – може би равно-
сметка, може би мечтание, и 
дружината тръгва към сбо-
рището, днес площадът на 
селото, скътан между краси-
вите хотели. Тук ги очакват 
близките, роднините, позна-
тите, та дори и непознатите 
туристи с изключителен ин-

терес и любопитство. Строя-
ват се главните изпълнители 
в ритуала. Зад всеки младеж 
гордо застава майката - тази, 
която му е вдъхнала живот 
и закърмила с родолюбие и 
уважение към българщина-
та.

Местният свещеник от-
служва молебен в чест на 
наборниците. Благославя ги, 
ръси ги със светена вода и 
нарича всички за здраве и 
берекет. 

После всеки младеж 
бива извикан по име, за да 
целуне знамето и обещае, 
че ще бъде достоен пазител 

на род и родина. Избраният 
измежду тях говори от името 
на всички и засвидетелства 
готовността на младостта да 
бъде почтен носител на заве-
тите на деди и бащи. И след 
всички тези патетични думи 
започва тежко, стройно бъл-
гарско хоро. След младите 
наборници се хващат техните 
бащи и майки, баби и дядо-
вци и всички близки и позна-
ти. Става хоро, както казват 
на местен диалект, „на петь 
катьа“. Вълнуващо е.

Започват почерпки за 
здравето и късмета на мла-
дите. Бабите ги даруват, коя 

с пари, коя с нещо друго, мъ-
жете ги кичат с китки. Моми-
те им връзват закачливите 
зайчета, за да им напомнят, 
че сега те току-що прохож-
дат в големия живот, плахо и 
неуверено, но пълни с амби-
ции и хъс.

За участие в наборните 
вечери всички равногорци 
от близо и далеч се завръщат 
в селото. Тази година имаше 
дошли специално от Варна и 
от далечна Испания.

Да си на 18 години е тол-
кова вълнуващо, особено 
ако си от Равногор.

Иванка СТЕФАНОВА

И НЯКОГА, И СЕГА ДА СИ НА 18 
Е ТОЛКОВА ВЪЛНУВАЩО

За да не премине пър-
вият учебен ден под девиза 
„Кога е ваканцията?“, роди-
телите трябва да подготвят 
своя първокласник как да се 
чувства добре в училищния 
процес.

Правилна настройка
За разлика от предните 

поколения, днешните пър-
вокласници са посещавали 
предучилищни занимания, 
които в някаква степен ще 
облекчат процеса на адапта-
ция. Но докато инцидентните 
занимания през изминалата 
година са били повод за гор-
дост („аз почти съм голям“), 
то всекидневното ранно ста-
ване, уроците и домашните 
много скоро може да се пре-
върнат в товар, смачкващ 
привлекателността на очак-
ваното училище.

Не трябва да описвате 
училищното всекидневие 
като непрекъснат празник с 
весели приятели, интересни 
уроци и вкусни закуски от 
лавката. Това само ще дове-
де до разочарование и недо-
верие към родителите („зна-
ех си,че нищо не разбират“). 
Обяснете на детето, че учи-
лището е нов етап, изискващ 
сили и време. Там може да е 
весело и интересно, но поня-
кога е трудно, обаче всички 
трудности са преодолими, 
особено, когато родителите 

са наблизо.
Морална подкрепа
Тя е особено важна за 

новоизпечения ученик. Све-
тът около него става съвсем 
друг. Дори такива обикнове-
ни неща като отиването до 
тоалетната или бюфета може 
да се окажат трудни и нераз-
бираеми. Какво остава за че-
тенето на глас и изписването 
на ченгелчета.

Задължително разпит-
вайте детето след учебния 
ден за приятелите, уроците, 
учителите. Реагирайте вни-
мателно не само на думите 
(съобразителните деца каз-
ват това, което мама и тати 
искат да чуят), но и на тона, 
интонацията, изражението 
на лицето. Не забравяйте да 
му напомняте, че го обичате 
и вярвате в него.

Дисциплина в училище
С началото на учебната 

година детето получава и 
много нови задължения – да 
приготви дрехите и чантата 
си за следващия ден, да на-
пише домашното, ако не е 
успяло в училище... Най-ло-
шото, което може да направи 
родителят е да поеме негови-
те задължения. Така само за 
няколко месеца: „Дай мама 
да ти помогне“ ще се превър-
не в „Мамо, пак си забравила 
да ми приготвиш чантата.“ 
Разбира се, в началото може 

да му помагате, но не и да 
правите нещата вместо него. 

