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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!
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Д Ъ Р Ж А В Е Н  Ф О Н Д  „ З Е М Е Д Е Л И Е “
С Т А Р Т И Р А  П О Д П И С В А Н Е Т О  Н А

2 7 6  О Б Щ И Н С К И  П Р О Е К Т А
З А  Б Л И З О  1 7 8  М Л Н .  Л Е В А

Предстои подписването на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ по 276 общин-
ски проекта за обновяване и модернизация на 
инфраструктурата в селските райони. Одобре-
ните предложения са подадени по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Про-
ектите са от последния прием през ИСУН и са за 
реконструкция на улична мрежа, детски градини, 
училища, спортни площадки, изграждане на физ-
културни салони и за подобряване на зелените 
площи в малките населени места.Общата стой-
ност на средствата, които ще бъдат договорени 
по подмярка 7.2, са близо 178 млн. лева. Безвъз-
мездната финансова помощ за всеки кандидат 
е в размер на 100% от допустимите разходи по 
проекта.

Община Брацигово е получила уведомително 
писмо-покана от Държавен фонд „Земеделие“ за 
подписване на административни договори за два 
проекта. Единият касае пътната инфраструктура 
на общинския център Брацигово, а другият –
спортната инфраструктура на село Бяга.

Общо 21 проекта на общини, кметства, училища 
и детски градини от Пазарджишка област ще бъдат 
финансирани в рамките на Националната кампания 
„За чиста околна среда“. Конкурсът на тема „Обичам 
природата – и аз участвам“ е на Министерството 
на околната среда и водите и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околна-
та среда. За реализиране на всеки класиран про-
ект ще бъдат предоставени средства в размер до
10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за 
учебни заведения. Най-много проекти ще бъдат фи-
нансирани в община Пазарджик – 7, по 3 в общините 
Велинград, Панагюрище и Лесичово, 2 в община 
Брацигово и по един в общините Пещера, Ракитово 
и Септември. Проектите са за възстановяване на 
зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съ-
оръжения и за дейности, необходими за учебния и 
възпитателния процес на младите хора.

Кметство Равногор за трети път печели проект 
от МОСВ „Обичам природата и аз участвам“ . Тази 
година проектът е на тема „Създай и облагороди 
„зеления рай“ на Родопите – с. Равногор“.

Благодарение на тези проекти се облагородиха 
и възстановиха Бековите скали и Червената скала, 
които ежедневно се посещават от многобройни ту-
ристи от цялата страна, а тази година отново ще се 
изградят навеси, пейки и чешми в две неповторими 
местности на селото.

Проект бе спечелен и от Детска градина „Здра-
вец“ – за облагородяване на дворното пространство 
на базата на улица „Христо Смирненски“. С пре-
доставените средства основно ще бъдат закупени 
нови съвременни комбинирани детски занимателни 
съоръжения. Ще се облагороди и тревното про-
странство.

Татяна СИМОНОВА

АПРИЛ - име, което буди сълзи и гняв. 
Име, което звучи като тръба, разбудила 
мъртъвци. Име, което значи смърт и кръв, 
и ужас, но и вечна слава.

Всяка го-
дина, когато 
вишните се 
отрупат с 
цвят, ние си 
припомня-
ме онези 
времена на 
геройство и 
плам. При-
помняме си 
огъня в очи-
те и страха в 
сърцето на 
всеки бъл-
гарин. Ние 
гледаме на-
пред - към бъдещето, което ни обещава 
прогрес и развитие. Но знаем, че някога 
едни хора, едни обикновени и страдащи 
хора, са оставили кървави следи по не 
една улица и църква из цяло българско. 

Историята крещи през вековете. 
Пет века сън и покорство, пет века 

една злокобна песен приспива народа и 
всичко друго заглъхва – и тежкото дрън-
чене на оковите, и писъците на децата и 
девиците, и песните, изпети със задаве-
ни сълзи над нечий гроб. 

Пет века обаче един народ ОЦЕЛЯВА. 
Без собствени държава и църква, под по-
стоянен натиск да бъде размит в чужди 
вени и в чужда вяра, в непрекъснати 
битки със самата земя за насъщния, под 
постоянен страх, че всеки ден може да 
бъде последен, той ОЦЕЛЯВА. 

Защото на фона на всички унижения, 
мъки и страдания е имало българска 
памет, а когато е била на път да изчезне, 
някой я е излъсквал от калта и я е показ-
вал с цялата Ӝ мощ и сила. България е 
раждала личности, предводители, гении, 
които са се погрижили българите да не 
забравят, че са такива. И именно тогава, 
когато е нямало България, българинът е 
станал патриот. Пак тогава земята е съ-
здала героизма в сърцата на хората. 

През Април 1876 година, без силна 
подготовка, с малко оръжие, с едно зна-
ме – СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ, с една светла 
надежда, с пламък във всяко сърце и не 
без страх, народът заявява своето право –
ДА БЪДЕ! 

