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С традиционното праз-
нично шествие на учениците 
Брацигово отбеляза 24 май – 
Деня на светите братя Кирил 
и Методий, на българската 
просвета и култура. Офици-
алната церемония започна и 
тази година от Начално учи-
лище „Васил Петлешков“. 
Шествието на малките уче-
ници, получили вече своите 
първи свидетелства за гра-
мотност, премина по улиците 
„Васил Петлешков“, „Трети 
март“ и „Девети септември“.  
Разветите знаменца с лика 
на солунските братя и този 
път допринесоха за коло-
рита на празничната про-
цесия. Площад „Централен“ 
посрещна ученици, учители 
и гражданство с химна на 
празника „Върви, народе 
възродени…“. От най-висо-
ката част на внушителната 
сграда на читалището мъдро 
гледаха образите на първо-
учителите, стиснали както 
винаги четмото и писмото на 
„вси славене“.

Слово за делото на 
Кирил и Методий и за зна-
чението на бележитата дата 
произнесе г-жа Иванка Сте-
фанова – главен експерт „Об-

разование и култура“ към 
Общинска администрация. 
Учителите и учениците бяха 
поздравени и от заместник- 
кмета на община Брацигово 
инж. Тодор Кръстев.

Той отбеляза, че днес 
празнуваме създаването на 
азбуката, която сме дали на 
целия свят. И още, че най-
големият капитал на една 
нация са образованите и 
културни хора и призова 
всички да отдадат заслу-
жената почит на учителите, 
учените и творците, които 
правят хората човеци и дър-
жавата – нация. 

По време на тържест-
вения концерт секретарят  
на Община Брацигово г-жа 
Мария Мадарова връчи и 
годишните награди на Об-

щината за учители-общест-
веници на четири заслужили 
приза преподавателки. 
Отличени - с грамота, книга 
на брациговския автор Алек-
сандър Урумов и парична 
премия, бяха Диана Павлова 
- дългогодишен учител в 
НУ „В. Петлешков“, Веска 

Кръстева – преподавател и 
възпитател в ПГСА и СОУ 
„Народни будители“, Диана 
Танева - учител в ОДЗ „Бо-
жура Фурнаджиева“, и Сто-
янка Янева – преподавател 
по история в СОУ „Народни 
будители“.

Поради излелия се по-
роен дъжд, цялата програма 
на НЧ „В. Петлешков – 1874“, 
свързана с отбелязването 
на най-българския празник 
– Деня на светите братя 
Кирил и Методий, претърпя 
промени. Но въпреки смръ-
щеното време, празничното 
настроение остана в душите 
на всички, които се чувстват 
българи.

„Априлци“

„Само онзи, който е свободен, само той може да се 

нарече човек в пълния смисъл на думата”

в. „Знаме“ бр. 23, 27 юли 1875 г.

✑ ✑ ✑

„Kакто окото е потребно за светлината, ухото за 

звука, а разумът за разбирането и на най-простите 

истини, така също науката, образованието и разви-

тието са потребни за който и да е народ, за да достиг-

не до известна степен на своето благосъстояние…“

в. „Знаме“ бр. 1, 8 декември 1874 г.Потомка на учители от 
Брацигово, понастоящем 
пловдивски педагог, полу-
чи  Националната награда 
„Учител на годината - 2013“ 
в хуманитарно направ-
ление. Отличието беше 
присъдено на Нели Дамя-
нова - Рашайкова - старши 
учител по български език 
и литература в ОУ „Райна 
Княгиня“. Наградата беше 
връчена от министъра на 
образованието проф. Нико-
лай Милошев.

Конкурсът „Учител на 
годината“ се провежда за 
16-и пореден път по иници-
атива на Синдиката на бъл-
гарските учители към КНСБ 
в навечерието на Деня на 
българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост - 24 май. На 
церемонията присъства и 
премиерът Марин Райков. 
Бяха връчени 24 награди в 
различни направления на 
педагози от цялата страна. 

„Априлци“

На 19 април 2013 г. 
гост на Начално учи-
лище „Васил Петлеш-
ков“ бе писателката 
Надежда Христова. 
Посещението й бе част 
от организираните за-
нимания по интереси 
в ПИГ, които са по про-
ект „Подобряване на 
качеството на образо-
ванието в средищните 

училища чрез въвеж-
дане на ЦОУП“.

За пореден път 
словото успя да ома-
гьоса децата. В про-
дължение на един час 
госпожа Христова бе 
авторът, режисьорът, 
сценаристът и музи-
калният оформител. 
Това обаче не й попре-
чи да представи на де-

цата по изключително 
увлекателен начин 
приказката „Шишенце 
от сълзи“.

През цялото време 
писателката умело 
флиртуваше с пуб-
ликата от малчугани, 
поддържаше интереса 
им, а накрая бе щедра 
на автографи.

Таня ВАЛИНКОВА

На моите ученици

Дължи ви всеки по частица изповед,
пристрастна като всяко откровение,
за общия ни път към всяка истина,
за дните на тревоги и вълнения.

Какво отнасяте от нас със себе си,
в бележниците никой не записал е
и вместо строг учител до катедрата
животът ви изпитва като личности.

Но ако смело следвате мечтите си,
със труд и със упорство ги постигате,
със радост и любов градите дните си
и нови върхове без страх достигате.

Ако ръка за помощ не откажете,
на слабия да бъдете опора
и пред света с дела докажете,
че сте достойни, честни хора.

То значи не напразно сме ви учили
в годините под школската ни стряха
и тази благодарност сме получили,
че нашите деца успяха.

