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СВЕТЛИ И ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!
СВЕТЛИ И ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ
ПОЖЕЛАВА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БРАЦИГОВО ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Коледа и Нова година са празниците, очаквани
от малки и големи.
Коледа е празник на семейството, на обичта
между стари, млади и деца. Нека край Бъднивечерния огън предадем на децата си традициите и се
благословим по стар български обичай.
В празничните мигове обикновено си правим
равносметка на постигнатото през отиващата си
година и посрещаме Новата с надежда! Замисляме
се и какво ни чака, какво бихме желали да сторим,
докъде искаме да стигнем в предстоящата година.
За община Брацигово 2012-а бе изпълнена с
трудности, но и с добри резултати. Заедно преодолявахме проблемите и заедно постигахме успехите.
Реализирахме редица социални проекти, спечелихме европейско финансиране за мащабни инфраструктурни проекти, които ще направят града ни още
по-красив. Посрещаме Новата година с надежда за
по-добър живот на всеки, за повече късмет и щастие във всяко семейство и дом. Убеден съм, че ако
работим в съгласие, ще постигнем и най-смелите си
мечти. Нека имаме достатъчно вяра и мъдрост да го
направим!
Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие
да ви пожелая Новата година да бъде благословена
със здраве, изпълнена с добри начинания и стимул
за полезни дела!
Нека 2012-а бъде година на осъществените добри намерения!
Да са светли и честити Коледните и Новогодишните празници!

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
На 27.10.2012 г. в ЧСОУ
„Делфините“ – Старозагорски бани, се проведе
Есенно международно
математическо състезание. Тъй като резултатите
стават известни по-късно, чак сега с гордост
можем да се похвалим. В
надпреварата отлично се
представиха и учениците от ОУ „Христо Ботев“
– с. Бяга, общ. Брацигово, спечелвайки златен
медал – Цветелина Влахова, II клас, бронзов
медал – Таня Млеканова,
V клас, медал и четвърто
място – Габриела Кънева,
III клас.
Благодарим на нашите ученици, които с

постиженията си представят достойно местното училище и им пожелаваме и в бъдеще да
показват своите знания
и умения и да радват
учителите и родителите
си.
Весели Коледни и Новогодишни празници желая на целия персонал и
учениците от ОУ „Христо
Ботев“ – с. Бяга. Нека
да запазим чистотата на
мислите и действията си,
щедростта на сърцата си,
милостта, състраданието
и добротата! Нека да преоткрием себе си и вярата
си в доброто!
Директор:
Владимир ГЕГУСКОВ

И ЗАСИЯ КОЛЕДНАТА ЕЛХА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,
На прага сме да изпратим една трудна не
само за нашата община година. През нея имахме повод за малко радост и повече страдания, но
показахме, че с много воля и вяра в доброто можем
да се преборим с всички изпитания, на които сме подложени.
Нека не униваме и не допускаме лошото в нас и в
обществото да вземе връх над доброто.
Нека бъдем горди, че сме потомци на достойни българи и живеем в малката ни, но прекрасна община.
С пожелание за весела Коледа и щастлива Нова
година!
За много здраве и успехи на семействата ви!
С вяра в по-доброто бъдеще и повече усмивки!
Късмет във всяко начинание!
Илия КАЛИНОВ
председател на Общински съвет – Брацигово

ДУХЪТ НА КОЛЕДА
Пъстро
тържество
съпътства
запалването
на светлините на елхата
пред Община Брацигово.
Въпреки студеното време,
на площада се стекоха
множество малчугани заедно с техните родители,
дядовци и баби, които с
трепет очакваха разноцветни светлини да огреят
коледното дърво. За доброто настроение на малки
и големи се погрижиха децата ОДЗ „Здравец“, ОДЗ
„Божура Фурнаджиева“ и
Комплексът за социални
услуги за деца и семейства. Поздрав към жителите на Брацигово отправи

кметът на общината Васил
Гюлеметов. Запалването
на светлините бе съпроводено с коледни хитове
в изпълнение на Мария
Нанова. Общината любезно предостави за всяко
дете шаблони с пликове
за писма, обозначени с
печата на Дядо Коледа, в
които те да изразят желанията си. Предколедният
празник завърши с разноцветни
илюминации,
озарили небето над града.
Присъстващите опитаха
вкусни баници с късмети,
приготвени в обществените трапезарии.
„Априлци“