Брацигово също!
Кървавата романтика на тогавашната 

пролет ражда безсмъртието.
Достойният градски аптекар Васил 

Петлешков е една от иконите на Бълга-
рия. Искал да лекува с хапове, вяра и 
благородство. И с емблематичните дър-
вени топове. Петлешков има гениална 
фраза, написана във възванието за бунта 
на 17 април от същата 1876 г.: 

„Бъди юнак неустрашим срещу не-
приятеля, сражавай се, воювай герой-
ски, но не отказвай благоволението си 
и към роба.“

Всичко започва там. На „Синджирли 
бунар“, където Васил ще обяви мечтата 
за реалност. Мечтата е свободата. Реал-
ността – смърт. В Брацигово 732-ма души 
с 463 пушки, 817 пищова и 6 черешови 
дънера поели към вечността. А аптекарят 
Васил Петлешков глътнал отрова след 
краха на събитията и рекъл:

„Сам съм – други няма! Аз ги водих, 
аз заповядвах.“

После клади. После подействала от-
ровата. Но словото останало. Както и 
онези думи на Хасан паша. Врагът. Също 
начетен офицер, завършил френската во-
енна академия Сен-сир : „Не може заради 
една буна да се затрие такава красота 
като Брацигово.“ И го пощадява. Така 
гласи легендата.

Бързо и жестоко е наказана 
дързостта на въстаналите. Бун-
тът е разгромен, дръзналите да 
се опълчат са наказани, но бу-
рята само се е скрила в клоните 
на някой шипков храст и като на-
стръхнал хищник чака да скочи, 
да разкъса плътта на търпението 
и да напои земята с още кръв. 

Наследството, което ни за-
веща Април, не е в метежа на 
битката, не е в обръчите на топ-

чето или в пукота на пушките. А в силата, 
в импулса на майката да запази със соб-
ственото си тяло своята рожба. В мъката 
да гледаш как отвеждат любимия мъж, 
брат, баща или син на смърт. В силата да 
пееш и да плачеш, проклинайки и благо-
славяйки живота си. 

Наследството на АПРИЛ е в мисълта, 
че страхът се превръща в сила, лудостта в 
геройство и спомените в бъдеще.

Лесно е сега да съдим и много редове 
да изпишем за онези минали времена. 
Лесно е да се разхождаме из улиците и 
да говорим за това що е робство, присъ-
ствие, потисничество, свобода. Лесно е 
да следим дати и факти, да броим време 
и личности.

Трудното е да ИЗДЪРЖИШ. Да на-
правиш така, че главата ти да не падне 
отсечена. Да се опазиш още ден, още час, 
в който да бие сърцето ти. 

Брацигово успя!
От всички героични битки, от всички 

безсмъртни подвизи, тази е най-достой-
ната му.

Другото се знае. Другото може да се 
пипне с ръка, да се направи на паметник 
или на книга. 

ПОКЛОН
ПРЕД ПОДВИГА НА АПРИЛЦИ!

Гости на тържествата по случай 
143-ата годишнина от обявяването на 
Априлското въстание в Брациговски 
въстанически пункт и празник на град 
Брацигово бяха Цвета Караянчева –
председател на НС, Андрей Новаков –
евродепутат от ПП ГЕРБ и член на ЕНП, 
народните представители от ПП ГЕРБ 
Десислава Костадинова, Десислава То-
дорова, Даниела Малешкова, народни-
те представители от БСП за България 
Надя Клисурска, Йордан Младенов, 
Димитър, Стефан Мирев – областен 
управител на област Пазарджик, Сте-
фан Балабанов – зам.-министър на 
вътрешните работи, Николай Павлов –
зам.-министър на Министерство на 
младежта и спорта, Никола Белишки –
кмет на община Панагюрище, Николай 
Зайчев – кмет на община Пещера, Хрис-
то Калоянов – председател на ОбС –
Панагюрище, кметове на кметства от 
община Брацигово и общински съ-
ветници, генерал-майор Иван Лалов –
заместник-командващ на Съвместно 
командване на силите, почетните граж-
дани на град Брацигово Атанас Ботев 

и Георги Диментиев, представители на 
държавни институции, граждански ор-
ганизации и политически партии.

Поздравителни адреси бяха полу-
чени от: министъра на образованието –
г-н Красимир Вълчев, министъра на 
туризма – Николина Ангелкова, пред-
седателя на УС на НСОРБ – Даниел 
Панов, кмета на община Велинград – д-р 
Костадин Коев, кмета на община Мари-
ца, област Пловдив – Димитър Иванов, 
председателя на Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор –
Петър Горновски, председателя на Син-
дикат на българските учители - Янка 
Такева, командира на 4-ти артилерийски 
полк подп. Лъчезар Мишев, началника 
на Военно окръжие – гр. Пазарджик –
подп. Петър Петров, началника на Во-
енно формирование 28930 – гр.Брациг-
ово – майор Пламен Коцев, началника 
на Военно формирование 42610 – с. 
Козарско – подп. Ангел Ангелов, пред-
седателя на Окръжен съд Пазарджик –
Елеонора Серафимова, Управителен 
съвет на Асоциацията на българските 
градове и региони.

21 проекта
в областта чакат
финансиране от

„Обичам природата –
и аз участвам“
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КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – гр. БРАЦИГОВО

П О К А Н А

Център за работа с деца на улицата и
Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Брацигово

Ви канят на Ден на отворените врати,
който ще се проведе на 31.05.2019 г. /петък/ от 14.30 часа

в База II към КСУДС – гр. Брацигово, ул. „Васил Левски“ № 6.
Децата ще покажат своите сценични и творчески умения.

