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С тържества и празнична
програма бе дадено началото на новата учебна 2013/2014
година във всички училища
в община Брацигово. В класните стаи на първия учебен
ден влязоха повече от 700
ученици, като 80 от тях са
първокласници. Малчуганите бяха посрещнати от над
100 учители и възпитатели.
Във всичките пет общински училища българският
флаг бе издигнат под звуците на националния ни химн.

Днес е ден велик за нази,
Братя българи навред,
Бог България ще пази,
Царя ни зове напред.

Днес свещенний дълг налага
Дружно всички да вървим,
Пушка, нож се нам полага.
Ний врагът ще победим.
Царството ни е богато,
Ний сме храбри синове,
Ще се бием докогато
Царят ще ни отзове.
(Химн на Независимостта —
стихове и музика от Георги Шагунов)
С весела глъч завърши голямото лятно междучасие и
започна поредната година за
трупане на знания. По традиция в училищните тържества
се включиха и представители на местната власт. Секретарят на Община Брацигово
Мария Мадарова и Иванка
Стефанова - главен експерт
„Образование и култура“
към Общинска администрация, уважиха с присъствието
си всички първокласници, на
които подариха скицници,

боички и цветни моливи с пожеланието докато покоряват
необятния свят на знанието,
да рисуват мечтите си, защото човек е толкова голям,
колкото са големи мечтите
му. Първолаците получиха
подаръци и от училищните
ръководства с пожелание
за попътен вятър в морето
на науката.
Председателят на Общински съвет - Брацигово,
г-н Илия Калинов почете
тържествения ден в СОУ „На-

родни будители“ и пожела
дръзновение на по-големите
ученици и нестихващ ентусиазъм и много търпение на
техните преподаватели, защото, както е казал древният
философ Плутарх, „Ученикът
не е съд, който трябва да
напълниш, а факел, който да
запалиш“.
Възпитаниците на училищата пък поздравиха своите
гости с изпълнението на песни, танци и стихчета.
„Априлци“

„Чист въздух - ти си на ход!“

Европейска седмица
на мобилността

Всичко първо е красиво.
Първа песен, първи час.
Ала няма по-щастливо
от детето в първи клас.

Ô Î ÒÎÎÊÎ

В периода от 16 до 22 септември 2013 г. ще
се проведат кампаниите за Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без
автомобили на 22 септември, организирани от
Европейската комисия.
Европейската седмица на мобилността
се провежда с цел да се насърчат модели
на поведение, които да са в съответствие
с принципите на устойчиво развитие и поспециално: да са насочени към намаляване
замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване качеството на живот на
европейските граждани.
Тазгодишното мото на Европейската седмица на мобилността „Чист въздух – ти си на
ход!“ отразява възможността на гражданите
да повлияят чистотата на въздуха чрез по-разумен избор за начина си на придвижване. То
е напомняне, че всеки от нас има своята роля

и че дори малките промени могат да повлияят
качеството ни на живот.
И както става от няколко години насам,
Община Брацигово е активен поддръжник
на кампанията с редица инициативи. Макар
и спокойно градче, ние също казваме своето
„НЕ“ на автомобилния трафик и задръстванията, на шума и замърсяването на въздуха.
Защото мобилността оказва влияние върху
различни аспекти от качеството на живот в
градовете, където са нашите деца.
С присъединяването си към инициативата
„Чист въздух – ти си на ход!“ ние поемаме ангажимент да насърчаваме активната мобилност
като противодействие срещу физическата пасивност, наднорменото тегло и затлъстяването
и като мярка за подобряване на физическото
и психическо здраве на гражданите.
Таня ЙОРГОВА

Пътят към българската
независимост е бавен и
продължителен. Събитието
е пряко свързано с усилията
на българските правителства
да ликвидират тежките клаузи на Берлинския договор,
които затрудняват икономическото, политическото и
дипломатическото развитие
на младото българско Княжество. Според Берлинския
диктат от 1878 г. Княжество
България е васално на
Османската империя. Поради това върху него остават
да тежат редица икономически, политически и дипломатически ограничения. Поважните от тях са заплащане
на ежегоден данък, липса на
министерство на външните
работи и самостоятелни
дипломатически и търговски
представители в други страни, липса на редовна армия
и флот и др. Приоритетна
задача на всички български
правителства до 1908 г. е да
отхвърлят определени задължения спрямо сюзерена.
В началото на 1908 г. цар
Фердинанд, който вече има
сериозното намерение да
провъзгласи независимостта на България, по редица
вътрешно- и външнополитически причини предлага на
Демократическата партия да
състави правителство. Изборът пада върху Александър
Малинов. Дипломатическият

ПРЕССИГНАЛИ
Тридесет и девет сигнала са приети
на „Зеления телефон“ на РИОСВ
от началото на годината

Петя Димитрова Хаджиева от Брацигово е късметлийката, спечелила награда
от промоцията на магазин
„ХИТ“ и дистрибуторската
фирма за кафе „Нова Бразилия“.
Младата дама, която е
студентка по икономика, ще
може да се буди вече всяка
сутрин с чаша горещо кафе,
направено от новата кафемашина. Да й е честито!!!
Екипът на магазин „Хит“.