***
***
Не сте си представяли, нали, но в подреждането на елхата също има точност и прецизност,
която може да бъде следвана. Математиката предоставя отговор на хората, които се стремят
към идеалната елха, съобщи университетът в
Шефилд. Математическото дружество искало
да открие как да се украси коледната елха, така
че зеленината и блясъкът да са в хармонични пропорции и дървото да не е нито прекалено голо,
нито прекалено претрупано. Учените стигнали до
следната формула:
– Брой на играчките: изчислете корен квадратен от 17, разделете го на 20 и го умножете по
височината на дървото (в сантиметри).
– Дължина на гирляндите: умножете 13 по числото Пи (3,1415), разделете полученото на 8 и го
умножете по височината на дървото.
– Дължина на светлините на дървото: числото
Пи, умножено по височината на дървото.
– Височина (в сантиметри) на звездата или феята на върха на елхата: височината на дървото,
разделена на 10.
„Например за идеалния вид на коледна елха от
180 см ще са необходими 37 играчки, около 919 см
гирлянди, 565 см светлини и 18-сантиметрова
звезда или ангел“, съобщиха учените от университета. Ако все още не сте се объркали тотално и
не ви се занимава с това да изчислявате, тогава
си направете една безразборно хубава елха и се наслаждавайте на празниците.

1 година управление от втория си мандат отчете кметът Васил Гюлеметов
На 7 декември на събрание с брациговската общественост и представители на медиите кметът на общината
Васил Гюлеметов даде отчет за първата 1 година от управлението си за втория мандат. Той припомни основната
цел на ръководения от него екип – да бъдат привлечени реални инвестиции в общината, за да бъде подобрена
инфраструктурата и бизнес средата, което от своя страна ще доведе до трайно повишаване на жизнения стандарт. Това ще стане предимно чрез европроекти.
/Соб. инф./

На времето живеел
един човек, който пътувал навред по света и
където пътувал, раздавал
подаръци на добрите и
послушни деца. В различните страни името му
било различно, но независимо от езика, в сърцето и душата си хората го
наричали по един и същ
начин. Ние го наричаме
Дядо Коледа. Той е духът
на безусловната любов и
желанието да споделиш
тази любов като раздаваш подаръци от все
сърце. Когато навърши
определена възраст, човек разбира, че Дядо Коледа не е старец, който се
провира през комина на
Бъдни вечер. Истинският
вълшебен дух живее постоянно в твоето сърце,
в моето сърце, в сърцето
на мама и в сърцата и
мислите на всички хора,
които вярват в радостта
да дават на другите. Истинският дух на Коледа
е в това, което можеш да
дадеш, а не в това какво
можеш да получиш. Когато го осъзнаеш и то стане
част от теб, Коледа се
превръща в нещо още повълшебно, защото започваш да разбираш, че ако

вярваш в духа на Коледа
и той живее в сърцето ти,
вълшебството извира вътре в теб.
Коледа е един от найсветлите
християнски
празници. Тя сплотява
семейството и прави хората по-добри. На Коледа
се случват чудеса. И за да
усетите пълноценно духа
на празника, поканете го
в дома си още сега.
– За шеста поредна
година се провежда кампанията „Брациговска коледа” под патронажа на
кмета Васил Гюлеметов.
Тази година също. Средствата, които ние събираме са много малко, но те
връщат вярата в доброто
в очите на нуждаещите
се.
– По инициатива на
МКБППМН и студенти от
Пловдивския университет
„Паисий
Хилендарски“,
специалности „Социална
педагогика“ и „Специална педагогика“, ще се реализира кампанията „Мечо
Пух – плюшена играчка
за децата“. Студентките
майки от тези специалности ще подарят събраните плюшени играчки на
деца от Брацигово.
„Априлци“

БРАЦИГОВСКА
КОЛЕДА 2012 г.
По традиция Общинска администрация – Брацигово, продължава високохуманното си начинание
– организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за хора в неравностойно положение. Кампанията „Брациговска Коледа 2012 г.“ е под
патронажа на кмета Васил Гюлеметов, който най-учтиво приканва своите съграждани и гости на общината
да отворят сърцата си и подадат ръка за помощ. Нека
заедно в навечерието на най-светлия християнски
празник – Рождество Христово, всички си стиснем
ръце и запалим огъня на вярата в душите. Ако искате
да върнете усмивката на лицата на хората в нужда,
подарете им надежда. Ще се радваме да бъдете наши
партньори в провеждането на кампанията.
Средствата могат да се внасят на касата на фронтофиса на Общинска администрация от 8.00 до 17.00
часа или по банков път на дарителска сметка:
Общинска Банка АД – гр. Пещера
IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
КОД 445100
ВСЯКА ПОДАДЕНА РЪКА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!

