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ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ               ВОДЕЩИ НОВИНИ

ОТНОВО ГОРЯ СМЕТИЩЕТО ЗА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В СЕЛО ТРУД
ГЪСТ ДИМ И ЗАДУШЛИВА

МИРИЗМА  ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ 
ОБХВАНАХА ПОЧТИ ЦЯЛОТО

СЕЛО! ПАЛЕЖЪТ Е УМИШЛЕН!
За пореден път на 02.02.2018 г. сметището за 
растителни отпадъци на с.Труд беше запалено 
умишлено. Около 18:00 ч. на същия ден, в северните 
части на селото се разнесе гъст задушлив черен 
дим, който по-късно обхвана цялото село. Сигнал 
към „Пожарна безопасност” гр.Пловдив беше 
подаден веднага. По време на гасителните действия, 
пожарникарите установиха повече от пет огнища, 
които не можеха да се загасят напълно и бяха 
оставени да тлеят и пушат разпалвани от вятъра. 
Огнеборците споделиха, че това им е третият път, 
който идват през деня по сигнал за горящо сметище. 
По рано през деня неизвестни лица гориха гуми в 
района на сметището, което е абсолютно забранено. 
Жителите на селото от северния край са силно 
възмутени от тези вандалски постъпки и искат да 
се намери ефективно решение на този проблем, 
който ги трови дълги години.

Репортерският екип на “Трудски вести” се свърза 
с кмета на селото Красимир Минков. Неговият 
коментар е, че във всички случаи на проблеми 
свързани със сметището, причината е  човешка намеса 
и е категоричен че палежите са умишлени. Има 
възможност сметището да бъде изместено с около 
800 метра в посока индустриалната зона, но докато 
палежите не спрат-проблем винаги ще има. Темата е 
приоритетна за СНЦ “Бъдеще за село Труд” и ще се 
търси ефективно решение. До дни ще бъдат поставени 
скрити камери, които ще установят извършителите на 
палежите, които ще бъдат предавани на органите на 
реда. Умишленият палеж е криминално престъпление!
Ако станете свидетел на палеж или други съмнителни 
действия в района сигнализирайте на 112!

ПОРЕДНА ПРОВЕРКА НА РИОСВ ПЛОВДИВ НА ЦЕНТРАЛАТА ЗА БИОМАСА В ТРУД
След подадената поредна жалба до РИОСВ-Пловдив , от 
ИК/СНЦ/,относно това , че в централата за производство на 
биогаз в с . Труд , постъпват за обработка нерегламентирани 
суровини , т.е. такива , които не са вписани в разрешителното 
им , РИОСВ направи поредната “внезапна’’ проверка на 
централата на 02.02.2018 г. По време на проверката СИЛНА 
МИРИЗМА на разлагащи се био маси  се носеше извън 
границите на централата. Проверяващите и представители на 
сдружението бяха посрещнати от представител на цетралата, 
който категорично отказа достъп на гражданите по време на 
проверката. Явно държат срещите с властта да  са насаме, 
защо ли? Въпреки тиражираното в медиите намерение на 
инвеститора да даде пълен достъп на ИК до инсталацията, на 
практика за пореден път такъв беше отказан.