Критика
Вторият важен момент 

са оценките. Критиката тук 
е лош помощник. Първо, по-
вечето от децата и без това 
страдат от неуспеха си, и вто-
ро, детето бързо изгражда 
имунитет към родителските 
упреци и тирадите просто 
минават покрай ушите му.

Критиката трябва да бъде 
конструктивна: „Как мислиш, 
защо в упражнението ти има 
толкова много грешки?“, 
„Хайде да опитаме, преди 
да съставим изречението, 
да напишем сложните думи 
на отделен лист!“ Когато се 
налага, критикувайте изпъл-
нението, но не изпълните-
ля. Домашното е написано 
невнимателно, но ученикът 
е старателен, рисунката е 
зацапана, но художникът 
не е мазач, всички правят 
грешки. И, разбира се, всяка 
критика трябва да завърш-
ва с похвала, не дежурна, а 
по същество: „В текста има 
грешки, но почеркът е кра-
сив и равен!“

Психолозите съветват 
винаги да наблягате на нещо 
достойно и интересно в дет-
ските постижения. Не прос-
то: „Научил си го добре“, а 
„Четеш ясно и изразително, 
браво!“

Навременна почивка
Ако усетите, че първок-

ласникът ви наистина е умо-
рен, не спи добре или плаче 
без причина, организирайте 
му малка ваканция. По сре-
дата на учебната седмица 
отидете на кино, сладкарни-
ца, в парка. Просто така – без 
причина.

Здравословен подход
Важен фактор за успева-

емостта и настроението е до-
брото физическо състояние 
на детето.

Пълноценен сън
Ранното ставане и липса-

та на следобеден сън са стрес 
за детския организъм. Недос-
тигът на сън уморява детето 
по-бързо, води до неврози 
и дори предизвиква затлъс-
тяване. Осигурете на детето 
поне 10 часа сън. Редовното 
недоспиване понижава рабо-
тоспособността с 30%.

Правилно хранене
Чудесните рекламни 

кексчета, плодови млекца и 
сокчета, кренвиршите и бе-
лият хляб са любимите дет-
ски продукти, но всъщност 
са най-вредният източник на 
захар и мазнини. Децата, ко-
ито не закусват пълноценно, 
страдат от излишни килогра-
ми и учат по-лошо, тъй като 
имат недостиг на витамини.

Сутрин първокласници-
те трябва да хапнат зърнени 

храни като каша или пъл-
нозърнест хляб, плодове и 
млечни продукти без добав-
ки. За да стане още по-слож-
но, специалистите съветват 
родителите да приготвят за-
куската красиво, така детето 
ще получи положителен за-
ряд още от сутринта.

Щадящо натоварване
Безусловно музиката до-

принася за духовното раз-
витие, рисуването – за фан-
тазията, спортът е полезен 
за тялото, а френският звучи 
красиво. Но, натоварвайки 
детето с внушителен брой 
занимания, вие рискувате да 
го докарате до нервен срив 
и жестока преумора. Дори 
детето да се интересува от 
повече неща, постарайте се 
да ограничите на 1-2 извън-
класните му занимания. Те 
не трябва да са повече от 
едно на ден. Поне веднъж в 
седмицата детето трябва да е 
свободно от всякакви допъл-
нителни занятия.

Чудейки се между при-
ложните изкуства и спорта, 
изберете подвижната форма 
на заниманията, за съжале-
ние, на повечето компютъ-
ризирани деца не им достига 
именно движение.

За да не попита първокласникът: - Кога е ваканцията? За да не попита първокласникът: - Кога е ваканцията? 
Как родителите да помогнат за „прохождането“ в училищеКак родителите да помогнат за „прохождането“ в училище

П Р О Ч Е Т Е Н О  З А  В А С :  П Ъ Р В О К Л А С Н И Ц И

4 От февруари тази година в 
СОУ „Народни будители“ - Брациго-
во, има формирана полуинтернатна 
група, която работи по проект „Подо-
бряване на качеството на образова-
ние в средните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на 
учебния процес“. Възпитател на но-
восформираната група е г-жа Веска 
Кръстева. В часовете по интереси 
през учебната година учениците по-
сещаваха „Глоб@лни библиотеки“ в 
читалище „В. Петлешков“ и провеж-
даха интересни мероприятия. Нищо, 
че е лято. Този процес не прекъсна и 

в горещите юлски часове. На децата 
вкъщи им е скучно, както те самите 
споделят, и в продължение на дни 
те идваха при нас с възпитателя си, 
разговаряхме за летния отдих, за 
това как трябва да се чете книга, 
как се търси полезна информация 
в интернет пространството, раз-
глеждахме различни презентации. 
Най-значимото беше, че поставихме 
началото на поредица разговори с 
презентации за Брацигово в чест на 
120-годишнината от обявяването на 
селището ни за град.