Общество

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПОЛУЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВИНАТА
на
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

НЕУДОБНИТЕ
„Аз ще направя ръцете
си на чукове, кожата си на
тъпан и главата си на бомба, пък ще изляза на борба
със стихиите” - писа някога Христо Ботев.
Това можеше да каже
онзи, който още съвсем
млад се бе изправил на
празника на Кирил и Методий в родния си град и пред
цялата общественост, възмутен от благодарствените
речи към султана, с огнени
думи бе заявил, че на българите са потребни „истински
правдини и свобода!”.
И той, синът на учителя
Ботьо Петков, става неудобен да остане в Калофер,
повече за българите, отколкото за турската власт.
Такива хора развалят
„рахатлъка” на тези с преклонените глави, готови
да се съгласяват винаги с
властимащия, да продават
съвестта си за потупване
по рамото… Те, неудобните,
не приемат слугинското
послушание, не одобряват
фанатичното
изпълнение
на законите, защото знаят,
че често пъти те са дело на
лобита, на хора, заинтересовани от тяхното стриктно
приложение…
Също така се знае за
„провинението” на Браницкия епископ Климент
/писателят Васил Друмев/,
който не прави раболепен
поклон пред всесилния
княз Фердинанд, а се противопоставя на кръщението
на
престолонаследника
Борис в католическото
вероизповедание /какъвто
е баща му/, настоява бъдещият български цар да бъде
православен, защото според него „без православие
няма България”. Народът
застава зад владиката, престолонаследникът е кръстен
втори път вече православен,
но Климент е заточен далече… защото е станал „неудобен” за блюдолизците на
монарха…
Когато
престижът
в
обществото е обсебен не
от достойни хора, а от хитреци, които се стремят по
всякакъв начин да докопат
властта и парите, гледат с
презрение на народа и се
чувстват богоизбрани да
налагат властта си, тогава
„неудобните” да прецапат
заблатената вода на безвремието и да застават на
мястото си… Те не трябва
да бъдат смирени таланти
или кабинетни учени, а със
силен характер, с възрожденска готовност да обичат
България… Такава личност
трябва да има човеколюбието на Левски и саможертвеността на Петлешков,
иначе, без тях, би се оплела
в манията на диктатора…
Такива хора трябва да владеят „Изкуството да губиш,
да се пропиляваш в името
на нещо възвишено!…” Защото такива хора правят
историята – на родината и
на света!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС ЗА СПОРТ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
С цел разширяване достъпа на хората с увреждания до спорт, по инициатива
на Спешъл Олимпикс България, ключови български
спортни федерации, подкрепящи спорта за хора с
интелектуални затруднения,
на 2 декември 2005 година
приеха Декларация за достъпа до спорт в рамките на
Международната година на
ООН за спорт и физическо
възпитание.
Насърчени от обръщението към местните власти
от 3 декември 2011 г. на
г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание, и вдъхновени от
ратификацията на 26 януари
2012-а от Народното събрание на Конвенцията на
ООН за правата на хората с
увреждания, Спешъл Олимпикс България стартира
Националната
кампания

„Достъп до спорт в общините” за присъединяване към
Декларацията за достъп до
спорт.
Спешъл Олимпикс България изпрати до всичките
264
български
общини
призив всяка от тях да се
присъедини към декларацията чрез приемането й от
Общинския съвет при възможност до 26 януари 2013
година – до заминаването
на българската делегация
за Световните зимни игри
на Спешъл Олимпикс’2013.
С този свой жест всяка
община ще допринесе за
създаване на благоприятни
обществени нагласи за достъпа до спорт на хората с
интелектуални затруднения
в общината.
Чрез Декларацията за
достъпа до спорт местните
власти и местните спортни
организации
ще
изра-