Поредната лъжа съпътстваща бизнеса с 
фекали в село Труд.  Както и очаквахме и тази 
проверка завърши с обичайното заключение, 
че не са открити несъответствия. Но вече 
това нас не ни изненадва , нали?
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 Знаменити личности  от Труд- АТАНАС ЦОНКОВ
 В рубриката “Знаменити личности от Труд” 
ще ви запознаваме с наши съграждани постигнали 
успехи в различни сфери у нас и в чужбина. 
Считаме, че за изграждането на едно стабилно и 
будно гражданско общество, личният пример е 
от съществена важност. В нашето село са родени 
и са израстнали много светли и успели личности. 
Такава е и личността на главният редактор на най-
четеният български вестник “Лечител”. 
 Атанас Цонков е роден на 26 януари 1940 г. в 
с. Труд, Пловдивско. Завършва висше образование 
(журналистика) в СУ "Свети Климент Охридски". 
Сътрудничи на десетки редакции и киностудии. 
Издирва, защитава и утвърждава големите 
български медицински изобретения.
 Около 1968 г. формулира първата си 
оригинална теория за предимно инфекциозния 
произход на повечето от т.нар. "неинфекциозни" 
или "идиопатични" заболявания. През 1979 г. 
лансира идеята за бактериалната етиология на 
стомашната язва, а през 2005 г. д-р Маршал и д-р 
Уорън получават Нобелова награда за тяхното 
откритие (1982 г.), че язвата се причинява от 
бактерията Хеликобактер пилори.
 Въз основа на своята инфекциозна теория и 
на създадените от него през 2005 г. Симптоматичен 
интегрален тест (СИТ) и Лабораторен индиректен 
тест (ЛИТ) той постига най-успешното в света 
диагностиране и лечение на болни от хронична 
лаймска борелиоза, като установява над 20 нови, 
непознати в медицинската наука, сензационни 
факти за тази вероятно най-масова инфекция сред 
хората.
 Атанас Цонков доказва, че автоимунните 
болести, повечето алергии и системни васкулити, 
както и много видове рак се предизвикват 
преди всичко от патогенни вътреклетъчни 
микроорганизми като човешкия папилома вирус, 
вирусите на хепатит В и хепатит С, Епщайн-Бар 
вирус, хламидия трахоматис, особено от Борелия 
бургдорфери и още десетки L-бактериални 
форми... Изнася доклади на редица международни 
и национални медицински научни форуми. 
Английското сп. "Това, което лекарите не ви казват" 
("What Doctors Don't Tell You") и сингапурското 
сп. "Рак" ("Cancer") съобщават за забележителните 
успехи на Атанас Цонков при лечението на болни 
от лаймска болест и от рак.

 През декември 1991 г. заедно със съпругата 
си Светла Цонкова основават най-четеното и най-
авторитетно българско медицинско издание “Лечител” 
- вестник за народна и научна медицина, притежаващ 
7 национални медийни рекорда. Създават и уникална 
в световен мащаб верига от дрогерии “Лечител”, 
предлагащи само най-висококачествени и ефективни 
природни продукти за профилактика и лечение.
 Необикновеният лечител се занимава основно с 
неясни диагнози и “нелечими” болести и има над 70 000 
пациенти от всички континенти.
Сборникът „Саменто – здраве за всеки“ от Светла и 
Атанас Цонкови излиза през 2003 и 2005 г.
През 2010 г. е завършен документалният филм 
“Прозренията на един лечител” (64 минути), посветен 
на Атанас Цонков.
 През 2018 година се очаква да излязат от печат 
книгите на Атанас Цонков: „Болничен бележник“, 
„Светът отвътре“ и „Здравето на безсмъртните“ – том 
I, както и книга за Атанас Цонков.

Екипът на “Трудски вести” сърдечно Благодари за 
отзивчивостта и ентусиазма, с които г-н Цонков 
откликна на нашата покана да стане първата личност 
описана в нашата рубрика.  Пожелаваме на него и 
целият екип на вестник “Лечител” здраве и творчески 
успехи. 

За връзка с редакцията на вестник “Трудски вести” и сдружение “Бъдеще за село Труд” : 
0879/047151; www.zatrud.net; komitetrud@gmail.com



ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ “ТРУДСКИ ВЕСТИ”          СТРАНИЦА 3        WWW.ZATRUD.NET

НЕЗАКОННО СМЕТИЩЕ ОКОЛО СЕЛО ТРУД
В рубриката „ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ 
НАС“ ще отразяваме Ваши сигнали, по теми 
и проблеми, които касаят общността на село 
Труд. В последните няколко месеца системно 
получавахме Ваши сигнали за нерегламентирано 
изхвърляне на битови отпадъци на произволни 
места. В следствие на това е логично да попитаме:

ВАШАТА РЕКЛАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ТУК!  За запитвания: komitetrud@gmail.com; 0879/047154

ИМА ЛИ В СЕЛОТО ПРОБЛЕМ С 
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ?