Нели Рашайкова

Отбелязахме най-светлия 
празник - на буквите и културата

СЛОВА – ЗАВЕТИСЛОВА – ЗАВЕТИ
2 юни – Ден на Ботев

Аз съм учител!Аз съм учител!  четете на стр. 2четете на стр. 2

И ний сме дали нещо на света

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ „В. ПЕТЛЕШКОВ“ 
СЕ ПОТОПИХА В ПРИКАЗНИЯ СВЯТ 

НА НАДЕЖДА ХРИСТОВА



Общество

У чилищният звънец 
удари за последен 
път за Випуск 2013 
на гимназиите в 
Брацигово. Освен 

от родители и учители, абитури-
ентите бяха изпратени още и от 

представители на община Браци-
гово и граждани. 

С приветствие към зрелост-
ниците за успешна реализация 
и попътен вятър се обърнаха  
директорите на двете средни 
училища - ПГСА и СОУ „Народни 

будители”. Те им пожелаха да по-
мнят училището, учителите си и 
да не забравят родното Браци-
гово.

В СОУ завършващите бяха 
поздравени и със специална 
музикално-танцова програма от 
по-малките ученици.

От Община Брацигово аби-
туриентите получиха рози с по-
желанието да помнят, че животът 
е като цветето – много красив и 
благоуханен, но и с много бодли.

По традиция в края на тър-
жеството випускниците се про-
стиха с училищните  знамена.

Красиви и атрактивни, моми-
четата и момчетата дефилираха 
пред близки, приятели и познати 
в своята първа звездна вечер, 
макар и малко неумело и свен-
ливо. Дамите бяха заложили на 
изключително стилни дизай-
нерски рокли, прически и грим. 
При кавалерите преобладаваше 
традиционният елегантен стил 
с леко спортни акценти. Те бяха 
предпочели да излязат от типич-
ния за случая твърде официален 
вид на строгия костюм, като бяха 
заложили на фешън визията 

– към вталеното сако и панта-
лоните с ръбове бяха добавили 
спортна риза.

За абитуриентките нямаше 
доминираща тенденция. Те се 
бяха спрели както на дълги, така 
и на къси рокли, разбира се във 
всички цветове на дъгата.

/Соб. инф./

Всяка година в навече-
рието на празника на сла-
вянската писменост, който 
ние, българите, отбелязваме  
и като празник на учителите, 
работещите в читалището 
почитат онези от педагозите 
в нашия град, които са вече 
в заслужена почивка – т.е. 
в пенсия. Списъкът на тези 
хора е дълъг и всяка година 
нараства все повече. Към мо-
мента са записани имената 
на над 80 преподаватели.

Говорим за онези, които 
са сред нас и се радват на 
живота, но с тъга поглеждат 
назад към миналото, където 
са останали най-хубавите им 
спомени.

С цвете карамфил и с 
поздравителна картичка чи-
талищните служители им на-
помнят, че не са забравени. И 

така година след година.
Сега обаче настоятел-

ството на единствената 
културна институция в града 
си постави амбициозната за-
дача да започне изготвянето 
на алманах на брациговските 
учители.

Осъзнаваме, че задачата, 
с която се нагърбваме е труд-
на, отговорна и трудоемка. 
Алманах е разновидност на 
серийно издание, продължи-
телен сборник от литератур-
но-художествени и/или науч-
но-популярни произведения, 
обединени по различни кри-
терии - тематичен, жанров, 
идейно-художествен и други. 
Съдържа информация от раз-
лични области на обществе-
ния живот със статистически 
данни за хора, литературни 
новости, научни постижения, 

законодателни изменения и 
т.н., доближава се до кален-
дарен справочник. За разли-
ка от списанието, алманахът 
излиза обикновено веднъж 
на една или няколко години, 
или непериодично. Освен 
това алманахът може да бъде 
и издаден по определен по-
вод (например годишнина от 
събитие).

Желанието ни е да събе-
рем сведения за учителите 
в града през различните 
периоди на развитие на об-
разованието в Брацигово. 
Затова се обръщаме към 
всички, които имат данни за 
личности и учители, работели 
в брациговските училища, да 
се отзоват на начинанието и 
ни помогнат със своите спо-
мени, разкази и снимки.

Галина ТРАЯНОВА

Бих искала да бъда на 
много места по света, но 
съм здраво закотвена тук 
със своята скромна запла-
та и затова пътувам само 
мислено.

Аз не съм Езоп или Ханс 
Кристиан Андерсен. Не раз-
кривам истината чрез без-
бройни басни и приказки. 
На хората им омръзна да 
слушат приказки и басни.

Аз не съм Мари Мак 
Клеод Бътюн, която строи 
голям колеж за своя народ. 
В България има много про-
сторни и големи училища. 
В тях няма „оранжеви 
щайги”, а истински чинове. 
Само че в малките села и 
градчета тези училища са 
полупразни, защото децата 
и родителите им мигрират 
там, където има работа. 
Селата обезлюдяха и опус-
тяха, а някои училища вече 
не отварят врати...

Моите първи ученици... 
Те са вече на 30... При-
съствала съм на сватби, 
кръщенета и изпращане 
зад граница... Да. Голяма 
част от тях не остават в 
България. Скамейките на 
техните чинове отдавна са 
празни...

А аз? Аз се боря еже-
дневно, мирно и тихо, стач-
кувайки, пишейки лозунги, 
справки и стихове. Аз съм 
учител в България... Боря 
се като Бел Кауфман „На-
горе по стълбата...”. Попъл-
вам всеки ден декларации, 
подписвам се на заповеди, 
оформям протоколи, правя 
списъци, статистики, водя 
отсъствия и присъствия, 
обобщения, обучавам се 
допълнително в курсове, 
правя разпределения и се 
самосезирам при неизпъл-
нението им, главни книги, 
съвети, методически обеди-
нения, семинари... Стъпка 
след стъпка, стълбата води 
в море от бумащина. 