Тридесет и девет сигнала подадоха от началото на годината
граждани, фирми и институции на „Зеления телефон“ на РИОСВ - Пазарджик, и чрез телефон 112. Четири са от последния месец – август
2013 г.
Констатациите от проверките определиха три от сигналите за неоснователни. Ранен щъркел в село Исперихово, на пътя за гр. Пловдив
не беше намерен. Сигналът за палене на отпадъци на сметището в
гр. Брацигово също е неоснователен. При проверката, извършена
съвместно с представител на Община Брацигово, се констатира самозапалване на газ-метан по откоса, от вътрешната страна на депото,
вследствие на прибутване на отпадъците. Не бяха констатирани неприятни миризми от обекта. Дадени са предписания да се извърши
класификация на отпадъците, да се въведат и водят редовно отчетни
книги за отпадъците и предаването им да става въз основа на писмен
договор с фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци.
РИОСВ

Губернаторът се срещна
с жители на общината ни
Собствениците на имоти в близост до действащото сметище на община Брацигово се
жалваха на областния управител от честите
пожари и замърсявания на въздуха. Закриването на сега действащите общински сметища
ще стане факт след изграждането на регионално депо за управление на отпадъците, разясни
губернаторът и допълни, че въпросът ще бъде
дискутиран на организираната от него работна
среща с министъра на околната среда и водите
и кметовете на общини от областта, която ще се
проведе на 20 септември. Освен тези проблеми,
областният изслуша и други текущи нередности.
Приемният му ден ще продължи да се провежда
всеки първи вторник на месеца от 10 ч. Записването става на място в Областна администрация
– Пазарджик, или на тел. 034/40 00 01.
/Соб. инф./

ни представител в Цариград Иван Ст. Гешов съветва
външния ни министър Стефан Паприков да обяви българската независимост. На 9
септември 1908 г. България
се възползва от стачката на
служителите от Източните
железници и заема линията
на Баронхиршовата железница на българска територия. Това е още една крачка
към отхвърляне на зависимостта от външни сили.
Правителството на Малинов
е готово да провъзгласи
Независимостта, без да знае
за тайните преговори на
Фердинанд с австрийския
император Франц Йосиф. На
20 септември Фердинанд се
завръща от неофициално посещение в Австро-Унгария и
изпраща телеграма на Малинов да го чака в Русе. Там
му съобщава, че е настъпил
„дългоочакваният ден“ и му
възлага да състави манифест. Ал. Малинов съставя
текста на Манифеста за обявяване на Независимостта,
който е приет от княза и
другите министри и е прочетен тържествено в църквата
„Св. 40 мъченици“ в Търново
на 22 септември 1908 г. Актът
е приет враждебно от европейските и балканските държави. Правителството на Малинов предлага на Турция да
я компенсира с 82 млн. лева
обезщетение. Претенциите
на Портата обаче са по-големи и възлизат на 125 млн.
лева. Тогава Русия предлага
да компенсира Турция със
125 млн. лева от контрибуциите, които има да й изплаща
след войната от 1877-1878 г.,
а България се задължава да
плати на Русия 82 млн. лева
за срок от 77 години. Европа
и Турция не възразяват срещу това решение.
На 9 януари 1909 г.
Турция признава Независимостта на България. Веднага след това е призната и от
Великите сили.
Актът
на
Независимостта издига България
на по-високо равнище в
европейската политическа
и дипломатическа сцена.
Създават се предпоставки
за икономически просперитет на младото българско
княжество.

Ние - хората

СЛОВО
за

НЕИЗЧЕЗВАЩИТЕ
Преди известно време
синият екран ни показа как
двама българи се хвърлиха
във водите на Черно море,
за да спасят деца. Те спасиха давещите се малчугани,
но… загинаха. Подобен
случай имаше в Англия,
където
друг
българин
спаси от удавяне в морето дете и… загина. И още
други случаи показват, че
все още има хора, които са
готови да направят добро,
дори да жертват живота си
за другите, без да уговарят
предварително колко финикийски знаци ще получат,
колко пъти властимащи ще
ги потупат по рамото…
Защо „все още”? Защото нахалството, бруталността, наглостта, простащината
и т.н. като че ли вече се
налагат като положително
качество, а благородството,
възпитанието, саможертвата се приемат със снизходителна насмешка…
Стойностните хора /не в
материалния, а в духовния
смисъл/ носят в душите си
неизменно обич към хората,
като първо са състрадателни, помагат без да ги
молят, не чакат отплащане,
протягат ръка и на неблагодарните, толерантни са
към другите. Второ – не
са отмъстителни, не крият
злобата си, докато дочакат
ден, според тях, на възмездието.
Трето – не лъжат, не
позират, не лицемерят, не
играят роля на добри хора,
като забравят, че маските
падат…
Четвърто - не търсят съчувствие и съжаление, не
се натрапват със страданията и болките си, с което се
разтоварват на чужд гръб.
Пето - не са суетни, не
търсят признание, не парадират с познанството си с
известни личности, не разговарят с превъзходство.
Шесто – ако имат талант,
жертват за него време, приятели, развлечения, свещенодействат му като на идол,
защото знаят, че „мързелът
руши способностите и добродетелите”.
Седмо - ценят много
времето си като го изпълват
с учене или труд, защото
силно желаят да са полезни
на хората.
Осмо – носят в себе си
усет към красивото – не търпят нечиста среда, не носят
мръсни дрехи, а с хората
са внимателни, не приемат
грубостта като признак за
мъжественост, не пресичат
разговора на другите…
Девето - не са способни
да завиждат, защото „несъмнен белег за вродени
големи качества е да бъдеш
по рождение лишен от
завист…”, според Ларошфуко.
Десето – не са самоцелно властолюбиви, защото
знаят, че често пъти властта
е фасада за бездарниците.
Днес все още ги има…
Неизчезващите. Макар че
едва ли назначените милионери или онези, които не
влизат в парламента, а входират /а дали „изходират”?/
, „ваканцуват”, а не почиват,
ще могат да кажат „стига ми
тая награда да каже нявга
народа…”?
Защото изчезнат ли
хората с кръвната група на
поета, ще изчезне и България!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