Успех на подобни инициативи!

Флора ХАДЖИЙСКА
библиотекар

ДЕЦА В БИБЛИОТЕКАТА
4 Библиотеката в град Браци-

гово е една – тази в Народно чита-
лище „Васил Петлешков – 1874“. 
Поради структурни промени, дет-
ският отдел е съвместно с този за 
художествена литература за въз-
растни. Естествено е децата да по-
сещават повече библиотеката през 
лятото. Идват тук, за да се запозна-
ят със списъците за задължителна 
прочитна литература, която ще им е 
необходима за следващата учебна 
година. Тази година тенденцията е 
все повече деца да идват не само 

за училищното, но и за свободно 
четиво. Предпочитат енциклопедии 
и тийнромани. Освен децата, книж-
ки взимат и родители за своите 
малки, още не четящи момченца и 
момиченца, защото интересът към 
книгата трябва да се изгражда още 
от най-ранна възраст в семейство-
то. Четенето създава незаменими 
усещания, умения и ценности. Ва-
жно за пълноценното развитие на 
детската личност е процесът на 
възпитаване в читателски навици.

Невена СТЕФАНОВА
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Наскоро едно мило тър-
жество ни събра - близки, 
родственици и съседи, око-
ло познатата на равногорци 
баба Дежка – Надежда Кос-
тадинова Цветкова. Пово-
дът бяха нейните деветдесет 
лета.

Баба Дежка произхожда 
от селско, трудово семей-
ство. Всички в рода й се сла-
вят със своето дълголетие. 
Баща й – Костадин Динков, 
живя 93 години, а майка й – 
Василка, достигна столетие. 
Тя беше и най-възрастният 
жител на Равногор, когато 

през 1990 година Българска 
национална телевизия гос-
тува на селото с предава-
нето си „С бъклица и дрян“ 
и направи изключително 
ретроспективно изказване 
за поминъка и живота на ра-
вногорци през годините.

Нашата съселянка юби-
лярка - баба Дежка, изглеж-
да много добре за своята 
възраст. На крак, макар и с 
бастун в ръка, поведе весе-
лото хоро на своя празник, 
след като с достойнство ду-
хна свещичките на специал-
но приготвената торта.

Рожденичката благода-
ри от сърце на своите близ-
ки, които се бяха погрижили 
на тържеството да не липс-
ва нищо. Честването се със-
тоя в ресторанта на селото, 
а за доброто настроение 
на гостите се грижеше спе-
циално поканен оркестър 
с две певици. Най-весела 
естествено бе титулярката 
на празника. И не без ос-
нование баба Дежка носи 
високо вдигната главата си 
– поводите за гордост са 
доста. Със съпруга си Пе-
тър Цветков, който отдавна 
е покойник, са изградили 

здраво семейство, създали 
са и възпитали един син и 
две дъщери, които отдавна 
имат свои семейства, деца 
и внуци и живеят извън 
Равногор в Пазарджик, Пе-
щера и Розово. Деветдесет-
годишната жена се радва на 
петима внуци, все момчета, 
изключително трудолюбиви 
и преуспяващи, които ма-
кар и извън село Равногор, 
никога не са престанали да 
милеят за корена и винаги 
помагат с каквото могат на 
ближните си. Внуците уве-
личава рода на баба Дежка 
с още шестима правнуци. 
Особена гордост за целия 
род е правнучката Петя Бил-
билева. Тя е изключително 
талантливо дете, уникална 
изпълнителка на народни 
песни от Родопа и Тракия. 
„Наричат я втора Надка Ка-
раджова“ – хвали се старата 
й баба.

На рождения ден внуци 
и правнуци поздравяваха 
своята баба, като й пожела-
ваха най-доброто и в здраве 
да дочака своята стогодиш-
нина.

Честит юбилей, бабо 
Дежке!

Елена КИСОВА

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, БАБО ДЕЖКЕ!
Навършват се 115 годи-

ни от рождението и 50 годи-
ни от смъртта на генерала.