Отговорът на този въпрос е пред очите ни и ясно 
се вижда от приложените снимки. Да, в селото има 
голям проблем с отпадъците. Проблем, в който 
всички ние участваме пряко с нашите действия или 
с нашето бездействие.  Какво си мислим, когато 
натоварим ремаркето с отпадък и го изсипем на 
метри от комшията директно на полето? Какво си 
мислим, когато децата ни играят сред природата, а 
около тях вятърът носи поредната порция боклуци? 
Какво си мислим и как се чувстваме, когато ние сме 
комшията и в някакъв момент стане така, че без да 
искаме съжителстваме със сметище?
А когато видим, че се хвърлят отпадъци и не 
реагираме? Добри ли сме? Лоши ли? Или сме 
непукисти? Спирам с въпросите, нищо, че те 
отчаяно търсят своите отговори. 
  Всички знаем, всички усещаме, как всичко 
около нас потъва в безразличие, в опасната инерция 
на лошите дела и последици. Знаем, че от нас зависи, 
но нищо не правим. Защото ни мързи, защото друг 
ни е длъжен, защото ни боли глава или имаме  
друга работа или защото “Нищо няма да стане”. 
Така минават дните, растат отпадъците, счупват се 
люлките на децата ни, защото допускаме да бъдат 
рушени обществените площадки. И до кога така?
 Този материал е обръщение към добрите 
хора, знам че ги има и са повече! 
Когато забележите вандалство, сигнализирайте 
на 112.
Когато забележите поредното ремарке с отпадък, 
което пътува към полето и бива изхвърлено там, 
сигнализирайте кмета и снимайте. 
Със снимките знаем какво да направим.

Не забравяйте! Всичко около нас е огледало на 
самите нас! Нека не се превръщаме в боклуци!

Автор: Галина Тошева

Така изглежда 
частна 
собственост в 
Източната част 
на Труд
до стадиона. 
Цялата нива 
е превърната 
в сметище за 
битови отпадъци.

Според живущите в близост сметищесто се натрупва 
постепенно от миналата година. Кметство Труд е 
почиствало, но не след дълго трупането започва отново, 
въпреки забранителната табела и глобата до 10 000лв. 
По наши данни нивата е частна собственост! Кой ще е 
първият глобен? Предстои да разберем!



ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ “ТРУДСКИ ВЕСТИ”          СТРАНИЦА 4                   WWW.ZATRUD.NЕТ 

ЗАМ. МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕТО-ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛА СЪЗДАВА РИСК ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА В ТРУД
 С писмо  до Министерство на околната среда и водите и 
Инициативен Комитет, Министерството на здравеопазването в лицето на 
министър Светлана Йорданова, сигнализира за реални рискове за здравето 
на населението в следствие на дейността на “Централа за производство на 
топло и електро енергия от Биомаса” намираща се на 250м. от жилищен 
квартал “Герена” в с. Труд. Министър Йорданова  настоява за пълна ревизия 
и нова оценка на дейността  на централата произвеждаща електричество 
от отпадъци и влиянието й върху околната среда и населението на село 
Труд. 
 Писмото потвърди данните за повишената заболеваемост, подадени 
от доктор Налбански, които сочат, че от както се преработват отпадъци в 
землището на с.Труд, острите респираторни заболявания сред възрастните 
са се повишили с 30% през последната година, а при децата ръстът е 20%, 
като всяка изминала година статистиката се влошава. 
 Всичко това се случва след като Инициативният комитет, 
заедно с експерти осъществи редица срещи с министри на ресорните 
министерства и депутати от ресорните  парламентарни комисии, на които 
бяха представени подробно всички настоящи нови обстоятелства, според 
които всеобщото мнение е, че такъв тип производство няма място в такава 
близост до жилищни райони и  дейността се извършва незаконосъобразно 
в землището на село Труд.
 Очаквайте в следващия брой, становището на лекарите от с. Труд с 
ексклузивен материал и интервю за вестник “ТРУДСКИ ВЕСТИ”.