СЕПТЕМВРИ В СПОМЕНИТЕ НА БРАЦИГОВЦИ…

АЗ ТЪРСЯ ВУЙЧО СИ…

Беше септември 1944 година. Утихнали бяха възторгът и ентусиазмът на хората
от нашето градче от великата и желана победа. Всичко
беше факт. Върнаха се партизани и политзатворници.
Но майките и съпругите на
мнозина от тях не успяха да
ги прегърнат отново, много
деца останаха сираци.
Моят вуйчо - Димитър
Ангелов Гилин, беше един
от 12-те брациговски политемигранти в СССР. Седем
години преди победата нямахме вест от него. Всички
вкъщи се питахме какво ли
му се е случило. Аз бях найнетърпелива и все повтарях,
че вуйчо Митко е жив и ще
се обади. Баба бършеше
сълзите си, а мама жално
плачеше и за пореден път
разказваше за онзи кървав
септември 1923 година, когато е крила и спасила брат
си. Разказваше и за интернираното цяло семейство,
и за баща ми, спасил се по
чудо от разстрел.
Въпреки всичко, аз продължавах да вярвам, че
вуйчо е жив. Сутрин ставах
рано и чаках пощата. Няколко утрини раздавачът
отминаваше нашия дом.
Поредната заран се случи
пак същото. Пощаджията
отново не донесе нищо.
Този ден отидох на реката и
зачаках. Аз самата не знаех
какво точно, но сърцето ми
подсказваше, че ще има
вест. Оглеждах се, реех по-

глед и – о, чудо! Съседката
кака Иванка, която живееше
срещу нас, започна да вика
със задавен от вълнение
глас: „Цветке, Цветке, ела,
чуй, вуйчо ти Митко е жив и
ще си дойде! Бате ти Васил
пише, че го видял в Югославия. Български войници са
преминали към народоосвободителната югославска
армия. Той го е познал.”
Аз зачетох писмото, в което пишеше: „Ванче, кажи на
баба Тима и на кака Марена,
че бате Митко е жив и здрав
и скоро ще се видят.”
С голямо вълнение закрещях: „Мамо, бабо, вуйчо е

Димитър Гилин
Димитър Гилин е роден на 12 октомври 1899 г. в гр. Брацигово, Пазарджишко. Активно участва в Септемврийското
въстание от 1923 г. Партизанин в четата на Крум Партъчев.
Емигрира в Гърция и през Югославия, Австрия и Полша през
1924 г. се озовава в Москва. Осъден задочно на смърт по ЗЗД.
Завършва Московския университет и Финансово-икономическа академия в Ленинград. Работи на строежите на Комсомолск
на Амур. Участва в Съпротивителното движение по време на
Втората световна война. Член на групата „Виктор“, прехвърлена с парашути в зоната на ЮНОА. Участва във формирането
на български партизански отряди в Югославия. Партизанин от
Втора софийска народоосвободителна армия. От м. май 1944
г. е политкомисар на Първа бригада от Софийската народоосвободителна дивизия, командир - Денчо Знеполски.
След 9 септември 1944 г. участва във войната срещу Германия като помощник-комисар на Четвърти армейски корпус.
Служи в Българската армия, началник на граничната школа „Хаджи Димитър“, главен инспектор на Гранични войски,
командващ Вътрешни войски.
Умира през 1975 г. в София.
Автор на мемоарни книги, статии, студии и спомени.

ИЗВОР НА СПОМЕНИ

9 . I X . 1 9 4 4 г.
Понякога човек чувства
насъщна потребност да се
зарее над пълните с поука
и мъдрост дири на Деветосептемврийското въстание
от 1944 г. - минало, на което
той също е бил свидетел,
защото, огледал се в тях,
най-добре намира онези пътепоказващи жалони, които
точно и безпогрешно биха
му посочили пътя към едно
заслужено бъдеще.
Народът ни показа на
дело своето възродено
вдъхновение през 1944 г.,
показа това, което знае, което може, което е всъщност.
Сплотен, няма на света
сила – земна или небесна,
която да го отклони от избрания път – на социализма, по който нашата страна
постигна своите
успехи
и победи. Път, по който тя
брани своята свобода, независимост, нов живот на
социалистическа родина.
За жалост, народът ни,
преял от много свобода, бе
излъган от политиците ни и
прие с широко разтворени
обятия дивия капитализъм,
който го доведе до просешка тояга.
С носталгия по онова
време тържествено празну-

жив и ще си дойде, разбирате ли?!” А двете жени ме гледаха обезумели и плачеха. В
този момент дворът у дома
се изпълни с народ. Някой
грабна писмото и го понесе
нанякъде. След малко камбанарията весело заби. Един от
емигрантите се намери!!!
Зачакахме кога той ще
се обади. След два дни
наш съгражданин, който
го видял в София, донесе
вестта, че вуйчо най-после
ще си дойде в Брацигово.
Но не, аз не можех да чакам!
Реших да тръгна за София и
да го намеря. В онези размирни години беше страшно

вахме 69 години от социалистическата революция в село
Бяга. Просторното заведение
се оказа тясно за многобройните членове и симпатизанти
на БСП. С много радост и
настроение мероприятието
стана общоселско. Поздравления поднесоха кметът Илия
Милушев и общинският съветник Рангел Тасков и пожелаха на всички много здраве
и веселие.
За доброто настроение
на хората се погрижиха
оркестър „Сияние” от гр. Пазарджик с ръководител Иво
Ралчев и солистката на ансамбъл „Тракия” - народната
певица Янка Атмаджова, и
гост-солист Йордан Христев.
С българските народни песни и кръшното неспиращо
хоро празникът продължи
до сутринта.
Радостното е, че много
млади хора от селото мислят
положително за миналото и
все повече и повече симпатизират на идеите на БСП.
За съжаление, останахме
с много лошо впечатление
от
поканените
народни
избраници, за които гласувахме, а те не ни уважиха с
присъствието си.
Димитър ПОПОВ

In memoriam
На 8 септември Брацигово се
раздели с най-възрастния си жител.
На 100 ГОДИНИ почина

ЦВЕТАНА
АНГЕЛОВА
СЕРАФИМОВА
Спи спокойно вечния си сън!

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!