Понякога в един ден 
ми се е налагало да бъда 
актьор, психолог, манипу-
латор, журналист, сестра 
и лекар, треньор и играч, 
търсач на изгубени вещи, 
шивач, заместник-родител, 
водач, защитник, следова-
тел, съветник или просто 
приятел... Обучена съм на 
много неща и все още се 
уча, но най-вече на това как 
да не спираме да се учим 

през целия си живот. 
„Аз съм парадокс. 

Говоря най-силно, когато 
слушам най-внимателно”... 
и много, много тихо, когато 
искам да ме чуят всички. 
Забравям лесно обидите и 
прощавам, макар че на мен 
няма кой да прости...

Лекарят се грижи за фи-
зическото здраве, но защо 
подценяваме духовното 
здраве, за което се грижи 
учителят.

Архитектът строи ве-
ковни монументи и сгради 
грижливо, но само върху 
здрави терени. Учителят 
изгражда постепенно, с 
любов и постоянство сво-
ята творба, но не може да 
сложи класификация: от 
това нищо не става... В за-
мяна на това най-палавите 
и най-трудните деца са 
тези, които дълго помнят 
своите учители.

„Е, аз съм воин. Все-
кидневно водя битки с 
надзъртащото насилие, 
страха, предразсъдъците, 
невежеството и апатията. 
Но имам велики съюзници: 
Интелигентността, Любо-
питството, Родителската 
подкрепа, Индивидуалност-
та, Творчеството, Вярата, 
Любовта и Смехът - всички 
се стичат под моите знаме-
на и с тяхната подкрепа съм 
непобедима.”

И така... аз съм учител...
„Имената на онези, 

които са практикували 
моята професия звънят 
като камбани на славата 
на човечеството...” Сократ, 
Букър Т. Уошингтън, Буда, 
Конфуций, Ралф Уолдо 
Емерсън, Берон, Климент 
Охридски, Лио Баскаля, 
Мойсей и Исус...

Днес, в навечерието 
на празника на светите 
учители Кирил и Методий, 
знам, че 

„...съм всички онези 
учители, чиито имена и 
лица отдавна са забравени, 
но чиито уроци и характери 
винаги ще бъдат помнени 
заради постиженията на 
техните ученици.”

И тъй съм учител не 
къде да е, а в България, на 
мен се пада голямата чест 
да градя нейното бъдеще, 
защото съм здраво закот-
вена тук...
По есето на Дж. ШЛАТЪР

Близо 300 милиона души пишат на 
кирилица. Това са славяни от Югоизточна 
Европа, руснаци, украинци, беларуси, пред-
ставители на десетки неславянски етноси в 
Русия - кавказки, сибирски, далекоизточни, 
както и в бившите централноазиатски съвет-
ски републики и Монголия.

Това е грубата сметка на водещи сла-
вянски филолози, тъй като е невъзможно 
да се изчисли точният брой на емигрантите 
от тези страни. Поне 50 езика по света из-
ползват или поне някога са използвали 
кирилицата. Тя официално е писменост дори 
на чукчите (от 1936 г.).

България все още единствена представ-
лява кирилицата в Евросъюза. Културният 
ни принос с 30-те ни букви е безспорен, тъй 
като до 2007 г. в елитния клуб имаше само 
две азбуки - латинската и гръцката.

Освен кирилицата и латиницата, същин-
ски азбуки са още грузинската, арменската 
и гръцката. Съвременният вариант на пис-
меността в Грузия се нарича мхедрули (от 
мхедари - „войник”). Тя съдържа 33 букви 
- 28 съгласни и 5 гласни. Използва се от гру-
зинския и още три сродни езика. До 1940 г. 
с грузински букви са писали и абхазците, но 
те вече употребяват кирилицата.

Арменската азбука се използва от около 
8 милиона души, основно в Армения, Гру-
зия, Русия, Иран, Турция, Ливан и Сирия. 
Тя е създадена още в началото на V век и в 
модерния си вариант има 39 знака.

Писмеността на гърците е най-старата 

модерна азбука, която съдържа всички 
гласни и съгласни звуци в езика. Наборът от 
24-те букви на южните ни съседи се употре-
бява в сегашния си вариант още от VIII век 
преди Христа.

Географски днес тя се използва основ-
но в Гърция и Кипър. Но в по-общ смисъл 
може да претендира и за най-широка раз-
пространеност - гръцките букви се ползват 
в математиката, физиката, астрономията, за 
обозначаване на университетски братства и 
за други цели.

Най-старите букви?
Учените смятат, че писмеността е създа-

дена независимо от поне два древни народа 
- шумерите в Месопотамия и предшествени-
ците на маите в Централна Америка. Най-
ранното открито досега доказателство, че 
те са имали писменост, е табличка от шумер-
ския град Киш (от около 3500 г. пр. н.е.). За 
сравнение - най-старата египетска находка 
датира от 3200 г. пр. н.е.

Но две сравнително скорошни открития 
- в Румъния и в Пакистан, връщат времето 
назад с около 2 хилядолетия. През 1961 
г. край румънското с. Тертерия са открити 
3 таблички от глина с изписани върху тях 
символи. Първоначално се смята, че те са 
от около 2300 г. пр. н.е., но въглеводородно 
изследване на други изкопани предмети от 
същия слой земя определя вероятната дата 
на създаването им на 5300-5500 г. пр. н.е. 
Значението на писанието обаче още не е 
дешифрирано. /Соб. инф./

Принцеса Турандот (по-
зната от едноименната опе-
ра на Джакомо Пучини) се 
отличава с неземна красота 
и кръвожаден характер. За-
това, когато различни прин-
цове и юнаци идвали да я 
искат за жена, тя обявила 
кастинг (сиреч изпитание), 
като тя трябвало да зададе 
три въпроса, ако не отго-
ворел, непознатият губел 
главата си. И десетки глави 
били набучени на ограда-
та на двореца на баща й 
– императора, докато един 
принц, казвал се Калаф, се 
явил, отговорил на въпро-
сите, като от своя страна 
поставил условие, че ще се 
ожени за Турандот, ако тя 
на другия ден познае как се 
казва и откъде е…