З А П О В Я Д А Й Т Е !

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА АПРИЛЦИ!ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА АПРИЛЦИ!



Ние -  хората

Заместник-директорка на ЕГ в Плов-
див е провела първия компютърен урок 
по литература у нас.

По нейните думи, да си учител е 
чудесна възможност да създаваш нещо 
добро, важно и стойностно.

„За да станеш учител, трябва да усещаш 
вътрешен пламък, следва да се отнасяш 
с грижа, внимание и отговорност към по-
требностите на децата. Това е двустранен 
процес. Ако искаш да бъдеш разбран и ако 
искаш това, което говориш, да бъде осъзнато 
и осмислено и полезно на учениците, трябва 
да се отнасяш с внимание към техните по-
требности и интереси.“

Това е веруюто на Нели Дамянова, учи-
тел по български език и литература в Ан-
глийската гимназия в Пловдив. Още първите 
й думи и жестове те карат да се пренесеш 
назад във времето и да си припомниш какво 
е да си изправен пред черната дъска и да си 
забравил урока.

Тя е част от възрожденския препо-
давателски екип на „училището за побе-
дители“ – Езиковата гимназия в Пловдив, 
чиито възпитаници разнасят славата му 
по света и у нас.

По нейните думи, да си учител е чудес-
на възможност да създаваш нещо добро, 
важно и стойностно, защото учителят 
е този, който пробужда у младите хора 
стремежа към познание, към творчество 
и откривателство. Той формира техните 
нравствени добродетели и представите 
им за моралните и етични ценности.

Дамянова е сред най-уважаваните и 
награждавани педагози в България. От-
белязва, че личният й стил на преподаване 
е свързан с подчертана добронамереност, 
емпатия, толерантност и уважение към 
учениците, със създаването на позитивен 
психоклимат, който се основава на екипната 
работа, взаимната подкрепа и откритата ко-
муникация с тях.

„С помощта на мултимедийни презента-
ции се стремя да подпомогна учениците при 
усвояването на знанията чрез допълнително 
визуално и естетическо въздействие. С гор-
дост мога да заявя, че съм автор на едни от 
първите компютърни уроци по литература 
в България, които създадох през 2001 г.“, 
спомня си учителката.

Първите две презентации, които е напра-
вила, били върху стихотворението „На про-
щаване“ и разказа „По жътва“ и са предста-
вени като модел на колегите от Пловдивска 
област. „Този иновативен метод бе широко 
отразен от пресата“, подчертава тя.

По-късно завършва курс за старши 
инструктор по компютърни технологии по 
програма на МОН и Майкрософт и успява 
да обучи над 100 директори и преподавате-
ли в пловдивски училища на компютърни 
умения.

Нели Дамянова е категорична, че да си 
заместник-директор на ЕГ в Пловдив е от-
говорна и динамична работа, която изисква 
много компетентности и умения, различни 
от преподавателските. Същевременно тази 
длъжност позволява да бъдеш полезен на 
повече колеги и ученици.

„Аз съм изключително благодарна на 
директора на гимназията г-н Николай Радев 
за доверието, което ми оказа, като ме прие 
да бъда част от този уважаван колектив. И 
за това, че непрекъснато подкрепя както 
мен, така и останалите колеги в нашата 
ежедневна дейност. Искрено съм призна-
телна на другите заместник-директори и на 
всички преподаватели, без чиято помощ, 
отзивчивост и сътрудничество не бих могла 
да се справя със своите задължения. За мен 
е голяма чест, че работя с толкова изявени, 
висококвалифицирани, отговорни и всеот-
дайни колеги“, допълва учителката.

Особено удовлетворение й носи работата 
с учениците на гимназията – много интели-
гентни, амбициозни, мотивирани, любозна-
телни, талантливи, с висока обща култура и 
широки интереси в различни области. До-
като в цял Пловдив я благославят за това, 
че е формирала в децата им висока езикова 
култура и литературен вкус, в страната тя е 
известна със своите сборници с тестове.

Автор е на вече 9 сборника с тестове по 
български език и литература, които са из-
дадени от едно от най-големите и престижни 
издателства в България. Някои от сборници-
те съдържат тестове по формата на най-важ-
ните изпити за учениците – националното 
външно оценяване след 7. клас и държавни-
те зрелостни изпити след 12. клас.

През последните две години излезе 
поредица от 6 сборника с тестови задачи и 
контролни работи за 5., 6. и 7. клас по новата 
учебна програма. „Много съм доволна, че 
колегите се отнасят положително към моите 
тестове, използват ги в работата си и се над-
явам, че съм направила нещо полезно за 
учениците и техните преподаватели.“

Учителката държи особено на това 
текстовете, към които са ориентирани раз-

лични по вид задачи, да бъдат интересни, 
експресивни, с художествена стойност. Те 
възпитават в дух на патриотизъм, милосър-
дие, хуманизъм, трудолюбие, справедливост, 
честност, любов към природата и др.

Някои от тях са посветени на Пловдив, на 
неговата древна история, култура, забележи-
телности и настояще.