за едно 18-годишно момиче
да пътува само. Освен това
никога не бях ходила там.
Затова не ми разрешиха да
отида. Но въпреки всичко,
осигурила си пари назаем,
след два дни тръгнах с моя
братовчед Георги Гилин с
вечерния влак за София.
Пътувахме цяла нощ. Когато
пристигнахме, намерихме
братовата му жена Стефка,
която вече бе освободена
от Сливенския затвор с едномесечната си дъщеричка
Валя, родена там. Тя изумено ме попита накъде съм
тръгнала и как ще намеря
човек, когото никога не съм
виждала. /Ще поясня само,
че съм родена две години
след кървавите събития на
1923 г./ Но аз имах план и
изхвръкнах от къщата й без
обяснения. Тя ме проследи
с поглед и заплака. Вървях
пеш и питах за съветската
легация. Когато я намерих,
вратата беше заключена. Но
това не ме спря. Насреща ми
се зададе офицер и аз без да
се страхувам или срамувам
започнах: „Другарю офицер,
простете, търся вуйчо си
- Димитър Гилин от Брацигово, емигрант в СССР.” Той
се засмя дружелюбно и ми
каза да отида в „Славянска
беседа” при другаря Витан.
Офицерът ми показа пътя.
Затичах се, стигнах бързо и
там видях много хора. Качих
се по стълбите и се озовах
в един салон. В този салон,
седнал зад маса, някакъв

човек говореше с млади
хора и те се затичваха нанякъде. Аз видях как в София
се създаваше така наречената народна власт. Реших,
че това е Витан, престраших
се и го дръпнах за ръкава.
Той се обърна, погледна ме
и строго ме попита кой ме е
пуснал и какво искам. Не чаках повече и казах, че търся
вуйчо си. С дружелюбна и
весела усмивка човекът ме
прегърна и ми каза, че ще
го намеря във военното министерство. Без дори да му
благодаря, хукнах отново.
Стигнах бързо там, но не ме
пуснаха да вляза. Седнах на
стълбите и зачаках. Появи се
офицер и аз го помолих да
ме пусне вътре, за да видя
вуйчо си. Той ме поведе и когато стигнахме в едно фоайе,
ми каза: „Ето тук са, влизай!”
Смутих се много, но влязох
вътре и за пореден път казах,
че търся вуйчо си Димитър
Гилин от Брацигово. Всички
се оживиха, когато един от
мъжете каза, че вуйчо ми е
щастлив, защото има кой да
го потърси. После един военен ме прегърна бащински и
се засмя: „Ах, този Гилевич,
ах този красавец! Снощи
той замина за Брацигово.”
Отскубнах се от него и хукнах към гарата. Качих се на
влака и на сутринта бях в
Брацигово. Срещата беше
неописуема. Дворът, стълбите, стаите бяха пълни с
цветя. Брациговци с обич
бяха посрещнали своя достоен съгражданин Димитър
Ангелов Гилин.
Негова сестрина дъщеря
Цветана Апостолова
ЗЛАТКОВА - Пловдив

БЛИЗО 15 000 ДУШИ СИ ДАДОХА СРЕЩА
НА БРЕГА НА ЯЗОВИР „КОПРИНКА”
Хиляди приятели на
Русия от цяла България
се събраха за седма поред
година на традиционния
си събор край язовир
„Копринка”.
Национално
движение „Русофили” и
Община Казанлък са организатори на празника, на
който среща си дават българи, работили и учили в
бившия Съветски съюз и в
Русия. Тази година съборът
е посветен на 135 години от
Освобождението на България през 1878 г. Местната
структура на Дружеството
на русофилите в Брацигово почете инициативата с
представителна група от
двадесетина души.
„Трябва да сме като
братя. Както сега се събираме тук, така трябва
винаги да сме все заедно”
- казва един от хилядите

наши строители, работили
по големите обекти там.
Между песните и наздравиците много от участниците в събора си припомниха, че са тръгнали за

републиките от някогашния
Съветски съюз с идеята да
припечелят и да се изучат,
а са се върнали със съпруги
и деца.
Таня ЙОРГОВА

ОБРЪЩЕНИЕ
Ние, хилядите приятели на Русия и руския народ, събрани от Националното движение “Русофили” на десетия ежегоден
събор, се обръщаме към всички български
граждани, към политическите партии и
граждански сдружения, към Народното
събрание и правителството на Република
България с

ПРИЗИВ

да възродим духовните, икономическите
и политическите връзки между България
и Русия.
Ние, които изпитваме чувства на близост, родство, историческа симпатия към
Русия, усещането за цивилизационна
общност с руския народ, високо и ясно,
категорично и убедено заявяваме:
Не бива повече да се отрича и прене-

брегва обективната необходимост от постигане на качествено ново равнище на
отношенията и сътрудничеството между
България и Русия. Отношения и сътрудничество, основани на откритост и равнопоставеност между нашите страни.

П Р И З О ВА ВА М Е
всички патриоти, всички които милеят за
България, независимо от политическите
убеждения, да се обединим и заедно да
поискаме, да настояваме, да работим и
да успеем България и Русия да останат
и в бъдеще стратегически партньори в
образованието и науката, в културата, в
икономиката и в политиката за благото на
двата народа и на двете страни, за техния
общ просперитет.

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ

19 септември 2013 г.

Общество

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА И В ДНЕВНИЯ
РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
В последния четвъртък
на месец септември от отпуск ще се върнат и местните парламентаристи. На
поредното си заседание те
ще разглеждат множество
въпроси като:
1. Утвърждаване на застраховател за застраховане на имуществото /сгради/
на общинско дружество
„Инфрастрой” ЕООД, подлежащо на задължително
застраховане за 2013 г.
2. Приемане на отчет
за касово изпълнение на
бюджета, отчета за касово
изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
и отчета за състоянието
на общинския дълг към
30.06.2013 г.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на
услуги на територията на
община Брацигово.
4. Предоставяне информация за решаване социалните проблеми в община
Брацигово.
5. Информация за готовността на училищата и
детските градини в община
Брацигово за новата учебна
2013/2014 година.
6. Приемане на отчет за
обществените поръчки в община Брацигово за периода
01.12.2012 г. - 31.08.2013 г.
7. Отчет за спортните
дейности, реализирани в община Брацигово.
8. Искане от Димитър
Илиев Млечков за изменение на ПУП-ПР за част от кв.
22, УПИ ХХVI - Озеленяване
и ХVII 333 по действащия регулационен план на с. Бяга,
община Брацигово.