Една от придворните 
дами, услужлива до безо-
чие, решила да помогне 
на господарката си, като 
се промъкнала в стаята, 
където спял Калаф, слуша-
ла бълнуванията му пред 
вълнуващото утро… И до-
кладвала на принцесата, 
сиреч направила донос 
във вреда на един невинен 
човек… Принцесата била 
много доволна от хитрата 
доносница…

А то – доносничеството 
– процъфтява най-много в 
преломни времена, когато 
властимащите се страхуват 
от инакомислещите, от по-
способните, от опонентите 
си… Та нали благодарение 
на „бдителните” привър-
женици на якобинците по 
време на Френската рево-
люция от 1789 г. пратиха 
на гилотината повече от 
17 хиляди „аристократи”, 
между които и невинни 
хора като великия химик 
Лавоазие и други умове на 
човечеството.

Същото се случва и 
през 30-те години на мина-
лия век, когато тогавашни-
ят СССР, благодарение на 
„бдителните” доносници, 
много предани на велико-
то дело на революцията, 
са били обвинени в измяна, 
сиреч виновни до доказ-
ване на невинността им. 
Наричали са ги „троцкисти” 
по името на опонента на 
Сталин, а това било най-
голямото предателство, за-
ради което са били изпра-
щани в зловещата Колима, 
концлагер от който нямало 
никакъв лъч за спасение… 
Благодарение на „верните” 
доносници, в Брацигово не 
се завърнаха редица до-
стойни хора, политемигран-
ти в страната на Съветите, 
такива умове като Димитър 
Гачев, Страшимир Мишеко-
паранов, Христо Грънчаров 
и мн. други герои, отдали 
живота си за победата на 
„новия строй”.

И днес недостойните ла-
кеи, потомци на Юда Иска-
риотски, не са се скратили, 
защото има доста власти-
мащи, които съзнават, че 
незаслужено заемат стола 
си, поради което виждат 
във всеки мислещ свой съ-
перник. А те – доносниците 
- чрез своите деяния се до-
копват до високи длъжнос-
ти и научни звания. Защото 
са нужни на някого…

Но има и нещо друго 
- презрението на онези, 
другите, които не продават 
съвестта си за каквото и 
да е…

А колкото до принцеса 
Турандот, въпреки доноса, 
Калаф успял да я направи 
своя жена… като в при-
казките!

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Училищният звънец удари за 
последен път за Випуск 2013

ПРИНЦЕСАТА И ПРИНЦЕСАТА И 
ДОНОСНИЦАТАДОНОСНИЦАТА

300 ìèëèîíà äóøè 
ïèøàò íà êèðèëèöà

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

КУЛТУРНИТЕ ДЕЯТЕЛИ СИ 
ПОСТАВИХА АМБИЦИОЗНА ЗАДАЧА

Аз съм учител в България
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Точно в Деня на детето 
официално ще бъде за-
крит Домът за деца, лише-
ни от родителска грижа в 
Брацигово. 

Решението за закрива-
не е взето още в началото 
на 2011-а и бе планирано 
за 1 януари тази година, 
но се отложи, за да могат 
децата да завършат учеб-
ната година и да бъдат  
изпратени десетимата 
абитуриенти.

Възпитаниците на 
Дома няма да останат на 
улицата. На негово място 
вече работи Комплекс за 
социални услуги, в който 
са разработени седем 
дейности. Три Преходни 
жилища приютяват тий-
нейджъри от 13 до 18 го-
дини, има и два Центъра 
за настаняване от семеен 
тип. В Наблюдавано жили-
ще пък са възпитаниците 
над 18 и повече години, 
които се подготвят да 
вземат живота си в свои 
ръце и да продължат 
самостоятелно напред. 
И те, както и другите, пре-
минават през различни 
обучения за придобиване 
на професионални и клю-
чови умения, за които им 
се издават необходимите 
сертификати.

Центърът за общест-
вена подкрепа работи по 
превантивните дейности с 
деца и семейства. Отделно 
е открит и Дневен център 
за работа с деца с увреж-
дания в общността.

Предимството на нова-
та институция е, че всички 
нейни подразделения са 
под едно и също ръковод-
ство. Така се пестят раз-
ходи от персонала, който 
иначе би трябвало да се 
назначи за всяко звено 
поотделно. За децата пол-

зата също е безспорна, 
тъй като те вече няма да 
са просто отглеждани, но 
за тях ще се полагат мно-
го повече грижи. Част от 
тях вече са осигурени. В 
базата на комплекса има 
модерен кухненски блок, 
в който възпитаниците се 
учат на готварство и слад-
карство. Ръководството 
им организира почти вся-
ка година Ден на гозбата, 
в който се срещат директ-
но с работодатели.

Миналата година така 
започнаха работа четири 
деца – в хотел „Аугуста“ 
в Хисаря. Шефовете им 
са доволни и искат още 
двама тази година, хвали 
ги директорката.

С подкрепата на 
спонсори тя е успяла да 
оборудва и модерен фри-
зьорски салон. В него се 
обучават бъдещи коафьо-
ри. Техни модели са хората 
от персонала, които нямат 
нищо против да се оставят 
в умелите им ръце. Само 
на държавна помощ не 
може да се разчита, тя не 
стига, казва г-жа Найдено-
ва, за която колегите й от 
областта са категорични, 
че е сред най-успешните 
ръководители на соци-
ални заведения в Пазар-
джишко.

Тази година тя и възпи-
таниците й изпратиха тър-
жествено 10 абитуриенти.

Всеки от тях вече е 
взел някакъв занаят в 
ръце и е готов да се спра-
ви с живота си. Осигурени 
са им също кандидатсту-
дентски курсове, както и 
работа – в Лионел, Фран-
ция. Там с четиримесечни 
договори те ще могат да 
изкарат първите собстве-
ни пари в живота си.