ВНИМАНИЕ БУМ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ!
Областна дирекция на МВР – Пловдив предупреждава:

Зачестяват случаите, при които на територията на 
Пловдив и областта се извършват опити за измами 
по телефона. Жертви на тези престъпления стават 
доверчиви хора, най-често възрастни или самотно 
живущи, които дават всичките си спестявания.  
 ВНИМАНИЕ!
Сценариите за измами са различни и извършителите 
променят тактиката си постоянно, като използват 
богат набор от техники за заблуда и най-често избират 
потърпевшите на случаен принцип.
 • Напоследък най-нашумелият механизъм за 
извършване на телефонните измами е „провеждане на 
полицейска операция и необходимост от предоставяне 
на сума, която ще послужи за задържане на 
извършителите“. Мнимият полицай иска съдействие и 
дава указания на жертвата да събере пари и да ги хвърли 
през терасата на апартамента си или да ги остави на 
определено място, като обещава сумата впоследствие 
да бъде върната. 
• Не е изключено измамниците да приложат и 
други схеми, като искане на пари „за спешна операция 
на близък”, „за капаро за закупени климатици или друга 
техника”, „ за освобождаване на колетна пратка”,  

“за закупуване на ваучери за мобилни оператори” и  
др. 
 ВНИМАНИЕ!
Искането на парични суми по телефона е индикатор 
за потенциална измама. 
 По никакъв повод не предприемайте 
разплащания – в България всички институции 
прилагат еднакви стандарти в работата си по 
платежни операции и разплащания се извършват 
на специално определени места, в работен ден 
и установеното работното време, като винаги се 
сверяват личните данни и се издава съответен 
документ. 
 Не се доверявайте на непознати хора; 
 Не предоставяйте лични данни и данни за 
свои близки по телефона; 

В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде 
осъществен опит за телефонна измама, незабавно 
подайте сигнал на тел. 112 или в полицията; 

Необходимо е хората, които имат възрастни близки, 
непрекъснато да им напомнят как случайно може 
да станат жертви, както и основните правила, които 
трябва да спазват, ако попаднат в подобна ситуация.



ВСИЧКО ЗА СЕЛО ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ “ТРУДСКИ ВЕСТИ”          СТРАНИЦА 5                  WWW.ZATRUD.NЕТ 

ЗА МЪЖЕТЕ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ПЕНСИОНИРАНЕ 
Уважаеми  читатели  на  „Tрудски вести“,
 По  инициатива  на сдружение „Бъдеще  за  село  Tруд“  
ще  ви  запозная  с  някои особености  при  пенсиониране,  
за  които  в  „пенсионното“(Териториално поделение 
на Национален осигурителен институт)  няма  да  ви 
информират.
 Тъй  като  сме  в  мъжкия  месец  февруари  посочвам  
начин  за   разрешаване на съществен  проблем  при  
пенсионирането  на  мъжете.
 Отнася се за тези, които имат малко стаж и ще се 
пенсионират  по: чл.68,ал.3 от Кодекс за социално 
осигуряване – правото се придобива при най-малко 
15 години  действителен стаж, а възрастта расте от 66 
години през 2017г., на 66г.02м. през 2018г. и така всяка 
следваща година до достигане на 67г. 
Това означава, примерно, че ако мъжът има 13 
години стаж(изработени) и 2 години редовна военна 
служба(доказана с документ), „пенсионното“   ще му 
откаже пенсия за стаж и възраст, защото приема, че 
„казармата“ не е действителен стаж.
        - чл. 74 от Кодекс за социално осигуряване  - право 
на пенсия за инвалидност поради общо заболяване 
(Експертно решение на Трудово експертна лекарска 
комисия с над 50% инвалидност), ако имат стаж,  до 
датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение 
и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата 
на заявлението за пенсиониране, както следва:
1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение 
и на ослепелите преди постъпването им на работа - 
независимо от продължителността на  стажа;
2. до 25-годишна възраст - една година;
3. до 30-годишна възраст - 3 години; 
4. над 30-годишна възраст - 5 години;  
Една трета от  стажа  трябва да е „действителен“.
За инвалидите по рождение и инвалидите с придобита 
инвалидност до постъпване на работа се изисква една 
година действителен стаж.
            Това означава, че ако мъжът не е изработил 
изисквания действителен стаж, „пенсионното“ ще 
му откаже пенсия за инвалидност, защото приема, че 
„казармата“ не е действителен стаж.
 НО РЕДОВНАТА ВОЕННА СЛУЖБА Е 
ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАЖ!
 Това става ясно от  §1,т.12 от Допълнителни разпоредби 
на Кодекс за социално осигуряване  - “Действителен 
стаж” е действително изслуженото време по трудово  
или служебно правоотношение, времето, през което 
лицето е работило по друго правоотношение и е било 
задължително осигурено за инвалидност, старост и 
смърт, както и времето, през което лицето е подлежало 
на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло 
дължимите осигурителни вноски.
-  Чл.9, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване  