9. Искане от Иванка
Ангелова Карамитева за
съгласие за допълнителна
застроена площ до 40 кв. м
на пристройка на западната
самостоятелна половина на
вилна сграда № 262 в кв. 4

по плана на лет. Васил Петлешков .
10. Искане за изменение
на ПУП-ПРЗ за част от кв. 40,
УПИ VII - Административен и
търговски център и имот, пл.
№ 314 по плана на с. Равно-

УВЕЛИЧАВАТ ТАКСАТА
ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Общинските съветници в Брацигово ще подложат на гласуване увеличаването на таксите в детските градини и ясли.
Родителите ще плащат с 5 лв. повече на месец. Така таксата
става 40 лв. За периода от 1 юни до 15 септември, в зависимост от броя на присъствените дни, пълният размер на таксите
ще плащат и родителите на 5 и 6-годишните, които посещават
подготвителни групи. Това предвижда Общинският съвет в
проект за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Според справка, предоставена от Общинска администрация, разходите за издръжка на детските градини в периода от
май 2012 г. до май 2013 г. са се увеличили значително.
Разходите за храна са скочили заради влезлите в сила
две нови наредби с изисквания към храненето и хранителните
продукти. Справка сочи, че повече от 10 години таксите за
детските заведения в общината не са променяни.
/Соб. инф./

гор, община Брацигово.
11. Продажба на недвижим имот с идентификатор
06207.502.1241, находящ се
в гр. Брацигово, ул. „Братя
Гачеви” № 12.
12. Отдаване под наем на
земеделски земи в землището на с. Жребичко.
13. Продажба на недвижим имот с идентификатор
06207.502.9, находящ се в
гр. Брацигово, бул. „Трети
март”.
14. Продажба на ½ идеална част от имот с идентификатор
06207.501.1746
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на
гр. Брацигово, след реализирано строителство на
жилищна сграда чрез отстъпено право на строеж.
15. Продажба на поземлен имот с идентификатор
29522.3.339;
29522.3.71;
29522.1.270;
29522.1.273;
29522.3.172, находящи се в
землището на с. Жребичко,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
16. Продажба на поземлени имоти с идентификатор
06207.3.1681;
06207.3.45;
06207.3.43, находящи се в
землището на гр. Брацигово, местност Герчовица,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
17. Информация за работата на Общинска администрация по подадени жалби,
сигнали и предложения на
граждани.
Ръководството на Общински съвет – Брацигово,
си запазва правото на промени в проекта за дневен
ред и в разглежданите въпроси.
Габриела АПОСТОЛОВА

И ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ С ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
Промяната влиза в сила
от учебната 2013/2014 г.
Очаква се около половината
от учениците да посещават
занималните в училищата.
Четвъртокласниците ще
могат да се обучават целодневно, но само при предварително заявено желание от
родителите им. Другото условие е училищата да разполагат с необходимите условия.
Въвеждането на целодневно
обучение е една от мерките
за намаляване броя на отпадащите ученици и повишаване качеството на предлаганото образование. Общуването
с възпитателите е от полза
при подготовката и изявата
на детето. И тази година НУ
„В. Петлешков” ще работи
по проект „Подобряване ка-

чеството на обучение”, чрез
който ще предложи на своите
възпитаници една истински
комфортна база за обучение
и възпитание - нови класни
стаи с нови ученически мебели, интерактивни дъски, стаи
за отдих и спорт и питателен
обяд в обновената база на
КСУДС – Брацигово.
През настоящата учебна
година децата от I до IV клас,
обхванати в целодневно обучение, за община Брацигово
ще са общо 300. От тях 60%
са записани в занималня.
Останалите ученици - от I
до VIII клас, се обучават в
средищни училища и за тях
средствата се осигуряват от
еврофондовете. По предварителни разчети за 2014 г. за
занимални на учениците от I

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите
в администрацията на Община Брацигово”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЩИНА БРАЦИГОВО СТАРТИРА
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ, ФИНАНСИРАН
ОТ ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ”
Уважаеми съграждани,
На 11.04.2013 г. Община Брацигово подписа договор
за безвезмездна финансова помощ с № А12-22-152 с
Оперативна програма “Административен капацитет”
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд по проект с наименование
„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово”.
Целта е да се осигурят условия за привличане на инвестиции за устойчиво развитие на Община Брацигово
чрез обучение на служителите в Общинската администрация и кметовете на кметства, а за нейната реализация ще спомогне изпълнението на специфичните цели на
проекта – да се повиши капацитетът на служителите
за привличане на инвестиции чрез подобряване на квалификацията и повишаване на мотивацията им.
В изпълнението на проекта ще бъдат обхванати
всички служители на Общинската администрация, защото тяхната квалификация има пряко отношение към
качеството на работа на администрацията, както и
към възможностите за привличане на инвестиции.
Стойността на проекта е 89 904,30 лева, а основните
дейности за „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово”, които ще бъдат извършени, са:
- обучения в Института по публична администрация;
- езикови обучения – разговорен английски;
- обучения за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация;
- обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите компетентности;
- дейности за информация и публичност.
Дейностите по проекта ще бъдат представени на
пресконференция на 19 септември 2013 г. (сряда) от
11.00 часа в Младежки дом — Брацигово.
В пресконференцията ще участват:
- Васил Гюлеметов – кмет на община Брацигово;
- Тодор Кръстев – зам.-кмет на община Брацигово;
- Мария Мадарова – ръководител на проекта;
- Екип за ръководство на проекта.

Европейски съюз

ОПАК.
Ексепри в действие

читалището в с. Козарско,
която ни дава възможност
да изживеем неповторими и
разнообразни летни дни.
През юли ходихме до
Жребичко. За мен и моите
приятели това бе едно приключение - много интересно
и забавно. Досега никога не
бях ходила там. Когато
отидохме и автобусът
спря в центъра на селото,
ми се стори много пусто,
но после видях няколко
човека и размислих. Спокойствието и тишината също
имат своето разнообразие.
Посетихме един парк в околностите на селото, в който имаше огромен кръст,
малък параклис, около него
места за сядане и неверо-

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

СЪОБЩЕНИЕ

до IV клас за цялата страна
ще са необходими 60.9 млн.