„Априлци“

Договор за отпускане 
на финансова помощ по 
мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземедел-
ски земи” от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2007-
2013 г. подписа кметът на 
община Брацигово на 15 
май тази година.

Схемата за безвъз-
мездна финансова по-
мощ се реализира с фи-
нансовата подкрепа на 
Европейския съюз, чрез 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони.

I) Финансова помощ е 
предназначена за:

1. Физически лица, ед-
нолични търговци и юри-
дически лица, собствени-
ци на неземеделски земи 
с площ над 0,5 ха.

2. Общини, притежава-
щи неземеделски земи с 
площ над 1,0 ха.

3. Държавни горски 
стопанства (ДГС), дър-
жавни ловни стопанства 
(ДЛС), национални пар-
кове и научноизследова-
телски горски стопанства, 
стопанисващи неземе-
делски земи с площ над 
1.0 ха.

Финансова помощ сe 
предоставя за инвести-
ции, извършвани върху 
всички неземеделски 
земи на територията на 
цялата страна, незави-
симо от собствеността 
им, попадащи в общини 
с лесистост по-малка от 
60% или райони с висок и 
среден риск от ерозия.

II) Финансова помощ 
се предоставя за инвести-
ции в следните дейности:

1. Създаване на горски 

култури, което включва:
а) изготвяне на техно-

логичен план за залеся-
ване;

б) почвоподготовка;
в) транспорт и вре-

менно съхранение на по-
садъчния материал;

г) закупуване на поса-
дъчен материал;

д) разходи за труд при 
залесяване;

е) ограждане на зале-
сената територия.

2. Поддържане на съ-
здадените горски култу-
ри, което включва:

а) попълване (презася-
ване или презасаждане);

б) отглеждане на но-
восъздадените горски 
култури до 5 години след 
залесяването. 

Разходите за поддър-
жане са допустими за 
подпомагане само при за-
лесяване на изоставена 
земеделска земя.

Недопустими за под-
помагане са дейности, 
свързани със засаждане 
и отглеждане на коледни 
дръвчета.

Залесявания в мес-
тата по Националната 
екологична мрежа На-
тура 2000 са допустими 
за подпомагане само ако 
са предвидени в плана за 
управление на съответно-
то място.

Финансова помощ сe 
предоставя и за предва-
рителни разходи за из-
готвяне на технологичен 
план за залесяване, упо-
менати в т. 1, буква а.

Финансовата помощ 
за одобрения проект на 
Община Брацигово е в 
размер на 432 617,17 лв.

Зинаида ГЛУХЧЕВА

Кой казва, че е свър-
шило доброто? Кой 
казва, че младите хора 
са нехайни и лоши? Кой 
казва, че всички те бягат 
от България, за да търсят 
своя хляб навън?

Аз знам, че всички от 
нас имат отговор на тези 
въпроси. 

И не става дума за 
онова мрънкало, на кое-
то никой не е угодил, за-
щото не всичко в живота 
ни е облаци и кал.

Дали не представяме 
в прекалено черни крас-
ки битието си и то точно 
когато ни трябва?

Сигурно други са 
подбудите на Христо 
Мишев, който, макар и 
много млад, учи хората 
на душевна щедрост, 
благородство и сърдеч-
на топлота. И прави това 
с такъв финес, че е труд-
но да не ти трепне нещо 
вътре в душата. Така е, 
защото той не е сам. До 
него са съпругата му и 
майка му. И те като него 
вярват в доброто и се 
опитват чрез делата си 
да внушат тази вяра на 
другите около себе си.

За да се увери в каза-
ното дотук, човек трябва 
да погледне градинката 
пред Началното учили-
ще. Тя никога не е била 
по-хубава. Ароматът на 

липите, красотата на цве-
тята не могат да не откло-
нят погледа на минувача. 
Всяка сутрин, преди да 
отиде на работа, Христо 
полива зелените площи 
и то от собствената си 
чешма.

Градинката стана лю-
бимо място на младите 
майки от квартала и на 
възрастните хора, тър-
сещи отмора и прохлада 
сред тази частица от при-
родата.

Тези дни Христо на-
прави един бутафорен 
кладенец, който допълни 
красотата на паркчето. 
Но мечтите му не спират 
дотук. Желанието му е 
да направи малка дет-
ска площадка, за радост 
на децата от близките 
улици и облекчение на 
майките.

Пресътвореното от 
него ни дава надежда да 
вярваме, че добродете-
лите на българина няма 
да се изгубят в смутни-
те времена на духовна 
криза.

Нека се заразим от 
примера на този млад 
човек и с общи усилия 
се опитаме да възпитава-
ме у младите хора вяра, 
нравственост, усет към 
красивото и гражданска 
доблест.

Гена ПАВЛОВА

Традиция стана Битовата група с ръководител 
Славка Кушлева при НЧ „Просвета - 1911 г.“ - Розово, 
ежегодно да участва на общински и национални съ-
бори. Тази година секретарката на читалището Васка 
Спасова направи всичко възможно и на 18 май же-
ните се представиха блестящо на 18-ия Национален 
фолклорен фестивал в гр. Костандово. С местни 
автентични песни в съпровод на гайда и акордеон 
от Николай Балабанов самодейците ни взривиха пуб-
ликата и бяха наградени с грамота и плакет. Пътува-
щите с групата, поддържащи дружинки пенсионери, 
се разнообразиха и насладиха на пъстрите красиви 
носии и изпълнения на народни песни и хора от цяла 
България. Върнахме се удовлетворени и заредени за 
нови творчески участия.

Катя КОМИТОВА

Зареялото се в не-
бесната синева 
хартиено хвърчило 

бе грабнало очите на уче-
ниците, разпилени по широ-
кия двор на училището.