„В различните си сборници съм публику-
вала материали за Стария град, за Античния 
театър, за Панагюрското златно съкровище, 
за Пловдив като Европейска столица на кул-
турата и по други подобни теми.

Стремяла съм се текстовете, които са 
дадени за преразказ или за анализ, да бъдат 
от известни български и чуждестранни авто-
ри. По този начин се възпитава и естетически 
вкус у учениците“, смята Нели Дамянова.

В навечерието на светлия 24 май, който с 
особена тържественост се празнува под те-
петата, учителката призовава с общи усилия 

да създадем най-благоприятните условия 
децата ни да поемат своя път като обра-
зовани, с творчески и новаторски дух 
личности, способни изцяло да реализират 
своя потенциал. „Нека да дадем простор 
на мечтите им, да ги мотивираме и подкре-
пим в търсенето им на най-верните посоки 
към създаването на един хармоничен, ми-
рен свят“, посочва тя.

По думите й, учителите са призвани да 
предадат на младото поколение най-цен-
ното от националните традиции и същев-
ременно да формират у него качествата 
на съвременната европейска личност. 
Стратегическата цел е да израснат като 
пълноценни, с вярна гражданска позиция 

и със стремеж към развитие и самоусъвър-
шенстване граждани на България, на Европа 
и на света.

Нели Дамянова признава, че цени всич-
ките си отличия, а те не са никак малко: „Учи-
тел на годината на България – 2013 г.“ в на-
правление „Хуманитарно“ от XVI Национален 
конкурс на Синдиката на българските учите-
ли, Почетното отличие на Министерството на 
образованието и науката „Неофит Рилски“, 
втора награда в Международния конкурс 
„Извънкласните и извънучилищните дей-
ности за устойчиво качествено обучение и 
възпитание на децата и учениците“ – 2015 г., 
организиран от СБУ, Почетната златна знач-
ка на Община Пловдив.

„През миналата година получих отли-
чието „Будител“ на Културно-просветно 
дружество „Васил Петлешков“ – град 
Пловдив. Разбира се, най-високата награ-
да за мен е моралното удовлетворение, 
че съм допринесла с нещо за успеха на 
много ученици, и се гордея с всяко тяхно 
постижение“ – категорична е учителката.

Руслан ЙОРДАНОВ
Източник: в-к Марица

Училището е място, където растем – фи-
зически и духовно. Така е било и така, на-
дяваме се, ще бъде.Там прекарваме голяма 
част от живота си, но късно осъзнаваме, че 
сме били истински щастливи. За щастие, 
училището се свързва и с приятни емоции, 
благодарение на учител, който с работата 
си и отношението си доказва, че да препо-
даваш не е професия, а призвание. Затова 
следва да отдадем значимото на любимия 
учител.

80-годишнината на учителката Димитри-
на Рашайкова бе отбелязана тихо и скром-
но, само сред най-близките и приближени 
до нея люде. Мултимедийна презентация 
за нейната дългогодишна педагогическа 
дейност не бе направена, специален оркес-
тър не бе поръчан, заря нямаше, но атмо-
сферата на празника бе задушевна и топла, 
каквото е сърцето на юбилярката.

Димитрина Александрова Рашайкова 
живее в Брацигово вече повече от 65 го-
дини. Съдбата я довежда в нашето китно 
градче през 1953 година, за да бъде уче-
ничка в новосформиралата се гимназия, 
на която впоследствие отдава професио-
налната си кариера, а личния си живот – на 
един от най-видните брациговци от новото 
време – Търпо Рашайков.

Г-жа Рашайкова е родена на 13.04.1939 г.
в с. Поибрене, Панагюрско. Животът й е не-
лек, защото на 10 години остава без майка 
и израства под грижите на баба си. След 
завършване на 8 клас, 14-годишна, е за-
писана в Брациговската гимназия и зачис-
лена в Дома за девойки, тогава „Лиляна 

Димитрова“.
Младостта 

п о к о р я в а 
всички и 
всичко. Така 
се случва и 
с Димитрина 
Ра ш а й ко в а . 
Открита, жиз-
нерадостна и 
амбициозна, 
тя преплита 
пътя си с този 

на някогашния комсомолски секретар Тър-
по Рашайков. Създават семейство, но това 
не й пречи да завърши учителския инсти-
тут в Пловдив, специалността „Учител по 
география и биология и дружинен ръково-
дител“. Именно като дружинен ръководи-
тел Димитрина Рашайкова започва работа 
в СПУ „Девети септември“ – Брацигово, 
където се и пенсионира. 

Първите 7 години организира дейност-
та на тогавашните пионерчета и обществе-
ния живот на прогимназистите. Междувре-
менно завършва висшето си образование 
по специалността „География и история“ 
в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и става учител по история и гео-
графия, до края на трудовата си кариера. 
Била е и директор на средното училище.

Г-жа Рашайкова е горда майка на 
две дъщери – Таня и Нели. Те са нейната 
най-силна легитимация пред общество-
то, нейната опора и сила. Всяка от тях е 
поела по своя си път, но и в двете тупти 

безкомпромисното и всеотдайно сърце на 
жената, която ги е родила и отгледала. Таня 
е инженер, а Нели наследява професията 
на майка си и жъне успехи на нелекото пе-
дагогическо поприще.