лв. за 117 120 ученици.
„Априлци”

ятна гледка към Кричим и
по-далечни градове и села.
На това вълшебно място
седнахме да отпочинем.
Четохме откъси от книги
на български автори, коментирахме ги, забавлявахме
се и разбира се, направихме
много снимки. Моето внимание бе привлечено от една
маса, в средата на която
имаше четири дървета. Четирите посоки на света, по
които сме се разпръснали,
събрани на родната софра.
Невероятно! За съжаление,
времето просто се стопи
като дъх. Събрахме багажа
и продължихме пеш надолу.
Когато слязохме в селцето,
си купихме топъл хляб от
една малка фурна, закъта-

на в тясна уличка, ухаеща
неповторимо на пресен домашен самун. За всеки от
нас това бе най-вкусният
хляб, защото е направен
от добри, трудолюбиви
ръце. След кратка почивка
отново продължихме към
Козарско. Ходенето пеш
ни даде възможност да се
наслаждаваме на местната
природа, да берем дъхави
цветя и да се запознаем с
някои от характерните за
региона билки.
За мен тази екскурзия
бе едно невероятно изживяване. Надявам се да има още
много такива, чрез които да
отпиваме от красотата на
родната земя, която ще ни
пази, където и да сме по све-

Община Брацигово напомня, че с промените в Закона
за управление на отпадъците е въведено задължение за
разделно събиране на образуваните отпадъци /хартия,
стъкло, пластмаса и метали/ от всички търговски обекти и
административни сгради.
По уличната и тротоарна мрежа в град Брацигово има
общо 18 точки с по един комплект цветни контейнери на
„ЕКОПАК”АД за разделно събиране.
Търговските обекти, производствени, стопански и
административни сгради, от които се генерират големи
количества отпадъци от опаковки, могат да сключват индивидуални договори с организация по оползотворяване
или с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона
за управление на отпадъците.
При неспазване на задълженията и констатиране на нарушения са предвидени санкции в размер до 10 000 лв.
От ръководството

ДУМАТА ИМАТ ЧИТАТЕЛИТЕ:
Здравейте,
Казвам се Ема и съм на
13 години. Аз съм от децата, родени в България, но
живеещи извън нея по една
или друга причина. Живея
в Гърция от шестгодишна.
Чувството да живееш
на две различни места е
много странно. В България
съм само през летните,
зимните и великденските
ваканции, един много тъжен за мен факт, защото
времето е кратко като
миг. Но когато съм тук, с
моите приятели е незабравимо. Всеки ден излизаме
и се забавляваме. Нещо,
което в Гърция трудно си
позволявам. Затова много
ми харесва програмата на
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та, и ще топли сърцата ни.
От името на моите приятели и лично от свое име
изказвам едно голямо благодаря на читалищните служители Таня Милева и Мими
Гьошева, които са си поставили благородната цел
никой от нас да не забравя
бащино огнище, да контактуваме помежду си не само
във виртуалния свят.
Отправям покана към
всички свои връстници и
приятели от Козарско: Идвайте в читалището, има
място за всеки! Не стойте
сами пред мониторите, защото тук има хора, които
се радват да общуват с
всички нас!
Ема ШОПОВА

ЗАПОЧВА
НОВИЯТ
ТВОРЧЕСКИ
СЕЗОН 2013/2014
НА ЧИТАЛИЩЕ
“В. ПЕТЛЕШКОВ
- 1874”

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Ние - хората
Ангел Чортев е бизнесмен. Такъв
е до мозъка на костите си, че и по-навътре – до мозъка на мозъка. И точно
заради това понякога му става чоглаво, че никой не си дава сметка за отговорността на неговото занятие. И за
тежестта му. Никой не се замисля, че
именно то, а не нещо друго е едничката
опора, върху която се крепи цялото
световно житие-битие.
Да се привеждат доказателства за
истинността на това прозрение е напълно излишно. Достатъчно би било
човек, пък бил той и последният ахмак, да си представи само за минутка
какво би бил представлявал животът
без никакъв, ама без съвсем никакъв
алъш-вериш. Картинката, която ще
проблесне пред всекиго, може да бъде
една-единствена – безбрежна джунгла
и скачащи по клоните й маймуни.
Такава е истината – чиста и гола.
Няма бизнес – няма цивилизация!
Иска или не иска, дори и глупакът е
длъжен да признае, че всеки Чортев
е всъщност един малък Атлас. Досущ
като оня - митологичния. Един малък
титан, поел върху плещите си съдбините на цялото земно кълбо.

очите, и с гласа, под екота на който несъмнено би онемял дори и нахаканият
Херман Гьоринг. Ако посмееше да му
се появи…
– Диваци! Варвари! – громолеше
този глас. – Какви са тези глупости
тук?…
Същевременно мощните му длани
притиснаха листовете на ведомостта с
решителността на лъв, положил лапи
върху току-що повалена плячка.
– Аз… Ние… - Милена запристъпва
от крак на крак като момиченце, което
едва се удържа.
– Изчислявани са съгласно вътрешните правила… - допълни я побледнелият Пендаров.
– Вътрешни правила! Глупости!
– прекъсна ги Чортев и насочи показалец към гърдите си. – Тук аз съм
вътрешните правила! Аз!
Вътрешни правила! Тази еретична
терминология несъмнено бе доляла
още малко масло в огъня на възмущението му. Оня глупак професорът…
Консултантът му… Братински… Той
беше виновен за нея! Той се бе опитал
да я внушава. Според него така работниците би трябвало да бъдат стимули-