- Вижте ги! – сочеше ги 
през прозореца на кабинета 
си директорката Виолета 
Каменова на смутената мла-
да учителка. – Вижте как за-
ради няколко ваши немир-
ници учениците от цялото 
училище закъсняват за час! 
Това е непростимо, особено 
за вас, млада и енергична 
учителка, със знания…

Учителката, девойка 
със сини очи и черна коса, 
която падаше на раменете й 
върху бялата блузка, наведе 
погледа си, една сълза над-
ничаше зад ресниците й… 
Сепна я отново властният 
тон на директорката, която 
я гледаше над очилата си:

- Влизайте в час и ми 
пратете Вашият прословут 
Асен! Да го видя що за 
птичка е, та само неговият 
номер е в дневника Ви! Въ-
рвете и внимавайте…

Сълзата капна от сините 
очи на учителката, но тя ряз-
ко се обърна… „Нима госпо-
жа Каменова не е чувала за 

прословутите наставления 
- мислеше си  постъпилата 
за първа година учителка, 
– че ако децата получават 
несправедливи упреци, се 
научават да презират, ако 
са заобиколени от враждеб-
ност, се научават да се бият, 
ако проявяваме към тях 
толерантност, се научават 
да бъдат търпеливи, ако 
получават признание, се на-
учават да преследват целта 
си, ако живеят на спокой-
ствие – постигат хармония 
на духа и т.н.?” Тя вървеше, 
прегърнала дневника към 
гърдите си с дясната си 
ръка, и сълзите й се стичаха 
по бледото й лице…

След няколко минути 
пред дъбовото бюро на 
госпожа Каменова стоеше 
дребно момченце, едва пре-
хвърлило десет години… 
То огледа кабинета, спря 
поглед на големия кактус, 
след това се сепна от ре-
зеца на зелените й очи, по-
тръпна и наведе глава…

- Е, какво ще те правим? 
Къде ходиш всеки първи 
час на целия месец март и 
от началото на април? Учи-
лищният правилник, както 
ти е известно, е фиксирал 

точно какво трябва да пра-
вим всеки час и минута… 
– и тя дълго говореше за 
задълженията и правата на 
всеки…

После, изглежда усети, 

че момченцето отдавна не 
я слуша, внезапно спря и 
се вгледа в него. Проследи 
погледа му и видя, че то се 
любуваше на картината на 
Шишкин „Мечта”, окачена 
на стената… В облеклото 
ли, в изражението ли, тя 
не можеше веднага да 
разбере, личеше, че това 
момче не е като другите… 
Сети се! Та нали то беше от 
ония деца, които бяха ро-
дени в Майчин дом и бяха 
расли по разни пансиони… 
Имаше от тях двайсетина 
в училището… И, като по-
гледна ласкаво момчето, 
заговори тихо:

- Е, ще ми кажеш ли 
къде ходиш всяка сутрин? 
Защо закъсняваш? – стана, 
извади от шкафа кутия шо-

коладови бонбони, подаде 
му и повтори въпроса си.

- До изгорялото дърво… 
Там, до блатото… – заго-
вори момчето. – На него 
има щъркелово гнездо… 

И щъркелите си дойдоха! 
Там в хралупата съм скрил 
мартеницата, дето ми я даде 
новата учителка… Чакам 
щъркела! Да ми донесе 
нови обувки като на Борис 
от нашия клас… Вече много 
пъти ходя, но изглежда не 
са намерили…

Каменова го погледна 
като втрещена, опряла 
дръжчицата на очилата в 
устната си… Това момче 
доверяваше надеждите си 
на обгореното от мълния 
Самодивско дърво! Там, 
където се бяха срещали 
преди двайсет години с 
нейния Валери! Там, където 
той й береше теменуги и 
веднъж една пчела полази 
пръста му, а тя изпищя от 
уплаха… Там бе и послед-

ната им среща. И защо се 
разделиха? Защото той, 
дори на срещите си с нея, 
не преставаше да мисли 
за своите планери и чер-
тежи… Често дори не я 
слушаше, гледаше я и не 
я виждаше… И когато раз-
бра, че заминава да учи за 
летец, една колежка й зада-
де рояк въпроси, пред кои-
то тя занемя… „Можеше ли 
да го дели с небесата? Как 
щеше всяка вечер да го 
чака във вечен страх? Как-
во ще стане с нея, ако…“ И 
той си замина с една недо-
умяваща болка… След три 
години научи, че загинал 
при изпитателен полет… 
В последното писмо до 
майка му бе писал, че се 
чувства безкрайно само-
тен, макар и да е първенец 
на училището…

Вероятно скръбта по 
Валери, когото не бе раз-
брала, втвърди сърцето й, 
не обърна очи към друг 
човек, а самата длъжност, 
с неизбежната дистанция 
към колегите, я направи 
коректен ръководител, из-
пълнителна и педантична 
до крайност.

- Е, какво, ще отидеш 

ли пак? – със задавен глас 
се взря в очите на момчето 
тя. – Нали не трябва да за-
късняваш?… Ти вече си ги 
видял, а аз не съм ги забе-
лязала…

- Охо-о, откога са до-
шли! Аз всеки ден ходя за 
подаръка, ама още не ми 
е дошъл редът… Другите 
момчета нали си имат бащи 
и майки, защо чакат на щър-
кела? Така и лани толкова 
чаках… Толкова чаках…

Влага замрежи очите на 
Каменова – та това дете си 
нямаше нийде никого… И 
чакаше, чакаше… да стане 
чудото с мартеницата, да 
умилостиви щъркелите… Тя 
излезе иззад бюрото, пре-
гърна непохватно момчето 
и отрони шепот:

- Иди утре пак при 
дървото!… Може би тази 
година ще се сетят за тебе! 
– и добави, като видя недо-
верчивия му поглед: – Нали 
ще отидеш? А сега иди при 
другарчетата си…