зят своята воля да бъдат
естествената среда, която
подкрепя атлетите с интелектуални
затруднения
да тренират целогодишно,
да участват в поне едно
общинско спортно състезание, да изявяват своите
постижения и да споделят
своите дарби и приятелства
с местните общности.
Ние от община Брацигово сме убедени, че
съпричастието е ключово
за развитието на организирано спортно движение
на хората с интелектуални
затруднения в България, за
създаването на позитивни
обществени нагласи, благоприятстващи пълноценна
социална реализация на
тези наши сънародници,
както и за утвърждаване на
социалната мисия на българския спорт.
„Априлци”

СЪ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с изменения на чл. 99 и чл. 99а от Закона за движение по пътищата, обнародван с ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., който регламентира реда, условията и
изискванията при издаването на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хората с трайни увреждания, ви съобщавам, че такива карти
ще бъдат издавани от Община Брацигово. Всеки желаещ да получи карта за паркиране
на превозни средства, обслужващи хора с увреждане, трябва да попълни заявление-декларация по образец, утвърден от кмета на община Брацигово.
Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. Копие на документ за самоличност.
2. Kопие на актуално ЕР на ТЕЛК
/НЕЛК/ - то се сверява при подаване на заявлението с оригинала и следва да бъде
заверено с подписа на притежателя му и
текст „Вярно с оригинала”.
3. Копие от свидетелство за регистрация на автомобила.
4. Снимка /паспортен формат/ - 1 брой.
За деца с определен вид степен на
увреждане заявлението се подава от законния представител.
Към заявлението лицата прилагат:
1. Документ за самоличност – след
справка се връща на лицето.
2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК
или ДЕЛК за освидетелстване на трайно
намалената работоспособност или вид
и степен на увреждане, придружено от
оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща.
3. Снимка /паспортен формат/ - 1
брой.
Ако заявление-декларацията не се
подава от лицето с увреждания, се прилагат:
1. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава

от лицето с увреждания, придружено от
оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща.
2. Копие от регистрационния талон на
автомобила.
3. Удостоверение за сключен граждански брак/удостоверение за раждане
на дете (ако е приложимо).
4. Друг документ, удостоверяващ
представителната власт на лицето, подаващо искането.
Картите се издават в срок от 14 дни,
считано от датата на подаване на искането, придружено с документите.
Картата за паркиране за хора с
увреждане съдържа следната задължителна информация:
1. Трите имена и актуална снимка
на правоимащото лице, притежател на
картата.
2. Дата на издаване.
3. Срок на валидност.
4. Номер в регистъра на редовно издадените карти.
5. Подпис на лицето с увреждания
или на законния представител.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

П РА З Н И К
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Децата от ОДЗ
„Здравец”
бяха
герои в „Приказна
въртележка”, с което участват в Националната
кампания „Участвам и променям” и по свой начин
отбелязаха 120 години град
Брацигово.
Преди това пък техните
учителки се погрижиха в
открити ситуации да ги запознаят с предстоящите
празници и да наблегнат

на традиционната кухня в
навечерието на Никулден,
Коледа и Нова година.
Малчуганите с удоволствие
участваха в приготвянето
на бабините рецепти, които
любезно бяха предоставени от възрастните жени. За
благодарност
госпожите
изготвиха
импровизиран
наръчник „Готварската книга на баба”.
Величка ГРОЗЕВА
директор на ОДЗ „Здравец”

СПОРТНИЯТ ТОТАЛИЗАТОР ЗАРАДВА ДЕЦА
ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Около 150 малчугани от
домове за деца, лишени от
родителски грижи, от цяла
България бяха зарадвани с
подаръци и благотворителен

обяд по случай Коледа от Българския спортен тотализатор.
За четвърта поредна
година Български спортен
тотализатор
организира

благотворителното събитие
за дечицата по случай празниците, като сега то се проведе в парк-хотел „Москва”
– София, под патронажа на

министър-председателя Бойко Борисов.
Министърът на труда и социалните грижи Тотю Младенов също бе на тържеството.