-  За осигурителен стаж при пенсиониране се 
зачита периодът на наборна или мирновременна 
алтернативна служба, като за периода се внасят 
осигурителни вноски  за сметка на държавния бюджет.
- Трайната съдебна практика (Решение № 4930 / 
26.04.2016г. по адм. дело 
№ 1961 / 2016г., Решение № 7647 / 16.06.2017г. по адм. 
дело № 4023 / 2017г.  Решение № 9471 / 17.07.2017г. 
по адм. дело №7470 / 2016г. на ВАС и много други). 
Логиката е следната – войникът е бил в казармата за 
конкретно време, през което със закон му е отнета 
възможността да полага труд и да се осигурява, 
поради това при пенсиониране държавата внася 
осигурителните вноски. Конкретната времева рамка 
и внесените вноски правят стажа действителен.
      Да, ама НЕ – Териториално поделение на 
Национален осигурителен институт не признава 
стажа за действителен и отказва пенсии.
      Тези които отстояват правата си докрай, 
включително и пред съда, получават исканата пенсия, 
защото съдът трайно и категорично отсъжда, че 
„казармата“ е действителен стаж.
 СЪВЕТ :
1.     Подавате заявление за пенсиониране и получавате 
отказ;
2.    Обжалвате отказа пред директора на „пенсионното“ 
по реда на чл.117 от КСО;
3.   Обжалвате отказа на директора пред съда по реда 
на чл.118 от КСО;
4. Печелите делото на първа инстанция, като 
„пенсионното“ обжалва пред ВАС;
5.  Печелите делото пред ВАС; 
6. Отпуска  се и се изплаща пенсия от датата на 
придобиване на правото;
7.  Получавате направените разноски по делата.
 Всичко това продължава около година и половина, но 
няма за къде да 
бързате защото ще си получите пенсиите накуп от 
датата на придобиване на правото.
Няма нищо страшно във воденето на тези дела, 
защото не се изисква ваше присъствие в съдебната 
зала, никой няма да ви разпитва и всичко се решава 
по документи.
            Горното се отнася и за тези, които отдавна 
са навършили изискващата се възраст, но не са се 
справили с проблема и не получават пенсия – могат 
да поискат преразглеждане на случая по определен 
ред. Наздраве за бъдещите мъже-пенсионери.
Обичайте и уважавайте жените – все пак тази трудно 
получена пенсия трябва някой да я харчи.

АВТОР: Инж. Николай Василев
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МАРТ

ЧИТАЛИЩЕ
“СВЕТЛИНА-1929”

БАЗАР НА ПЛЪСТИ И 
МАРТЕНИЦИ

 
1,2,6 и 7 Март 2018г. от 15-
17:30! Можете да закупите 
красиви бижута, подарък 
за любима дама в месеца 
на жената! На базара също 
ще намерите авторски 
мартеници изработени т 
сръчни деца. Събраните 
средства ще подпомогнат 
читалищтната дейност и 
ще дадат възможност за 
закупуване на обувки на 
детския танцов състав 
при Читалището. Всеки 
желаещ, може да направи 
своето дарение в кутия на 
място.

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 
ДЕТСКА ГРАДИНА

140 ГОДИНИ 
СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

На 02.03.2018 г. (Петък) от 
10:30ч. пред кметство с. Труд 
ще се проведе тържество по 
случай 140 годишнината от 
освобождението на България 
от османско робство и 
ще се отслужи молебен в 
памет на загиналите герои 
за свободата на нашата 
Родина. Децата от ДГ 
“Бисер”, учениците от ОУ 
„Св.св. Кирил и Методий“ 
и самодейците от читалище 
„Светлина“ ще изнесат 
тържествена програма.