подин Чортев? - бе го попитала тогава
Милена.
- Хм! – бе изсумтял той като магаре
в просъница. - Това е нова машина…
По-сложна… Изисква се опитен работник… Значи… Трябва да му се даде
добра заплата…
– Да, господин Чортев. Да… Ама
каква точно?
– Каква ли?
Замислен, Чортев бе почесал с
едната ръка Северния полюс на глобуса си, пригладил с другата брадата,
обрасла по Южния, след което се бе
изхилил:
– Ако питаш мен – никаква! Най-добрият работник е този, на когото не се
заплаща нищо! Ха-ха!
– Ама-а-а…
– Добре де, пиши му триста… Не-ее… Двеста и… Хайде, от мен да мине
– и деветдесет!
– Няма да приеме. Кандидатът е с
дълъг стаж… Опитен… Надежден…
– Ако ще! – бе отсякъл Чортев.
- Друг ще се появи. Кандидати мно-оо-го!
Оказа се прав. След първия се
отказа и вторият кандидат. Отказа се

ÌÚÊÈÒÅ ÀÒËÀÑÎÂÈ
Èç ñåðèàëà „Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí”
В действителност, поне веднъж
месечно, фигурата на Чортев наистина придобиваше реалните контури на
древногръцкия герой. Случваше се
обикновено в минутата, когато му предоставяха за преглед и утвърждаване
ведомостта за изработените заплати.
Така както се случи и днес.
– Боже Господи! – изстена той
по обичайному, но вместо към Всевишния, хвърли диагонален поглед
върху колонката от изписаните в синьо
цифри.
Кадровичката Милена, която формираше заплатите, и счетоводителчето
Пендаров, което ги съгласуваше, застинаха като дресирани кученца. А жупелът върху тях продължаваше да се
сипе като огнедишащ пъклен порой:
– Да ме фалирате ли искате? Какви
са тия ваши своеволия? Каква е тая
безразсъдност? Какво е това безумие?
Разяреният титанчо скочи от мястото си така, сякаш нещо бе припарило
под седалището му. После изправи
ръст, приведе се леко напред и залепи
длани върху слепоочията си.
Ето това беше мигът, от който би могъл да се възползва всеки от събратята
на Роден в случай, че му се е прищяло
да извае по модел нова, осъвременена
композиция на колоса с кълбото.
Погледнат изотзад, бизнесменътполубог се припокриваше едно към
едно с първообраза от легендата. Така
както беше приклещена между ръцете
му, олисялата глава бе наместена върху плещите досущ като земния глобус,
стоварен върху раменете на наказания
от Зевс великан. Малко несъразмерна,
но това едва ли можеше да бъде съществен проблем за майсторите на
длетото. А неимоверното натоварване
на мускулатурата бе повече от очевидно, ако се съдеше по напрежението, на
което бяха подложени шевовете на
скоропостижно отеснелия му костюм.
Атлас, та дрънка! Ама къде го тоя
гениален скулптор, че да го увековечи?
Миг по-късно фигурата на Чортев
внезапно се превъплъти до неузнаваемост в друга, не по-малко популярна.
Но не от легенди и предания, а от реалната световна история. Освободил
„глобуса“ от хватката си, Чортев се
приведе над бюрото и положи месестите си ръчища върху гладкия плот.
И ето - сега той спокойно би могъл
да послужи за фотомодел на българския герой от Лайпциг. Наподобяваше
го стопроцентово и с внушителната
осанка на яростен обвинител, и с
убийствените мълнийки, изскачащи от

рани да се трудят по-усърдно.
– Стимул ли? – беше го отрязал
немедлено Чортев. – А не искаш ли да
ги приема като съдружници? И да им
плащам дивиденти?…
Смутеният професор тогава бе
млъкнал и, волю-неволю, бе съчинил
друга, по-приемлива методика за формиране на работната заплата – десет
показателя, един от друг по-неизпълними, за налагане на санкции до 30 %
и един-два практически непостижими
- за премиране до 10.
– Така може! – бе кандисал Чортев,
но ето че сега отново се чувстваше измамен.
Възмутен до дъното на душата си,
той грабна червения химикал и настъпи ведомостта. Така само за броени
секунди синьото 400 се превърна в
червено 350, 300 - в 250, 250 - в 200…
– Ама това е под минималната,
господин Чортев – опита се да го
обуздае запотената Милена. - Съгласно
закона…
– Законът ли? Тук аз съм законът!
Аз!
– Но… Могат да ни осъдят…
– Да ме съдят! Нека видим кой ще
посмее! Един, двама… И като изхвърчат на улицата, ще видим дали ще се
появи трети… И каква е тая графа „Извънреден труд“?
– Ами тези… Които… Над 8 часа… В
събота… В неделя…
– Така ли? Ти не се ли научи, че при
Ангел Чортев извънреден труд няма?
Няма! Ясно ли е?… Всеки е работил
толкова, колкото е трябвало… Като не
са му стигнали осемте часа, ясно е, че
е трябвало да си доработи. Като му е
малък денят – и през нощта ще работи
мързеливецът! А-а-а! Мен пита ли ме
някой по колко часа се потя заради
тях? А-а-а!
– Но по Кодекса…
– Какъв Кодекс? Какъв Кодекс? Тук
аз съм Кодексът! Аз!
И отново се самопосочи.
Ах, как я мразеше Чортев тази думичка! Как я ненавиждаше! Кодекс!
Откъде-накъде някакви си тарикати
чиновници, които си нямаха хал-хабер
от бизнес, все му я навираха в очите?
Те ще го задължават него! Те! А-а-а!
Договори, отпуски, болнични, почивки…. Членове! Алинеи! Букви! А-а-а!
Да ги нямаме такива! Като че ли той
не е способен сам да премери и сам
да отреже?
Както бе направил само преди три
дни например. При назначението на
машиниста на новия, току-що закупен
двадесет и пет годишен автокран.
- С каква заплата да го пуснем, гос-