Специални гости бяха още
министърът на спорта Свилен Нейков, както и председателят на Управителния
съвет на БСТ Иво Тонев.
Децата бяха зарадвани
и с изпълненията на популярните в момента Ангел и
Мойсей, а освен това имаше
и специална музикална програма. Много подаръци и
през тази година получиха
малчуганите, които бяха пристигнали в София от домове
за деца, лишени от родителски грижи, от цялата страна
– ДДЛРГ „Асен Златаров”
– Враца, ДДЛРГ „Васил Петлешков” – Брацигово, обл.
Пазарджик, и ДДЛРГ „Мария
Терезия” – Стара Загора.
Освен вкусни деликатеси, всички получиха спортни
екипи, фланелки, книги и,
разбира се, лакомства.
„Априлци”

ОБЯВА
от офиса на Военен отчет в Община Брацигово
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
за времето 18.02 – 28.02.2013 г. в 61-ва механизирана
бригада – Карлово, и 2-ра механизирана бригада – Стара
Загора.
С пълния текст на обявата можете да се запознаете
на информационното табло на Областен военен отдел
– Пазарджик, ул. „Втори януари” №10, ет. 3, или в офиса
на Военен отчет в Община Брацигово, адрес: ул. „Атанас
Кабов” №6 А, ет. 1, стая №4, тел. 03552 20 65, младши експерт Петьо Русеков или Михаил Дзуков.

13 декември 2012 г.

Общество

Уловени
мигове
ПЪТЯТ БРАЦИГОВО - ПЕЩЕРА, 19.12.1942 г.

ТРУДОВ ДЕН

КРЪЩАВАНЕ НА КОРАБА
“БРАЦИГОВО”, 1968 г.

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ГРАД БРАЦИГОВО
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
RESERVE OFFICERS AND NONCOMMISSIONED OFFICERS UNION - RONU

Изпълнителното бюро на СОСЗР - гр. Брацигово,
поздравява членовете на Общинската организация,
както и всички офицери и сержанти от резерва
и запаса на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, ГУСВ и други с
настъпващите Коледни и Новогодишни празници с
пожелание за добро здраве, висок воински дух и дълголетие.
Нека в празничните дни да пием и по чаша вино в
памет на тези, които вече не са между нас.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Председател на СОСЗР - гр. Брацигово:
к-н о.з. Симеон ДРАГОВ

Снимките са нашият човешки опит да надхитрим
времето, да го хванем в капан. За един миг то да ни
стане пленник, вместо все ние да сме вечни негови заложници, както е в действителност. Разбира се, това
е илюзия, но горещо ни се иска да вярваме в нея.
Уловени мигове с фотоапарат в ръка. С каква идея
всъщност? Да ги показваме някога някому, да си ги разглеждаме в усамотение и да предъвкваме спомени? Да
се смеем над това, което е било или да тъжим, че вече
не е така?
Натискаме копчето и представа си нямаме какво
ще правим по-нататък с това откраднато от неспирния поток на времето мигновение. Какво са старите
снимки? Излишни вехтории, носталгия по миналото,
неизлетял сантимент...
Снимката и споменът са феномени, между които
има знак за равенство. Разликата е, че фотографията
е материалното спомняне за нещата, а споменът е
нещо, което съществува само в нашата глава, изцяло
духовен продукт.
Старите снимки. Те са стопроцентово съкровище.
На тях виждаме места от нашия град и хора, каквито
никога няма да бъдат. Търсим себе си в избелелия образ
изпод шапката на нашите баби и в открития поглед
на майките ни – ученички с две плитки, оплетени на
венец. Взираме се в непознати лица на хора, които са
имали значение за селището ни и колкото повече образите се губят от избледняването на цветовете, си
мислим как наистина накрая от хората остават само
сенки – даже и по фотографиите.
Времето заличава съществувалото, безразлично
към човешката ни суета да оставим знак, че сме били
тук, че ни е имало. Ние се напъваме да го опровергаем и
снимките са нашият отговор в този абсурден диалог.
Успяваме ли – само донякъде. Старите фотографии са
компасът ни за случвалото се преди нас и със самите
нас. Когато сенките избледняват, позатрупани от
пясъците на времето...
***
Ръководството на Общинска администрация - Брацигово, благодари на всички отзовали се на призива за
предоставяне на стари фотографии. Признателни сме
на сем. Найденови, сем. Тодориеви, сем. Велчеви, сем.
Нанови, на Гена Павлова, Димитрия Рашайкова, Анастасия Клянчева за това, че ни допуснаха до своите
спомени.
Изложбата е непретенциозна, но изключително
ценна. Експонирана е в голямото фоайе на НЧ ”В. Петлешков - 1874” и може да се види всеки делничен ден от
9.00 до 17.30 часа.
УВАЖ АЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2013 година.
Вестник “Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го
пожелаете, на цената на половин кафе - 0,30 лв. за брой, или само
за смешните 6,00 лева на година.
Както и досега, той ще се опитва да ви информира по интересуващи ви въпроси от най-различно естество, както и да
дава глас на вашето мнение.