НАБЛИЖАВА 8-МИ МАРТ
 Този празник е с дълга история. 
През XIX век текстилните работнички от Ню 
Йорк излизат в защита на правата си на 8-ми 
март 1857 година. Първото честване като Ден 
на жената е на 23 февруари 1909 година в 
САЩ. По предложение на германката Клара 
Цеткин  се приема всяка година да се празнува 
Денят на работничките. Целта е равноправие 
на женските трудови маси с мъжете в 
обществения живот.  Първото честване в 
България е през 1915 година. След 60-те години 
празникът набира огромна популярност и става 
любим за жените от всички възрасти.  Според 
политиката на тогавашната управляваща 
партия 8-ми март става един служебен празник. 
Отбелязва се с банкети и тържества по цехове, 
заводи и стадиони. Способността на народа 
ни за нагласа превръщат постепенно 8-ми 
март в по-обикновен, земен и интимен ден, в 
който се смесват Денят на майката и Денят на 
любовта. И днес много хора го честват, защото 
е с традиции в България. Ще срещнете жени в 
настроение, с букети цветя, а какъв по-добър 
повод за много романтични мигове. Жените 
обичат да се чувстват специални. Уважението 
към тях не трябва да е само в един ден от 
годината, а и в останалите 364. Драги мъже, 
не изпитвайте срам, че ще ви видят с цвете в 
ръка и ще ви помислят за Дон Жуан. Просто го 
направете! Скъпи жени, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
изкарайте си чудесно!
             Автор: Тодор Ботев

“ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”-“ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”
НА ВЛАСОВДЕН ОБИЧАЯ “РЕВИ ВОЛ”

Едрият рогат добитък в българското село  и традиционната 
народна култура е бил на голяма почит. Воловете имат съдбоносно 
значение за земеделеца, защото ги впряга в ралото и каруцата, 
с която превозва реколтата от полето до дома.  В българския 
народен календар има определена дата и това е 11 февруари – 
Власов ден, която се свързва със страшна и смъртоносна болест, 
която покосява добитъка . Счита се, че Св.Власий е защитник на  
домашния впрегатен добитък . Основното поверие на този ден е 
свързано главно  с воловете. Прави  се обичай, при който чрез 
различни символи  се почита светията да пази добитъка здрав и 
трудоспособен. 
Във всяка къща този ден  е празник. Стопанката става рано, 
омесва обреден хляб  с фигурки на животни и кравайчета.  
Подрежда одаята. 
Стопанинът през това време  се грижи за воловете.  На този 
ден за пръв път след тежката зима се извеждат от обора и се 
разхождат из двора. На Власовден животните не се впрягат. 
Почиства обора, вчесва животните, храни ги и ги пои. Приготвя 
хомота и жеглите за ритуала.   
Стопанката  прикадява обора, за да се пречисти от зли сили 
и болести.  Стопанката поставя черни вълнени конци върху 
дръвника за цепене на дърва и насича конците с брадва. 
Стопанката  изнася кравайчета и  слага на рогата на животните. 
След това поставя  3 свещи  на хомота, който стопанинът е 
внесъл в одаята– за добитъка, за стопаните, за къщата. 

На стената гори кандило. Пред  хомота се нарежда 
софра с обредния хляб, на който също се пали свещ,  
слагат се кравайчета, вино, ракия. В  Труд празникът 
се празнува от дълги години.След промените  се 
възражда по предложение  на Димитър Копринков  
и благодарение    инициативата на  читалищното 
настоятелство  тогава. Обособява се  колектив 
за обичаи  с ръководител Цветана Киркова , в 
който се включват жени от певческата група и  
настоятелството. Ежегодно , на 11 февруари се 
събират млекопроизводители и хора от селото и 
отбелязват празника, на който се играе обичая 
„Реви вол“. Обичаят  през годините е представян на 
редица регионални, национални и международни  
фестивали, както и пред жителите на общините 
Ипати и Алатия  -Гърция.  Традицията продължава 
и до днес.
      
Автори: Кръстина Стайкова, Цветана Киркова
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ДЕТСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР СЕ 
ВЪЗРАЖДА!