Никола Генчев е роден 
на 21.09.1897 в Брацигово. 
Завършва Военното учили-
ще в София през 1917-а. Де-
ветнадесетгодишен, под си-
лен картечен огън, преряз-
ва заградителната телена 
мрежа, нахълтва в неприя-
телски окоп, залавя плен-
ник – италианец, и го пре-
дава на своите командири. 
Получава благодарствена 
заповед „За проявена хра-
брост“, войнишки орден за 
лично проявена храброст 
- ІІ степен, златен, и малко 
след това е произведен в 

чин подпоручик. И започва 
живот, пълен с възходи и 
падения. За антимонархи-
ческа дейност  е уволнен 
от армията през 1935 г. Въз-
становен е през 1942-ра. 
На 14.09.1944 г. е назначен 
за командир на 2-ра пехот-
на тракийска дивизия по 
време на Втората световна 
война. От 20.07.1945 г. е ко-
мандващ Трета армия, от 
20.12 с.г. - началник на Кан-
целарията на Министерство 
на войната. Уволнен е на 
1.10.1946-а. По-късно е осъ-
ден и изпратен в затвора 
в Белене. Умира през 1962 
година.

Военните звания, които 

е носел са:
- подпоручик - 1.08.1917 г.;
- поручик - 30.06.1919 г.;
- капитан - 1.01.1926 г.;
- майор - 6.05.1935 г.;
- полковник - 30.10.1942 г.;
- генерал-майор - 

11.09.1944 г.;
- генерал-лейтенант - 

5.05.1945 г.
Наградите, с които е 

удостоен са:
Орден „За храброст“ - III 

степен, 1 клас и IV степен, 1 
клас.

Орден „За военна заслу-
га“ - II степен.

За да научите повече за 
човека, обичан и отричан от 
властта,

КОЛЕДЕН ПОДА-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Ген. НИКОЛА ГЕНЧЕВ

ÎÁÙÈÍÀ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ
ÃÐÀÄÑÊÈ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÌÓÇÅÉ

ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÑÎÑÇÐ
È ÍÀÑËÅÄÍÈÖÈÒÅ ÍÀ ÃÅÍÅÐÀË ÍÈÊÎËÀ ÃÅÍ×ÅÂ

ÊÀÍßÒ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ ÍÀ ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍÎ ×ÅÑÒÂÀÍÅ
ÏÎ ÏÎÂÎÄ 115 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ 

È 50 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ ÈÇÂÅÑÒÍÈß ÍÈ ÑÚÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ
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На 04.08.2012 г. се про-
веде традиционният събор 
в летовище В. Петлешков, 
местност Атолука. Стоти-
ци любители на природата 
и на изкуството отново се 
събраха в едно от най-пре-
красните кътчета на Бълга-
рия, за да участват заедно в 
един празник, който винаги 
завладява със своята емо-
ционалност, жизнерадост, 
многообразност и оригинал-
на атмосфера. На този ден 
си дадоха среща талантливи 
певци, танцьори, музиканти, 
артисти и сладкодумни раз-
казвачи, дошли от различни 
краища на родината. Тяхната 
самобитна дарба даде въз-
можност на присъстващите 
да се насладят на звучни на-
родни песни и незабравими 
мелодии, на вълнуващи сло-
ва и артистични изпълнения, 
на кръшни танци и живопис-
ни носии.

Съборът бе посветен на 
120-годишнината от обя-
вяването на Брацигово за 
град. Организатори на съ-

битието бяха Община Бра-
цигово и пенсионерски клуб 
„Дълголетие“. Тържеството 
бе открито от г-жа Иванка 
Стефанова – главен експерт 
„Образование и култура“.

Първи на сцената изля-
зоха най-малките участни-
ци в програмата – децата от 
танцов състав „Брацигов-
че“ към НЧ „В. Петлешков 
– 1874“ с ръководител Сте-
фан Йорданов. След тяхното 
чудесно изпълнение завид-
но майсторство показаха 
и малките певци – Георги 
Маринов и Десислава Ефева 
от Брацигово с ръководи-
тел Галина Траянова. Тези 
млади таланти отново дока-
заха, че Брацигово е град с 
многогодишни традиции в 
областта на художественото 
творчество, на опазването и 
представянето на културно-
то наследство.