Като остана сама, тя от-
вори прозореца и потърси 
с очи хартиеното хвърчило, 
но то бе отлетяло в без-
края…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗАТВАРЯТ ДОМА ЗА ДЕЦА НОВ ПРОЕКТ ЩЕ РЕАЛИЗИРА
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ЖИВИ СА ЧОВЕШКИТЕ
ДОБРОДЕТЕЛИ

„Най-хубавото се вижда само със сърцето…“
„Малкият принц“, Антоан дьо Сент Екзюпери

НА СЪБОР В КОСТАНДОВО

 



На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 101, ал. 
1 и ал. 3, т. 2 и чл. 103  от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и в 
изпълнение на Решение № 336/25.04.2013 г. на Общински 
съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на позем-

лени имоти – земеделска земя в землището на гр. Брациго-
во, местност Шавариеви ливади, както следват:

1. Поземлен  имот  с идентификатор 06207.3.262  по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брациго-
во, начин на трайно ползване – нива с площ  1662 /хиляда 
шестотин шестдесет и два/ кв. м, девета категория при не-
поливни условия, трайно предназначение на територията 
- земеделска. Имотът е актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 97/19.03.2013 г. Начална тръжна продажна 
цена - 1247.00 /хиляда двеста четиридесет и седем/ лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 06207.3.129 по кадас-
тралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, 
начин на трайно ползване – нива с площ  562 /петстотин 
шестдесет и два/ кв. м, девета категория при неполивни 
условия. Имотът е актуван с Акт за частна общинска соб-
ственост № 98/19.03.2013 г. Начална тръжна продажна цена 
-  422.00 /четиристотин двадесет и два/ лева.

 
Търгът ще се проведе на 7.06.2013 г. от 10.00 ч. в сградата 

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

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, срещу 
сумата от 50.00 лв. до  15.00 ч. на 6.06.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от обявена-
та начална тръжна продажна цена за всеки имот поотделно 
се внася по сметка IBAN  BG88 SOMB 91303332969601,  BIC 
SOMBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. 
на 6.06.2013 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 6.06.2013 г. 

Оглед на имотите може да се направи след предва-
рителна заявка в стая № 12 на Общинска администрация 
- гр. Брацигово, след представяне на документ за закупена 
тръжна документация, до 15.00 ч. на 6.06.2013 г. 

В случай, че за някой от имотите  търг не се проведе, по-
следващи търгове да се провеждат през петнадесет дни до 
окончателната продажба на имотите.

За допълнителна информация:     
Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116, 112
                                                                                                                

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово   

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

Съвременност

                                        
                                                       
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 Наредба-
та за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и в изпълнение на Решение № 337 от 
25.04.2013 г. на Общински съвет - гр. Брацигово  

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване на 6.06.2013 г. от 10.00 

ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Брацигово, 
за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична 
общинска собственост, представляващи части от първи етаж 
в сградата на Младежки дом, намираща се в Поземлен имот 
с идентификатор 06207.501.284 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри  на гр. Брацигово /по предходен план 
- УПИ  ХІ – Младежки дом, в кв. 13/, ул. „Христо Смирненски” 
№ 1, а именно: помещение с площ 160 кв. м за кафе-аперитив 
и помещение с площ 200 кв. м за нощен бар.

1.1 Срок за отдаване под наем на частите от  имота - 5 
/пет/ години.

1.2 Начална тръжна месечна наемна цена – 440.00 лв. 
без ДДС. За първата и втората година от срока на договора 
за наем се заплаща достигнатата на търга месечна наемна 
цена, намалена с 20 %. За останалия период от договора за 
наем - целият размер на достигнатата на търга месечна на-
емна цена.

1.3 Кандидати за участие в търга трябва да бъдат 
юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския 
закон.

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

   2. Тръжна документация може да се закупи от фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, срещу 
сумата от 50.00 лв. до 16.00 ч. на 5.06.2013 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от начал-
ната тръжна наемна цена се внася в касата на фронт-офиса 
на Общинска администрация - гр. Брацигово,  или по банков 
път по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMB-
BGSF при „Общинска банка” АД – клон Пещера,  до 16.30 ч. 
на 5.06.2013 г. 

4. Документи за участие в търга се приемат на фронт- 
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 16.45 
ч. на 5.06.2013 г.

5. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на 
служител от Общинска администрация, се извършва, след 
представен документ за закупена тръжна документация, до 
15.00 ч. на  5.06.2013 г. 

В случай, че не се явят кандидати за участие в търга, по-
вторен търг ще се проведе след петнадесет дни.

                                                           
За допълнителна информация: стая № 16

 Общинска администрация – гр. Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

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 Наредбата за реда за придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество и в 
изпълнение на Решение № 346 от 25.04.2013 г. на 
Общински съвет - гр. Брацигово 

 
О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване на  12.06.2013 г. 
от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - гр. Браци-
гово, ул. „Христо Смирненски” № 1 за отдаване под 
наем на недвижим имот,  общинска собственост, 
представляващ метален павилион с площ 250 кв. 
м, находящ се в урегулиран поземлен имот I – Мла-
дежки дом, в кв. 45 по плана на с. Бяга, за търговска 
дейност.

1.1 Срок за отдаване под наем на имота - 5 
/пет/ години.

1.2 Начална тръжна месечна наемна цена  
– 150.00 лв. без ДДС. 

1.3 Кандидати за участие в търга трябва да 
бъдат юридически лица, регистрирани по смисъла 
на Търговския закон.

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

   2. 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 
11.06.2013 г.

   3. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /
хиляда/ лева се внася в касата на фронт-офиса на Об-
щинска администрация - гр. Брацигово, или по бан-
ков път по сметка IBAN  BG88 SOMB91303332969601, 
BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД – клон 
Пещера, до 16.30 ч. на 11.06.2013 г. 