Няма човек в Брацигово, който да не 
познава Димитрина Рашайкова, защото тя 
свети със своя собствена светлина. Името 
на покойния й вече съпруг е допълнило 
щриха на нейната борбеност. За нея е в 
пълна сила максимата, че „зад всеки успял 
мъж стои по една силна жена“. И сега тя 
пази неговата памет и разпространява 
делото му на краевед, общественик и най- 
успешния кмет в историята на града.

И след пенсионирането си г-жа Рашай-
кова не спира да работи на общественото 
поприще – ръководи пенсионерския клуб 
в града дълги години, председател е и на 
сдружение „Памет и бъдеще“, член е на об-
щинската организация на хората с увреж-
дания, член е на Народно читалище „Васил 
Петлешков – 1874“, била е основател на 
движение „Есперанто“ в Брацигово.

Носителка е на множество награди за 
дългогодишното си учителстване. Прите-
жава званието „Старши учител“ на Минис-
терството на образованието и значка „От-
личник“, също присъдена от просветното 
ведомство. 

По този друм не се печелят битки,
не светят воеводски знамена...
По него тръгват със зеници чисти
най-искрените хора на света...

НАВЪРШИ СЕ ЕДНА ГОДИНА ОТ СМЪРТТА
НА ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ

С панахида на 5 май 
бе почетена паметта на 
екскмета на Брацигово. 
На 30.04.2018 г. се разде-
лихме завинаги с големия 
брациговски родолюбец и 
кмет на община Брациго-
во от 2007 до 2015 г. Васил 
Михайлов Гюлеметов.

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

Почивай в мир !

От признателни граждани

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ 
Денят на Европа – 9 май, бе отбелязан в 

Брацигово с изложба и концерт. От 18.00 ч. в 
присъствието на кмета на община Брацигово 
Петко Петков във фоайето на Народно чита-
лище „Васил Петлешков – 1874“ бе открита 
самостоятелна изложба на художничката Бо-
яна Попова. След това тържествата по повод 
9-и май продължиха на площад „Централен“ 
с патриотични песни, изпълнени от народния 
певец Николай Учкунов.

Бояна Попова е родена на 20 март 1970 г. 
в гр. Пловдив. Завършва Художествената гим-
назия „Цанко Лавренов“ в града. След това 
учи публична администрация във Варненски 
технически университет, филиал Пловдив. 
Веднага след завършване на образованието 
си се обръща изцяло към изобразителното 
изкуство, което е нейната страст от най-ранна 
възраст.

Член е на Дружеството на пазарджишките 
художници. Първата си самостоятелна излож-
ба прави през 2006 г. в Новотел Пловдив с под-
крепата на галериста и колекционер Димитър 
Инджов.

Следват множество изложби: 2007 –
Фондация „Георги Божилов“, Пловдив; 2008 –
Балабанова къща, Пловдив; 2009 – галерия 
„Модо“, София; 2010 – Държавен архив, 
Пловдив, със съдействието на галерия „Жорж 
Папазов“; 2012 – Балабанова къща, Пловдив; 
2013 – Галерия „Ромфея“, Пловдив; 2014 – Ин-
формационен център, гр. Хисар; 2015 – хотел 
„Тримонциум“, Пловдив; 2018 – галерия „Геор-
ги Машев“, Пазарджик; 2018 – хотел „Тримон-
циум“, Пловдив.

Художничката има и редица участия в 
общи изложби съвместно с Дружеството на 
пазарджишките и Дружеството на пловдив-
ските художници.

„Поклонниците на пластичните изкуства 
познават нейната неподражаема, витална 
експресивна живопис. Детето-жена, скрито в 
нейната емоционална същност, винаги учудва 
публиката, кара я да усеща особеното привли-
чане на нейните живописни платна, пълни със 
спонтанност и екзотично излъчване, с първич-
ната сила на човешките страсти…“ – казва за 
нея изкуствоведката Светла Москова.

Бояна Попова живее и работи в с. Козар-
ско, община Брацигово, уредник е на Иконна 
галерия в Стария град, Пловдив.

Да й пожелаем успехи и много творческо 
вдъхновение.

На добър час на изложбата!

П О К О Л Е Н И Я

НЕЛИ ДАМЯНОВА – УЧИТЕЛКАТА С ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАМЪК

IN MEMORIAM
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

На основание взето на заседание на
Общински съвет - Брацигово

Решение № 24 / 29.03.2019 г. с Протокол № 42

I. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управле-
нието на “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр. Брацигово при 
следните условия:

1. срок на договора - 5 години;
2. място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой” ЕООД –

гр. Брацигово;
3. възнаграждение от 1300 до 1700 лева.

II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на след-
ните изисквания:

−  образование – висше инженерно, икономическо или юридическо,с 
образователно квалификационна степен ”Магистър”;

−  професионален опит – минимум 5 години на ръководна позиция 
в предприятие с основен предмет на дейност предоставяне на 
комунални услуги или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК 
оператор, от които 2 години на ръководна позиция.