Дайте шанс
на местната преса!
Абонирайте се!
СЪОБЩЕНИЕ
Футболен клуб “Брацигово” съобщава на своите членове, че на 18 януари 2013 г. от 18.00 ч. в заседателната зала на
Младежки дом - Брацигово, ще се проведе Общо събрание.
От ръководството
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ
КОСМОНАВТ ГЕОРГИ ИВАНОВ В БРАЦИГОВО

САМОДЕЙКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ
НА КУЛТУРНИЯ ДОМ, 1956 г.

ВЪЗСТАНОВКА НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ГРАД БРАЦИГОВО
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
RESERVE OFFICERS AND NONCOMMISSIONED OFFICERS UNION - RONU

ЧЕСТИТО
Общинският съвет на СОСЗР - гр. Брацигово,
и Областен съвет - Пазарджик, най-сърдечно поздравяват членовете на Общинската организация, навършили кръгли годишнини през 2012-а, като им пожелават активно участие в живота на организацията,
крепко здраве и достойни старини.
1. п/полк о.з. Йото Петков Цочев - 80 г.
2. к-н о.з. Васил Стоянов Найденов - 80 г.
3. серж. зап. Христо Георгиев Карналов - 75 г.
4. серж. зап. Михаил Василев Гюлеметов - 75 г.
5. к-н о.з. Симеон Димитров Драгов - 70 г.
6. к-н о.з. Веселин Милчов Здравков - 55 г.
7. к-н о.з. Асен Иванов Кънчев - 55 г.
СОСЗР - гр. Брацигово
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Идеи за пускане на отпуски през януари 2013 г.
П

В

С

Ч

П

С

Н

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Подходящо за зимна
почивка:
Пускате отпуск за
2 - 4 януари 2013 г.
и така ще получите
дълга почивна седмица
от 9 дни за периода
29.12.2012 - 06.01.2013 г.
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Идеи за пускане на отпуски през април 2013 г.
П

В

С

Ч

П

С

Н

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Пускате отпуск за
29 и 30 април. Така ще
комбинирате Великденските празници през
първата седмица на май
и ще получите дълга
почивна седмица от
10 почивни дни за периода 27.04 - 06.05.2013 г.
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Идеи за пускане на отпуски през май 2013 г.
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Голяма майска почивка: Пускате
отпуск за 29 и 30 април и 7 - 11 май и
така ще получите дълга почивка от
16 дни за периода 27.04 - 12.05.2013 г.
Малка майска почивка: Пускате
отпуск за 20 - 23 май и така ще
получите дълга почивка от 9 дни за
периода 18 - 26.05.2013 г.
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Идеи за пускане на отпуски през септември 2013 г.
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Пускате отпуск за
2-5 септември 2013 г.
и така ще получите
дълга почивна
седмица от 9 почивни
дни за периода
31.08 - 08.09.2013 г.

Легенда:
Официални почивни дни
Дни, които се отработват
Предложение за пускане на отпуск
Дни от предходна или следваща година
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Идеи за пускане на отпуски през декември 2013 г.
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Пускате отпуск за
23, 27 и 30.12.2012 и
за 1 - 3.01.2014 г., така
ще получите дълга почивна седмица от
16 почивни дни за
периода 21.12.2012 05.01.2014 г.

Официални празници и неработни дни през 2013 г.:
1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от
османско робство
1 май – Ден на труда и на международната
работническа солидарност
2 май – почивен ден, който ще се отработва на 11 май
3, 4, 5 май – Великден
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и на
Българската армия
24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
6 септември – Ден на Съединението
22 септември – Ден на Независимостта на България
24, 25, 26 декември – Коледа
31 – Нова година, ще се отработва на 14 декември