 В НЧ „Светлина-1929 г.“ село Труд -отваря 
врати детски духов оркестър!        
Съграждани, родолюбци, нека заедно да възродим една 
стара традиция . Старите хора са казвали, че “живият 
дух“ на едно населено място е духовата музика , всеки 
празник е посрещан с духова музика .
Уважаеми родители, едно дете свирейки на музикален 
инсрумент, обогатява знанията си, развива естетически 
вкус, изгражда ценности и запълва смислено времето 
си . Скъпи ученици от 1-ви до 8-ми клас, ако желаете 
да свирите на музикален инструмент заповядайте!
Ръководител : Димитър Тодоров Колев -0899352242
За записване в читалището:03126/22-00
E-mail: chitalishte_svetlina@mail.bg

Таланти от ДГ “Бисер” участват в 
спектакъл по случай 3-ти март

Децата от група „Зайо Байо”, при ДГ „Бисер”, с.Труд и 
техните преподаватели г-жа Йорданка Виткова и 
г-жа Красимира Иванчева, ще почетат 3-ти март и 
140- та годишнина от Освобождението на България от 
османско владичество, чрез тържествен спектакъл в 
Регионален исторически музей град Пловдив. Мотото 
на празникът ще бъде „Българче да се наричам...”.
Тържественият спектакъл ще се проведе на 27.02.2018г. 
от 17 часа. За това тържество децата положиха голямо 
старание, търпение и любов, с което ще докажат 
огромната си и безгранична любов към родината и 
нейните безсмъртни герои.

 Първи март в културния календар на България  е Ден 
на самодееца.  Празникът обединява хората с различни 
професии и социален статус, възраст и пол, но всички 
водени от любов към традиционното и съвременно 
изкуство. Скъпи самодейци  и ръководители от с.Труд 
бивши и настоящи– певци, танцьори, музиканти, 
артисти, приемете нашите поздравления по случай 
1-ви март - Деня на художествената самодейност! 
Всички вие заслужавате уважение и възхищение за 
своя труд – безкористен и всеотдаен. Бъдете здрави, 
вдъхновени,  за да пазите българщината и да палите 
в наследниците ни онова пламъче към родолюбието, 
без което родината ни нямаше да я има.
По идея на Георги Стайков – бивш самодеец и 
ръководител на танцовия състав се организира 
празник на самодееца в Механа Дияна на 02 март от 
18.30 ч.

1-ВИ МАРТ-ЗА ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

1 февруари е обявен за Ден на признателност и 
почит към жертвите на комунистическия режим.
Тази година се навършват 73 години от първите 
присъди на т. нар. Народен съд. 1 февруари 1945 
г. е денят, в който посрещат смъртта си регенти, 
депутати, офицери, министри, общественици, 
жертви на Първи състав на Народния съд.

По този повод публикуваме изпратен ни стих 
от жител на село Труд,
който е и избран автор в Христоматия
по Литература за 12 клас

ГЛАС ОТ МРАКА
Персин /остров Белене/

Грамаден остров със зверове охрана
с блата, комари, кръв и жълта смърт
и толкоз кости, толкоз кръв проляна
где младост гине тук без кръст.

Смъртта надвиснала със своята особа
кат хищник зъл примамен от кръвта
тя впива нокти в жертвата простряна
разстреляна от зверове охрана
- край пътя на Персин.

Персин е Ада на Земята.
Персин е смъртният ковчег.
Бездънния стомас на Сатаната
где младост гине тук безчет

Автор:Атанас Райков /оцелял/   с. Труд

На 1-ви Февруари почетохме 
жертвите

на комунистическия режим

145-години от обесването на Васил 
Левски

На 19-ти Февруари почетохме 145 години от 
обесването на Апостола. Събитието протече пред 
паметника на Васил Левски. Празнично слово 
произнесе кмета Красимир Минков, отец Кирил 
отслужи панихида. Талантливите деца от ДГ “Бисер” 
и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” изнесоха рецитал 
от песни и стихотворения. На събитието се изявиха 
и от читалищният вокален състав. Събитието беше 
посетено от десетки граждани на с. Труд, които 
почетоха паметта на Апостола
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ПОЗНАВАТЕ ЛИ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО ТРУД?
В рубриката „НАШАТА ИСТОРИЯ“ в няколко 
поредни броя, ще ви запознаем с исторически 
данни за с. Труд от създаването му до наши дни! 
Благодарение на труда на отец Кирил Тошев, 
нашето село има издадена книга „СЕЛО ТРУД-
ИСТОРИЯ на Храм, Училище, Читалище.