III. Необходими документи, които трябва да представят канди-
датите:

−  писмено заявление за участие в конкурса /по образец - Приложе-
ние 1/;

− автобиография /CV/;
− копие от документ за самоличност;
−  декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление 

и не е лишено от право да заема конкурсната длъжност /по обра-
зец - Приложение 2/;

− копие от диплома за завършено образование;
−  копие от документи за допълнително придобита квалификация, 

преминати курсове;
−  копие от документи, удостоверяващи продължителността на про-

фесионалния опит.
    /Копията на документи да бъдат нотариално заверени или завере-

ни с подписа на кандидата./

IV. Етапи на конкурса:
1 етап. Предварителен подбор на кандидатурите по документи 

/наличие на всички документи по т  . III и проверка на съответствието им с 
обявените изисквания./ До участие в следващ етап от конкурса се допус-
кат лицата, които са представили всички необходими документи и които 
отговарят на обявените изисквания.

2 етап. Разработване на концепция за развитие на търговското 
дружество за 5-годишен период на управление и проект на бизнес-план 
за периода 2021-2025 година. /Концепцията се разработва само от до-
пуснатите кандидати след първия етап./

3 етап. Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по предста-
вената концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен 
период на управление и проект на бизнес-план за периода 2021-2025 г.
и познаване на нормативната уредба, поддържане и експлоатация на 
ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори, представяне на способ-
ността на кандидата да планира и взема управленски решения, адми-
нистративни, професионални и делови качества. /До 3 етап се допускат 
само кандидати, получили над 10 точки от оценката върху разработената 
концепция за развитие на дружеството за 5 години./

V. Информация за обработване на лични данни за целите на провеж-
дане на процедура за конкурс за избор на управител на „Инфрас-
трой” ЕООД, гр. Брацигово, съгласно чл. 13 от Общия регламент 
относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/: 

− предоставените лични данни на администратора на лични данни –
Общински съвет Брацигово, са необходими за провеждане на процедура 
за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители 
на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК опера-
тори, съгласно чл. 198 б, т. 3 от Закона за водите;

− срокът за съхранение на предоставените лични данни − съгласно 
действащата нормативна уредба;

− участниците в процедурата имат право да изискват от администра-
тора заличаване и коригиране на личните данни, обработването на които 
не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят 
чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително 
изпратено по електронен път;

− участниците в процедурата имат право да подават жалба до над-
зорен орган − Комисията за защита на личните данни;

− при непредоставянето на горепосочените лични данни не могат 
да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в про-
цедурата;

− администраторът не извършва други действия на обработка, по 
отношение на личните данни, освен за целите на процедурата на кон-
курса.

Лице за контакти: Стоян Вълков.
Всеки допуснат кандидат може да получи от лицето за контакти 

копия от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за 
собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 финан-
сови години.

VI. Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в 
конкурса: 

− образците на посочените документи могат да се получат в сграда-
та на Общинска администрация − Брацигово, стая № 10 – главен експерт 
„АОЧР”, и ще бъде осигурен достъп до тях от  интернет страницата на 
Община Брацигово – www.bratsigovo.bg.     

1. Документите по раздел III от настоящето Решение се по-
дават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан 
плик в деловодството на Общинска администрация − Брацигово
на адрес: гр. Брацигово, ул. ”Атанас Кабов” 6а, стая № 10 – главен 
експерт „АОЧР”, до 17:00 ч. на 10.06.2019 г.

2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разра-
ботките се завежда в деловодния регистър по реда на тяхното постъп-
ване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
1. Първият етап от конкурса – допускане на кандидатите от комисия-

та, ще се проведе в срок до седем работни дни след изтичане на срока за 
подаване на документите, а вторият етап да се проведе не по-късно от 14 
дни след решението на комисията за допускане на кандидатите. Третият 
етап − събеседване, до 5 работни дни след втория етап.

2. За допускането или недопускането, както и за мястото, датата и 
часа на конкурса, назначената комисия уведомява кандидатите в срок 
от 3 работни дни.

3. Възоснова на решенията по т. 2 комисията изготвя списък на 
допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява чрез публи-
куване на електронната страница на Община Брацигово и „Инфрастрой” 
ЕООД − гр. Брацигово, в обявените срокове по т. 1. 

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват 
основанията за недопускането им.

/Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на Община Брацигово/

З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-119/29.03.2019 г. − гр.Брацигово

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,
и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от ИК 

О  Б  Р  А  З  У  В  А  М  :

16 /шестнадесет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на 
община Брацигово, обл. Пазарджик, за провеждане на изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 година.  

УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация и адреси, съгласно Приложение 
№ 1, и обхвата на секциите, съгласно Приложение № 2, които са нераз-
делна част от настоящата заповед.

Заповедта да се обяви на населението чрез поставяне на информа-
ционното табло в сградата на Община Брацигово и обявяване на интер-
нет страницата на Община Брацигово. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на областния упра-
вител − Пазарджик, Териториалното звено на Главна дирекция „ГРАО“ в 
МРРБ, Районна избирателна комисия − Пазарджик.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в три-
дневен срок от обявяването й пред областния управител на област 
Пазарджик.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Об-
щина Брацигово Мария Мадарова.

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Приложение №1
НОМЕРА И АДРЕСИ

НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 26.05.2019 г.