и третият, но четвъртият прие. Ето го
Кодекса! От ефикасен – по-ефикасен!
В този момент, сякаш за да се потвърди истинността на поговорката
„Спомени за вълка и ето ти го него в
кошарата“, стените на офиса изведнъж
се разлюляха. След което се разнесе
някакъв катастрофален грохот, а алуминиевата рамка на прозореца влетя
в кабинета, разпилявайки под себе си
купища от натрошени стъкла.
– З-з-з-еметресение! – затрака зъби
Милена.
– Бомба-а-а! – разкрещя се и Пендаров.
Безмълвен остана само Чортев.
И неподвижен, но само до момента,
когато към полилея над главата му се
устреми поклащащата се решетъчна
стрела на новия автокран.
– Леле! Леле! Леле! – развика се
тогава той. – Какво направи ти, бе?
– Аз… началник… - запелтечи
новият автокранист, който изскочи от
кабината и пъргаво се промуши през
създаденото в стената отверстие.
– Аз…. Воланът заяде… А се оказа, че
няма и спирачки…
– Ама кой те е качил тебе тука, бе?
– Ти, началник… Ти… И другите началници… Щото, викам им аз, точно такъв кран не съм карал… Да го опозная
малко… Да го прегледаме… Ама те: Не,
викат ми, давай, че работа ни чака…
– И кой ще плаща сега това тук?
– А-а-а! – отдръпна се назад работникът. – Не знам… Щото аз напускам… И без това не съм подписал още
нищо…
– Ама как така не си подписал, бе?
– отприщи се Чортевата ярост. – Как
така подкара крана преди да си се
подписал?
Работникът сви рамене, но Чортев
го изостави и се нахвърли върху двамата си служители:
– А бе, няма ли за вас правила за
назначение? Няма ли за вас законови
изисквания? И Кодекс няма ли?
– Им-м-м-а, господин Чортев… Имм-м-а… - закаканиза покритата с прах
Милена.
– Има, има! – подкрепи я и Пендаров, отупвайки костюмчето си.
Но нито един от двамата не посмя
да го посочи.
А новоназначеният набързо се заизмъква оттам, откъдето бе влязъл. И
се насочи към портала.
– Ми-и-и… То… - опита се той да
каже нещо в движение. – Ми-и… Довиждане, значи… Че за толкова пари…
С такава бракма… Най-добре е сами да
си я карате!
Димитър ДЪНЕКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 101, ал. 7 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37 п от ЗСПЗЗ и в изпълнение на
Решение № 283/31.01.2013 г. на Общински съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичeн търг с явно
наддаване за отдаване под
наем на поземлени имоти пасища - публична общинска
собственост с обща площ
469.684 декара, находящи се в
землището на село Жребичко,
за общо ползване от земеделски стопани и ползватели,
които желаят да ги поддържат
в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5
/пет/ години с наемна цена по
6.00 лева на декар или начална
годишна тръжна наемна цена в
размер на 2818.10 /две хиляди
осемстотин и осемнадесет лева
и десет стотинки/ лева.
Списък на имотите с обща
площ 469.684 декара е публикуван в интернет на сайта на
Община Брацигово www.bratsigovo.bg и на информационното
табло пред фронт-офиса на
Общинска администрация Брацигово, ул. „Атанас Кабов“
№ 6а.
Търгът ще се проведе на
07.10.2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирненски“
№ 1.
Тръжната документация се
закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация - Брацигово, срещу сумата от 100 /сто/ лева до 15.00
ч. на 04.10.2013 г.

Депозит за участие в търга
в размер на 10 % от обявената
първоначална годишна наемна
цена се внася в брой в касата на
Общинска администрация - гр.
Брацигово, или по сметка IBAN
BG88 SOMB 91303332969601,
BIC SOMBBGSF, при Общинска
банка АД - Пещера, до 16.30 ч.
на 04.10.2013 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
04.10.2013 г.
Оглед на имотите може
да се направи всеки работен
ден до датата на търга след
представяне на документ за закупена тръжна документация и
предварителна заявка в стая
№ 12 на Общинска администрация - гр. Брацигово.
В случай, че няма подадени
заявления за участие и търгът
не се проведе, последващ търг
да се проведе след петнадесет
дни при същите условия.
За допълнителна информация:
стая № 12 и № 16 в Общинска
администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65,
вътр. 115 и 116
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ДО КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА
ГРАДСКА ПЕСЕН „ПЕЙ, СЪРЦЕ“ 2013

В
последния ден
на
август
жените от
хор „Детелина“ при
читалище
„Св. св. Кирил и Методий - 1929
г.“ - с. Исперихово, тръгнаха за
поредното си участие. Пътуването и този път бе съчетано с разглеждане на забележителности.
Първа спирка ни бе курортът
Боровец - „Царска Бистрица“,
следваха град Сапарева баня и
фонтанът гейзер с температура
на водата 106 °С, и Ресиловският
манастир. Успяхме да се разходим и в Дупница, като посетихме парк „Рила“ и разгледахме
атракциите, разхождайки се с
водно колело.
След обяд пътуващите тръгнахме към следващата спирка
- с. Скрино с Руенския манастир.
След придобитите впечатления,
ние се насочихме към последната дестинация за деня - Къщи
за гости комплекс „АЕЛЕЯ“ - гр.
Земен.
Комплексът се намира в
землището на с. Пещера, общ.
Земен, обл. Перник. Когато пристигнахме, нашите домакини

- Групата за автентичен фолклор
към НЧ „Крюгер Николов“ - с.
Пещера, и техният ръководител
г-н Стоян Стоянов, както и кметът на селото, бяха подготвили
за нас скромна почерпка за
добре дошли. Най-важното е, че
вечерта започна с песен - поздрав за всички присъстващи, и
продължи с кръшни български
хора, ръченици, танци. В края
на този чудесен ден ние си пожелахме лека нощ и успехи на
представянето на двата състава.
На домакините им предстоеше
изява в с. Радуил, общ. Самоков
- „Боб-фест 2013“.
А ние очаквахме следващия
ден и изявата ни на Седми национален фестивал на старата
градска песен „Пей, сърце“
2013, гр. Кюстендил, провеждащ се в читалище „Братство“.
Групата ни получи заслужени
отличия. На 03.09.2013 г. по
пощата пристигнаха нашите награди - Диплом за II място на хор
„Детелина“ и Диплом за II място
за Павел Илиев.
Най-щастлива от вестта за
наградата е нашата ръководителка г-жа Надежда Атанасова.
Васка ВЪЛЧЕВА
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