Много на брой и впечат-
ляващи със своя професи-
онализъм бяха гостуващите 
състави и индивидуални 
изпълнители. С артистични-

те си изяви се 
откроиха вокал-
на група „Злат-
на есен“ от град 
Сопот, певческа 
група „Горска 
теменуга“ от град 
Пещера, фол-
клорна група „Ра-
вногорски бисе-
ри“, вокална гру-
па „Здравец“ от 
град Девин, пен-
сионерският хор 
и вокален състав 
„Родопа пее“ 
от Асеновград, 
фолклорна група 
„Детелина“ от с. 
Хаджиево, двата 
певчески съста-
ва от град Пазар-
джик, вокална 
група „Здравец“ 
от Пловдив, фол-
клорен състав 
„Надежда“ от 
град Раднево, 
женска певче-

ска група от с. Мало Конаре, 
певците от град Смолян и 
групата за автентичен фолк-
лор от село Розово. Дори от 
далечния Перник бяха до-
шли три вокални състава: от 
пенсионерски клуб „Силни 
сърца“ и от клубовете „Же-
лезничар“ и „Ален мак“.

С особен интерес пуб-
ликата прие изпълнението 
на младите музиканти и пе-
вци от трио „Челебии“ към 
читалището в Пещера, сред 
които бе и брациговецът 
Васил Златанов. Сред инди-
видуалните изпълнители се 
откроиха Василка Петрова 
от София, Величка Андреева 
от Перник и Славка Лазаро-
ва от с. Горски извор. Почти 
всички състави се предста-
виха с оригинални народни 
носии или красиви сценични 
костюми.

За отличното провежда-
не на събора допринесоха 
самоотвержените организа-
тори Йорданка Арабаджий-
ска, Панайот Поляков, Иван 
Вълчев, Димитрина Рашай-
кова, Трифон Спасов и раз-
бира се, дарителите Ламбри 
Мицов, Ангел Пашкулев и 
д-р Жозеф и други.

Дарителите получиха 
свидетелство за дарение от 
председателя на дружество-
то „За защита на Атолука“ 
Атанас Китов, а организато-
рите – грамоти на признател-
ност.

За интересното и ориги-
нално представяне на учас-
тниците в програмата се 
погрижи чаровната водеща 
Нели Рашайкова.

Съборът завърши с 
кръшни хора на поляната и 
весели мелодии, които дъл-
го огласяха планинската 
местност. И така за пореден 
път тази уникална сцена под 
открито небе, сред несрав-
нимата красота на природа-
та, се превърна в празник 
на творчеството, на любовта 
към изкуството и на доброто 
настроение.

ДАР

ТАЛАНТ, МАЙСТОРСТВО И ЛЮБОВ КЪМ КРАСИВОТО 
И РОДНОТО СИ ДАДОХА СРЕЩА НА АТОЛУКА

АТОЛУКА

Съобщение за медиите

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РИСК ОТ ОСТЕОПОРОЗА

На 10 септември 2012 г. (понеделник) в гр. Брацигово ще се проведе кампания за 
определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност, която се 
организира със съдействието на Община Брацигово и РЗИ – Пазарджик. 

Кампаниите „Познавате ли риска си от остеопороза“ се провеждат съвместно 
с Министерство на здравеопазването и РЗИ - Пазарджик, като се осъществяват с 
апаратура, осигурена за целите на провеждането на скрининг за ранно установяване 
риска от остеопороза.

Инициативата включва провеждане на кампания за определяне на личния риск 
от остеопороза и измерване на костна плътност от 10,00 до 16,00 ч. на 10 септември в 
Младежки дом - гр. Брацигово.

Цената на измерването е 10 лв.
За информация и предварително записване можете да се обадите на тел. 0889/53 07 54. 

Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на 
остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети по 
остеопороза в региона. 

Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“ 

На 18-и август небесният покровител на бъл-
гарския народ, св. Иван Рилски – Чудотворецът, 
за пореден път събра най-ревностните си поклон-
ници. Стори го около нововъздигнатото му све-
тилище в землището на с. Жребичко. Обредната 
молитва бе отслужена от отец Любомир, след ко-
ето бяха осветени и курбаните, дадени за здраве 
от Георги и Васил Дафови, Георги Василев и Бо-
рис Тенев. Само няколко десетки бяха миряните, 
преодолели трудните пътеки и горещините, но 
това едва ли е засегнало светията. Напротив.

– До храма идва този, който е воден от вярата 
– сподели отец Любомир. – Ако има възможност, 
разбира се. По-важното е друго – почестите към 
светеца да бъдат отдадени точно на определения 
от църковния календар ден…

Забележката на отеца всъщност бе отговор 
на зададения му въпрос дали е допустимо ка-
ноничните празници да бъдат измествани в по-
удобните ни почивни дни, както често се случва 
напоследък.