1-ва секция
гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 16, СУ „Народни будители“

2-ра секция
гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 16, СУ „Народни будители“

3-та секция
гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1, Клуб на пенсионера

4-та секция
гр. Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ № 72, НУ „Васил Петлешков“

5-а секция
гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 16, СУ „Народни будители“

6-а секция
гр. Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ № 72, НУ „Васил Петлешков“

7-ма секция
с. Равногор, ул. „Първа“ № 64, Клуб на пенсионера

8-ма секция
с. Розово, ул. „Втора“ № 2Б, Клуб на пенсионера

9-а секция
с. Бяга, ул. „Първа” № 35, Основно училище „Христо Ботев“

10-а секция
с.Бяга, Основно училище „Христо Ботев”, ул. „Първа“ № 35

11-а секция
с.  Исперихово, ул. „Тридесет и девета“ № 10, ОУ „Христо Ботев“ –

старо крило
12-а секция

с.  Исперихово, ул. „Тридесет и девета“ №1 0, ОУ „Христо Ботев“ –
ново крило

13-а секция
с.  Исперихово, ул. „Тридесет и девета“ № 10, ОУ „Христо Ботев“ –

ново крило
14-а секция

с. Козарско, ул. „Двадесет и шеста“ № 3, Клуб на пенсионера
15-а секция

с. Козарско, ул. „Двадесет и седма“ № 2, читалище „Съгласие“
16-а секция

с. Жребичко, ул. „Осма“ № 2, Клуб на пенсионера

З  А  П  О  В  Е  Д

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка със започването на активна полска дейност

в земеделските имоти на собствениците на земи
в землищата на град Брацигово
и съставните села на общината

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Пашуването, влизането и преминаването на всякакъв вид 
животни, под какъвто и да е предлог, в ниви, ливади и трайни 
насаждения, собственост на физически и юридически лица на 
територията на община Брацигово.

2. Свободното пускане на селскостопански и домашни животни 
без придружаването им от пастир в земеделските земи.

3. За нивите и ливадите забраната важи
от 02.04.2019 г. до 30.10.2019 г.,       
а за трайните насаждения целогодишно.

При констатиране на нарушения да се налага глоба от 50 до 500 лв.,
съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за 
опазване на селското имущество или чл. 28, т. 1 от „Наредба за опазване 
на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна 
растителност, полските имоти, горите и общинското имущество, специ-
ализирана закрила на деца на обществени места на територията на 
община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и 
обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“.              

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтере-
совани лица за сведение и изпълнение, като се изложи на видни места 
по кметства и в град Брацигово, както и да се публикува на страниците 
на вестник  „Априлци“.

Контрол по изпълнението й възлагам на Ангелина Калинова – млад-
ши-експерт ЗГВ, и кметовете на кметства  в община Брацигово. 

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира 
първата за 2019-а година ваксинация по въздух срещу бяс при дивите 
хищници, която ще обхване и небето над Пазарджишка област.

Подготвени са 12 специално оборудвани самолета, които ще раз-
пръснат над 1 млн. ваксинални примамки. Разпръскването на ваксините 
ще се извършва в рамките на 15 дни, в зависимост от атмосферните усло-
вия. Кампанията започва от летище Приморско, област Бургас. Ваксини 
ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, 
Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоев-
град, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София, Шумен, 
Разград, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца. Пръскане над населени-
те места и водоемите няма да се осъществява, поясниха от БАБХ.

Ваксиналните примамки са с формата на кубче с размери 2х3х2 
сантиметра и имат специфична миризма, която привлича хищниците. 
На един квадратен километър се изхвърлят по 25 броя примамки, които 
самолетите пускат от височина 150 метра. Ветеринарните лекари съ-
ветват примамките да не бъдат пипани с незащитени ръце, защото при 
нарушена цялост на външната обвивка ваксината може да бъде опасна 
за човешкото здраве. При контакт с примамките е добре да се извърши 
консултация с лекар.

Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите 
диви животни. БАБХ препоръчва домашните животни да се държат за-
творени или на повод (за кучетата), за да не приемат примамките, които 
са предназначени специално за дивите хищници.

Ваксинацията цели достигането на заложената от Европейската 
комисия цел до 2020 г. да бъде изкоренена болестта по дивите животни 
в Стария континент.

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Б РА Ц И ГО В О
уведомява всички гласоподаватели, че гласуването
на предстоящите избори за Европейски парламент,

насрочени за 26.05.2019 г., ще се извърши по постоянен адрес.
Предварителните избирателни списъци са обявени. 

•  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват же-
ланието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет страницата на общините по 
постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато 
своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.

Краен срок: до 11.05.2019 г. вкл.
•  Общинските администрации издават удостоверения за гласуване 

на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете 
на РИК и на наблюдателите.

Краен срок: до 11.05.2019 г. вкл.
•  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни насе-

лени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък 
по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния 
списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение 
за гласуване на друго място.

Краен срок: до 11.05.2019 г. вкл.
•  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и 

грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на 
общината, кметството или кметския наместник.

Краен срок: до 18.05.2019 г. вкл.
•  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да 

упражнят избирателното си право в изборното помещение и жела-
ят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали за-
явление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна 
избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територия-
та на населеното място е назначена подвижна СИК.

Краен срок: до 20.05.2019 г. вкл.