     4. Документи за участие в търга се приемат 
на фронт-офиса на Общинска администрация - гр. 
Брацигово, до 16.45 ч. на 11.06.2013 г.

      5. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъ-
ствието на служител от кметство Бяга, се извършва 
след представен документ за закупена тръжна до-
кументация, до 15.00 ч. на  11.06.2013 г. 

В случай, че търгът 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

Кметство Бяга - 03557/22-23

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет  на  община  Брацигово 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
отпочване на поливния сезон, както и ритмичното пода-
ване на вода в земеделските имоти

О П Р Е Д Е Л Я М :

График за поливане от язовири „Бурово блато” и „Га-
чево блато”, намиращи се в землището на гр. Брацигово 
и с. Козарско, по местности и дни, както следва:

ОТ ЯЗОВИР „ГАЧЕВО БЛАТО”: 
   
Местност Чиликовица – в дните четвъртък, петък, съ-

бота и неделя.
За село Козарско – понеделник, вторник и сряда.

ОТ ЯЗОВИР „БУРОВО БЛАТО:

Местности Драгуница, Албена, Ропината, Просовето 
– четвъртък, петък, събота и неделя.

Изпълнението на графика да започне от 1.06.2013 
година.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на 
всички заинтересовани лица чрез оповестяването й на 
публични места  и във вестник „Априлци” за сведение и 
най-стриктно изпълнение.

Контрол по изпълнението й възлагам на Костадин 
Антонов – пазач на язовирите.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  БРАЦИГОВООБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  БРАЦИГОВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  БРАЦИГОВООБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  БРАЦИГОВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВООБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО

Б Л А Г О Д А Р Н О С ТБ Л А Г О Д А Р Н О С Т
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Уважаеми г-н Гюлеметов,

От сърце Ви благодаря за поздравителния 
адрес, с който ме удостоихте като ветеран от 
Втората световна война. Вече години наред не 
излизам поради напредналата си възраст, живея 
сам между четири стени, посещават ме опре-
делени хора и може да прецените с каква радост 
и вълнение приех поздравлението като оценка на 
всичко онова,  което съм дал за родината и благо-
устрояването на моето село в мирно време. 

Вашите топли думи ме окрилят, дават ми 
кураж и сили да преодолявам трудностите на 
моето ежедневие. Сега вече съм убеден, че не съм 
забравен. Благодаря Ви!

С уважение:
 Петър Йорданов Илиев - 96 години, Розово

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ -  ПЛОВДИВЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ -  ПЛОВДИВ
 

ДО
ГОСПОДИН КМЕТА
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
П. КОД 4579 ГР. БРАЦИГОВО
УЛ. „АТАНАС КАБОВ” № 6А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Уведомяваме Ви, че по сервитута на железопътната ли-
ния ще се извърши пръскане с хербицид „Ефазат” с мото-
рен влекач и вагон в период от 30.05.2013 г. до  31.05.2013 г. 
в междугарие Кричим – Брацигово и в междугарие Кричим 
– Пещера.

Телефон за контакти:
0882 885 851 – инж. Кукова

С уважение:
инж. Гошо КЪЧКОВ

и.д. директор „ЖП Секция” - Пловдив

З А П О В Е ДЗ А П О В Е Д
№ РД – 292/20.05.2013 г.

град Брацигово

Деветнадесет проекта 
на общини, кметства, учи-
лища и детски градини от 
област Пазарджик са одо-
брени за финансиране от 
Предприятието за управ-
ление на дейностите по 
опазване на околната 
среда /ПУДООС/ в рам-
ките на традиционната 
Национална кампания 
на МОСВ „За чиста окол-
на среда”. Както всяка 
година, проектите на об-
щините и кметствата са на 
стойност 10 хиляди лева. 
От община Брацигово 
финансиране ще получат 
проектите на две кмет-
ства – Равногор и Розово. 

В тях се предвижда по-
чистване на определени 
участъци, озеленяването 
им и създаването на зони 
за отдих, естетизиране и 
подобряване на жизне-
ната среда в населеното 
място.

Изпълнението на 
финансираните от ПУДО-
ОС проекти в областта 
ще бъде проследено от 
РИОСВ - Пазарджик. След 
проверка и протоколиране 
на заложените и изпълне-
ните дейности по проекти-
те, директорът на РИОСВ 
одобрява пред ПУДООС 
коректната им реализация.

„Априлци”

З А П О В Е Д  
№ РД - 290/20.05.2013 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с пред-
приемане на превантивни мерки за недопускане разруша-
ване на хидротехническите съоръжения /язовирни стени и 
диги/, което ще доведе до разливи и наводнения на големи 
селскостопански площи, заливане на жилищни и стопански 
сгради, загуба на животни, готова продукция и материални 
дейности, както и възможни човешки жертви 

З А Б Р А Н Я В А М З А Б Р А Н Я В А М :

Преминаването на транспортни средства /с тонаж над 
3.5 т/, под какъвто и да е предлог, по дигата на язовир „Чор-
баново”, намиращ се в землището на с. Розово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всич-
ки заинтересовани лица за сведение и най-стриктно изпъл-
нение чрез средствата за масова информация. 

Контрол по изпълнението й възлагам на кмета на село 
Розово – Йорданка Петкова.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н А  Б РА Ц И Г О В ОО Б Щ И Н А  Б РА Ц И Г О В О
ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРОЕКТА ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРОЕКТА 
ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
ОТ ОТ ПУДООСПУДООС В КОНКУРСА НА  В КОНКУРСА НА МОСВМОСВ 

„ З А  Ч И С Т А  О К О Л Н А  С Р Е Д А  -  2 0 1 3 ”„ З А  Ч И С Т А  О К О Л Н А  С Р Е Д А  -  2 0 1 3 ”