ВАШАТА РЕКЛАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ТУК!  За запитвания: komitetrud@gmail.com; 0879/047154

ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ СЕЛО ТРУД-
ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК

Данни за съществуването на храм в с. Чирпелии 
(С. Труд) са твърде оскъдни. Единственият верен 
източник за храмовата история и енорийският 
живот остават малкото писмени свидетелства 
върху предмети и архивни документи, както и 
устното предание в спомените на местните жители. 
Според едно писмо от 5.11.1974г. от Архимадрит 
Борис(протосингел на Пловдивска митрополия) до 
свещенника в с. Труд има данни, че храмът в село 
Чирпелии(труд) датира от 1866г. Друг източник-
дарителски надпис върху купела за св. Кръщение 
в храма посочва, че той е дарен на църквата през 
1867г., което означава, че по това време храм в 
селото вече е съществувал.  Според надписа върху 
голяма мраморна плоча, поставена в средата на пода, 
сред четириъгълни каменни тикли, с изображение 
на двуглав орел-символ на върховна духовна 
власт, е посочена годината 1869г. Като година на 
завършване строежа на храма или пък неговото 
освещаване, с поменаване на името на главния 
строител-майстор Минчо Богданов. От податките 
става ясно че вероятната година на започване на 
строежа е 1866, а завършването и освещаването е 
през 1869г. По спомена на съвременници, камъни 
за строежа на храма са били пренасяни с керван 
волски каруци от тепетата във Филибе(Пловдив) 
и от река Чая (Асеновград). Други свидетелства 
за древността на храма са стари храмови съдове. 
Върху няколко медни дискуса, с датировка от 
1872г., има надпис, че са дарение на храм св. 
Троица в село Чирпелии. По устно предание се 
знае, че през времето на османското иго, в 1877г., 
когато започва Руско-турската освободителна 
война, много мюсюлмански семейства, предимно 
жени и деца(вероятно изселници от съседното по 
онова време село Чоолук), са намерили обежище в 
черквата, преди да напуснат страната ни.

Храмът представлява четвъртита правоъгълна сграда-
еднокорабна базилика със засводен таван. От източната 
страна има издадена абсида-част на олтара, а в западната 
има прилепена триетажна камбанария, която е по-
късно строителство. По предположение, подсказано от 
някои архитектурни особености, може да се счита, 
че първоначалният изглед на храма не е имал тази 
внушителна външност, която има сега. Преди строежа на 
камбанарията храмът е бил с липсващ северен притвор. 
Малките прозорци и това, че храмът е строен преди 
освобождението от османско иго, когато е забраняван 
строежът на високи църкви, също подказва, че височината 
му вероятно е била различна от сегашната. 
По запазени спомени, разказани от дядо Йордан Делков-
внук на дядо Стоян Делков-църковен клисар от онова 
време, храмът строен през 1869г. Е бил опожарен през 
1877г., когато турската войска преминала през селото на 
път за Карлово и Сопот. При това опожаряване на храма 
е изгоряло всичко, останали са само стените. Унищожени 
са били иконите, както и резбованият иконостас. В 
последствие, с усърдието на о. Михаил и със съдействието 
на тогавашният кмет хаджи Рангел Петков, в годините 
след освобождението до 1882г. Храмът бил възстановен 
и отворен за служение. Най-вероятно първите икони 
на храма от 1868-69г. са рисувани от зографа Стефаан 
Андонов, художник от Пазарджик, който е рисувал и много 
други храмове в Пловдив и околността- иконостасните 
икони в Церетелево, в Строево. Вторите икони след 
ремонта 1882г. вероятно са били дело на изкусния 
възрожденец зографа Георги Данчов. През 1928г. при 
т.нар. Чирпанско земетресение, в храма възникнал пожар 
от паднал мангал(отоплително съоражение) и той бил 
напълно унищожен. 
Продължава в следващият брой.