За дните 11.05.2019 г. и 18.05.2019 г. /събота/ дежурни служители 
за приемане на заявления за гр. Брацигово и кметствата ще има само 
в Общинска администрация – гр. Брацигово. 

За повече информация:
Общинска администрация – ет. 1, ст. 4,

тел. 03552 20-65 /вътр.111/ или тел. 0893460420

ХВЪРЛЯТ ОТ ВЪЗДУХА ВАКСИНИ

ПРОТИВ БЯС НАД ПАЗАРДЖИШКО

О  Б  Я  В  А

Със Заповед № ОХ -182 / 19.02.2019 г.
на министъра на отбраната на Република България,
на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ),
чл. 25, ал. 1 и 5 от Закона за резерва на въоръжените сили

на Република България (ЗРВСРБ) и
чл. 4, ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ,

са обявени длъжности, определени за приемане на служба
в доброволния резерв на български граждани,

освободени от военна служба, без провеждане на конкурс,
съгласно Приложение No 1 и Приложение No 2.

Срок за подаване на документи до Началника 
на Военно окръжие II степен – Пазарджик

до 30.10.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик

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.



Съвременност

С ДУХА НА АПРИЛЦИ В СЪРЦАТАС ДУХА НА АПРИЛЦИ В СЪРЦАТА

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

Скъпи съграждани,

Преди 143 г., в този ден, Брацигово е преживяло най-
трагичния и величав миг в своята история. Димът от 
сражението все още се е усещал във въздуха, силата на 
човешкия дух и наивната вяра, че петстотин души могат 
да разбият могъща империя, е крепяла предшественици-
те ни.

След кладата на Петлешков стотици смели мъже са 
били оковани във вериги, за да бъдат изпратени на бесило-
то или в турските зандани. В същия този ден, преди 143 г., 
свободата е изглеждала невъзможна. И въпреки погрома на 
въстанието, отнело живота на пет хиляди души в Батак, 
обезкървило и изпепелило Стрелча и Панагюрище, въпреки 
зверствата в Перущица, въпреки издевателствата в Кли-
сура, нашите деди са намерили сили за възкресение.

Апостолите Бенковски, Каблешков, Волов, Петлешков 
и много други не видяха възродена България, но прокараха 
мост към Възкресението. Повярваха в бъдеще, което ста-
на възможно след тяхната саможертва.

В онези толкова далечни и в същото време незабравими 
дни това, което е обединило предците ни са били чисто чо-
вешките християнски ценности – вярата и добротата.

Вярата, че народ, който петстотин години е носил 
робските окови и не се е претопил, не може да загине, той е 
Божи народ – и така превърнаха неуспеха на въстанието в 
следващо стъпало към свободата.

Добротата да протегнеш ръка и да помогнеш на оце-
лелите си събратя и сестри, да им дадеш от своя хляб, 
защото го имаш в повече, да споделиш дома си, защото 
техният е изгорял…

Към това ви призовавам и днес. Брациговци много добре 
знаят как се строят мостове. Да изградим моста между хо-
рата, като обърнем поглед към големите нравствени доб-
родетели – човеколюбие, милосърдие и състрадателност.

Нека си пожелаем – те бъдат неделима част от наша-
та същност.

Само така житейският ни път ще бъде изпълнен с до-
стойнство, а дните ни – с благоденствие и оптимизъм.

Да бъдем силни и добри в мислите и делата си.

Честит празник!

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

„БРАЦИГОВО ВЪСТАНА…”
Под този надслов в късния следобед на 11.05.2019 г. самодеен 

състав при НЧ „В.Петлешков – 1874” пресъздаде събитията при 
обявяването на бъстанието от 1876-а в брациговския въстаничес-
ки пункт.

На площад „Синджирли бунар” младите самодейци възторже-
но пресътвориха патоса на дедите ни, обхванал ги при прочита-
нето на Кървавото писмо и Възванието към българския народ от 
нашия апостол Васил Петлешков.

С големи надежди и прости, но сърдечни думи оживяха об-
разите на някогашните жители на селището, превърнало се в 
единствената непревземаема крепост по време на Априлското 
въстание.

Изказваме огромната си благодарност на ентусиастите Геор-
ги Кабов, Пейчо Малинов, Иван Димов, Антонио Колев, Живка 
и Димитър Георгиеви, Мария Стоименова, Георги Батаклиев, 
Златимира Илиева, жените самодейки от с. Бяга с най-малката 
участничка – бебето Иринка, на 7 месеца, Теодора Кърпарова, Ма-
рия Манолчева, Татяна Симонова, жените от пенсионерски клуб 
„Дълголетие“, Васил Филев, Райна Дименова, жените от танцов 
клуб „Преврен“, самодейки от група за автентичен фолклор при 
НЧ „Просвета – 1911“ – с. Розово, и още много млади хора, моми-
чета, момчета, мъже и жени, чиито имена не са споменати тук, за 
което искрено ги молим да ни извинят и разберат. 

Огромно признание за съпричастността изказваме на чле-
новете на сдружение „Родолюбие“ и сдружение „Хайдути“, които 
всяка година са с НЧ „Васил Петлешков – 1874“ по време на въз-
становките.

Благодарим ви за духа и желанието да запазите родовата 
памет жива!

Иванка СТЕФАНОВА 
председател на НЧ „ В. Петлешков – 1874“