– Не само че не е допустимо, но е и греховно 
– допълни свещенослужителят. – Някои от праз-
ниците, като този например, са с хилядолетна 
традиция на светата ни православна църква и тя 
не бива да бъде нарушавана заради нечия угода. 
И ако някой реши да го прави, то нека знае, че 
не може да разчита на духовната ни благосло-
вия. Каноничното тържество не е туристически 
събор, а на курбана, който се дава на него, не 
може да се гледа като на безплатен благотвори-
телен обяд. Светците, отдали живота си в името 
на вярата, изискват от нас почит и смирение, а 
не шумни пиршества, намирисващи на фарисей-
щина. Вярата трябва да изпълва сърцата, а не 
стомасите ни…

Димитър СТЕФАНОВ  

ÇÀ ÂßÐÀÒÀ È ÎÙÅ ÍÅÙÎ

- скромен български пълководец с „нескромни“ бойни изяви
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Ние - хората

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Б Р А Ц И Г О В ОБ Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2  от Закона 
за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на Решение №185 
от 26.07.2012 г. на Общински съвет - град Брацигово  

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на части от недвижим имот, публична общинска 
собственост, представляващ УПИ II – Здравна служба и 
аптека, в кв. 29 по плана на с. Исперихово, актуван с Акт 
№1/07.01.1998 г., а именно:

1.1  Кабинет с площ 8.80 кв. м, кабинет с площ 11.00 кв. 
м, кабинет с площ 13.30 кв. м, манипулационна с площ 8.80 
кв. м, както и идеални части от общите части – ½ ид. част 
от санитарен възел, целият с площ 6.50 кв., ½ ид. част от 
коридор, целият с  площ 4.90 кв. м и ½ ид. част от чакалня, 
цялата с площ 15.20 кв. м, находящи се на първи етаж, и 
кабинет с площ 12.00 кв. м, находящ се на втори етаж от 
масивна двуетажна сграда – Здравна служба и аптека. 
Обща площ -  67.30   кв. м. Начална тръжна месечна наемна 
цена в размер на 67.30 лева без ДДС.

Срок за отдаване – 10 /десет/ години с предназначение 
– лекарски кабинети.

 1.2  Кабинет с площ 12.50 кв. м, както и идеални части 
от общите части – ½ ид. част от санитарен възел, целият с 
площ 6.50 кв., ½ ид. част от коридор, целият с площ 4.90 
кв. м и ½ ид. част от чакалня, цялата с площ 15.20 кв. м, 
находящи се на първи етаж от масивна двуетажна сграда - 
Здравна служба. Обща площ - 25.80 кв. м. Начална тръжна 
месечна наемна цена в размер на 25.80 лева без ДДС. Срок 
за отдаване – 10 /десет/ години с предназначение – пър-
вична помощ по дентална медицина.

2. Търгът да се проведе на 13.09.2012 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом в гр. Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски” №1. 

Право на  участие в търга имат еднолични търговци, 
физически и юридически лица, имащи право да извърш-
ват медицинска помощ. 

Задължително условие – обектът, предмет на търга, да 
се ползва само по предназначението му. 

3. Тръжна документация може да се закупи от фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, срещу 
сумата от 20.00 лв. до 16.00 ч. на 12.09.2012 г.

 4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от 
началната тръжна цена на имот 1.1 и 1.2 се внася в 
касата на фронт-офиса на Общинска администрация 
- гр. Брацигово, или по банков път по сметка IBAN  BG88 
SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при Общинска бан-
ка АД – клон Пещера,  до 16.30 ч. на 12.09.2012 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт- 
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 12.09.2012 г.

6. Оглед на обектите, предмет на търга, в присъствието 
на служител от администрацията на кметство Исперихово 
се извършва след представен документ за закупена тръж-
на документация до 15.00 ч. на  12.09.2012 г. 

В случай, че за някой от обектите търг не се  проведе, 
повторен търг при същите условия да се проведе след 
петнадесет дни.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

  Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет  на  община  Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Б Р А Ц И Г О В ОБ Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 14, ал. 7и ал. 8 във връзка с ал. 2  от За-
кона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество и в изпълнение на Решение 
№186 от 26.07.2012 г .на Общински съвет - град Брацигово  

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под 

наем на части от недвижим имот, публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Брацигово, бул. „Трети 
март” №35, представляващи помещение с площ 40.00 кв. 
м и 10 кв. м идеални части от общите части – коридор и 
санитарен възел, намиращи се на втори етаж, ляво крило 
в сградата  на Здравен дом, построена в УПИ VII – Здра-
вен дом, в кв. 31 по плана на град Брацигово.

Обща площ за отдаване под наем - 50 кв. м.
Предназначение на отдаваните помещение и идеал-

ни части от общите части – клубна дейност на хората с 
увреждания.

- Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
- Начална тръжна месечна наемна цена – 10 /десет/ 

лева без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 19.09.2012 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Младежки дом  в гр. Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски” №1.

 В търга  имат   право да участват юридически лица, 
регистрирани по ЗЮЛНЦ с предмет на дейност защита 
правата и интересите на хората с увреждания.

Задължително условие – обектът, предмет на търга, 
да се ползва само за клубна дейност на хората с увреж-
дания. 

3. Тръжна документация може да се закупи от фронт- 
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, сре-
щу сумата от 20.00 лв. до 16.00 ч. на 18.09.2012 г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна цена се внася в касата на фронт-офиса 
на Общинска администрация - гр. Брацигово, или по 
банков път по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, 
BIC  SOMBBGSF при Общинска банка АД – клон Пещера,   
до 16.30 ч. на 18.09.2012 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт- 
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 18.09.2012 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието 
на служител от Общинска администрация - гр. Брациго-
во, се извършва след представен документ за закупена 
тръжна документация до 15.00 ч. на  18.09.2012 г. 

В случай, че за обекта, предмет на търга, няма по-
дадени заявления за участие, повторен търг при същите 
условия да се проведе след петнадесет дни.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

  Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
 кмет  на община  Брацигово 

Въпреки множеството 
инструкции и превантивни 
мерки за предотвратява-
не на пожари, положени 
от страна на общинското 
ръководство в Брацигово, 
на 9.08.2012 г. огънят вил-
ня край село Исперихово. 
Сухото време и човешка 
небрежност се смятат за 
причина за лумването на 
огнената стихия.

Сигнали за горящите 
треви и стърнища са подаде-
ни до РСПБЗН – Пазарджик, 
и до службата по Пожарна 
безопасност – Пещера. Към 
мястото били насочени  еки-

пи от Пазарджик и Пещера. 
Пожарникарите установили, 
че огънят, улеснен от висо-
ките температури на деня, се 
е разпрострял в километри 
ивица между селата Испери-
хово, Бяга и Огняново. Изго-
рели са сухи треви и ниска 
храстова растителност, по 
първоначални данни от над 
1000 декара.

На мястото на пожара са 
били изпратени и спасители 
от доброволческата дру-
жинка и гасачески групи от 
местното население. С общи 
усилия огънят е овладян 
и пожарът локализиран и 

спрян. Няма нанесени щети 
на горски и полски фонд.

Не така стоят нещата 
обаче с другите пожари, 
разразили се на територи-
ята на община Брацигово. 
На 28 август горяха отново 
над 1000 декара стърнища 
в местностите Въртян камък 
и Чиликовица и в землище-
то в близост до военното 
формирование в Козарско. 
Засегнати са големи площи 
ниска растителност. Огънят 
почти е стигнал и частни 
полски имоти. Отново чо-
вешка небрежност се смята, 
че е причината за разрази-

лата се огнена стихия. 
На 31 август е подаден 

сигнал за пожар на ниска 
растителност в местността 
Бабата между селата Ис-
перихово и Ново село. В 
операциите по потушава-
нето на огъня са участвали 
освен екипите на Пожарна 
безопасност - Пещера и 
Пазарджик,  и тридесет  
военнослужещи от Военно 
поделение - Козарско, както 
и доброволци от населените 
места, в едно с доброволчес-
ките отряди към Общината 
и двадесетина лесничеи.

/Соб. инф./

За нас, провинциалистите 
това звучи като красива при-
казка. И в стила на изкуфели-
те съседки  от „Комиците”, 

рат, бихме казали: „Приказка,

р р р
сечие на годината е с 3,7%, 
а спрямо същия период на 
2011-а – с 8,4%. Средното 
възнаграждение на бълга-
рина за април тази година е 
било 760 лв.,  за май - 758, а 
за юни - 755 лв.

Икономическите дей-
ности, в които заплащането 
се е увеличило най-много, 
според НОИ, са „Финансови 
и застрахователни дейнос-
ти” - с 10%, „Образование” 

– с 8,4%, и „Селско, горско 
и рибно стопанство” – със 
7,9%.

Най-високи заплати през 
второто тримесечие на 2012 

р р
със средна заплата от 1547 
лева и занимаващите се с 
финансова и застраховател-
на дейност – 1533 лева.

Най-ниско платени са 
били работещите в адми-
нистративната дейност – 489 
лв.; в хотелиерството - 499 
лв., а в селското стопанство 
- 572 лева. Работещите са на-
малели с 47 500 за година в 
цялата страна.

„Априлци”

ПОЖАРИ ВИЛНЯХА В ОБЩИНА БРАЦИГОВОПОЖАРИ ВИЛНЯХА В ОБЩИНА БРАЦИГОВОПОЖАРИ ВИЛНЯХА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
П Р О Т О КО Л  № 5 2 0

20.06.2012 г.
ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД
ГРАД ПЛОВДИВ
 Секретар: МАРИЯ ГИНЕВА
ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

Съдът счита, че са налице процесуалните основания 
за даване ход на делото, поради което и 

О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия ИВО БАНКОВ 
ЧЕРЕЙКОВ, роден на …………, живущ в град Брацигово, 
българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН 
…………. 

Получих препис от ОА преди повече от седем дни.
Съдът разясни на подсъдимия правата му по член 55 от 

НПК.
Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 

от НПК.
Прокурор: Със защитата сме постигнали споразумение 

за прекратяване на наказателното производство, което моля 
да одобрите в представения му вид. Представям справка за 
криминалното досие на подсъдимия Черейков.

Адвокат Нажар: С представителя на обвинението сме 
постигнали споразумение за прекратяване на наказателното 
производство, което моля да одобрите в представения му 
вид. Да се приеме представената справка.

Съдът счита, че представеното споразумение отговаря на 
изискванията на чл. 381, ал. 5 и 6 от НПК, същото не противо-
речи на закона и морала и следва да бъде одобрено в пред-
ставения му вид, поради което и 

ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК 

постигнатото споразумение за прекратяване на наказателно-
то производство по НОХД №2899/2012 г. по описа на ПРС,  I 
н.с., между РП - гр. Пловдив, представлявано от прокурор 
Светла Николова и подсъдимия Иво Банков Черейков, пред-
ставляван от адвокат Весела Нажар, за следното:

Подсъдимият Иво Банков Черейков, роден на …………, жи-
вущ в гр. Брацигово, българин, български гражданин, неже-
нен, неосъждан, ЕГН…………..,  е извършил виновно престъп-
ление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК за това, 
че на 14.01.2012 година в град Пловдив, като непълнолетен, 
но като е разбирал свойството и значението на извършеното 
и е могъл да ръководи постъпките си без надлежно разреши-
телно, е държал високорискови наркотични вещества 0,11058 
грама марихуана, със съдържанието на активен компонент 0,8 
тегловни % тетрахидроканабинол, на стойност 0,66 лева или 
(шестдесет и шест стотинки) според Постановление №23 на 
МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните 
вещества за нуждите на съдопроизводството.

…………………………………………………………………………
За така извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, 

вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК на подсъдимия се налага наказание 
при условията на чл. 54, редуцирано по чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 
5 от НК –  ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на 
основание чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА  за из-
пълнение за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от днес, както и 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 52 от НК наказанието 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да бъде изпълнено чрез оглася-
ване на настоящото определение на таблото за съобщения в 
районната администрация по местоживеене на подсъдимия.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия 
ИВО БАНКОВ ЧЕРЕЙКОВ, със снета самоличност, да заплати 
по сметка на ВСС сумата от 116,60 лв. разноски по делото.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото 
– хартиен лист, сгънат под формата на плик, да бъде унищо-
жен като вещ без стойност.               Споразумели се:

/подписи/

О Б Я В АО Б Я В А
Съгласно Заповед  № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра 

на отбраната на Република България, са обявени вакантни 
длъжности за резервисти, както следва: в СВ - 254, във 
ВВС - 94, и във ВМС - 52, за конкурс през месец октомври 
2012 г.

Срок за подаване на документи за кандидатстване за 
служба в доброволния резерв в съответната териториал-

на структура за водене на военния отчет – до 27.09.2012 г. 
включително.

За подробна информация: 
 Младши експерт в Областен военен отдел – 

Пазарджик, за общини Пещера и Брацигово – 
Петьо Русеков, или в ОВО – Пазарджик, 
ул. „Втори януари” №10, тел. 034/445463

Вземаме по 758 лв. средно на месец.

Вземаме по 758 лв. средно на месец.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ


