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„РОДОПЕАНА” – НОВОТО ИМЕ НА ТУРИЗМА
„РОДОПЕАНА” е съвместен
проект на Общините Девин,
Доспат, Брацигово и Борино.
Четирите общини кандидатстват за получаване на безвъзмездна помощ по Оперативна
програма „Регионално разви-

тие 2007 – 2012 г.”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на
туризма”, Операция 3.2: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите“.
Водеща в проекта е Община
Девин.
Предложената концепция
за развитие на туризма в четирите общини се базира на
огромните ресурси и слабо
използван потенциал за развитие на нови динамични туристически продукти в специализирания, алтернативния и
нишовия видове туризъм на
избраната територия. Това са
СПА и уелнес туризъм, гурме,
еко-, био- и природен туризъм,
приключенски и спортен, културен, креативен и събитиен
туризъм и техните съчетания и
комбинации, както с морския
туризъм, така и помежду им.
Маркетинговите усилия ще
бъдат насочени към три от
вече установените целеви пазари за развитие на туризъм
в България (Гърция, Русия и
Турция) и реализацията на
програми и действия, които
да увеличат проникването в
нови, високоплатежни пазари,
с установени нужди от предлаганите форми на пътувания и
почивка в посока Изток – Азербейджан, Израел, Йордания,
ОАЕ, и Саудитска Арабия.
Изборът на четирите общини, да влязат в един туристи-

чески район, е обоснован не
само от единството на техните
географски, демографски и
икономически характеристики, но и от изключителната
възможност да допълват взаимно ресурсите си и така да
бъдат създадени
уникални, иновативни и разнообразни туристически продукти.
Проучването,
както на българския, така и на
международните
пазари показва,
че най-ефективните маркетингови мерки за достигане, както
до директните потребители
на туристически
услуги, така и до
посредниците
(туроператори,
туристически
агенции) и тези,
които влияят на
общественото
мнение
(журналисти, съставители на пътеводители), са
съвременните
технологически
средства - мобилната реклама
чрез приложения за смартфон,
социални мрежи, специализирани туристически портали и
други. Съвременните технологии ще бъдат използвани и
при изследване на въздействието на проведените рекламни дейности. Така ще бъде
поставено началото на единно
виртуално управление на маркетинга на новосъздадения
туристически район, като в
същото време ще осъществява функции на надобщинска
Организация за управление на
дестинациите (ОУД), с най-широко участие на всички заинтересовани страни, включително
и директните потребители на
туристически услуги, което ще
гарантира демократичността
и устойчивостта на проекта и
след края на финансиране на
настоящата схема.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Обща цел: Увеличаване на
приходите от туризъм към
избрания район чрез увеличаване на броя на нощувките,
туристите и тяхното удовлетворяване от новосъздадените
и ефектно предлагани и огласявани туристически продукти.
Специфични цели:
• Създаване и огласяване на
туристическия район като място за спокоен отдих, обновяване на тялото и душата и среда
за създаване на приятелски и
значими човешки връзки;
• Създаване на широка гама
разнообразни нови туристически продукти, включващи различни видове алтернативен
туризъм;

На основание чл.34, ал.1
и 2 от Закона за устройство
на държавния бюджет , във
връзка с §74 по ПЗР на ЗДБРБ
за 2009 г., в изпълнение на
Решение на Министерски
съвет №146 от 12.03.2009 г.
за приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование и писмо
№0201-565 от 29.10.2009 г.
на Министерство на образованието, младежта и науката за разпределението на
средствата за класираните
програми по модул „Оп-

ПРЕДПРОЛЕТНО
След вихри снежни в януари
и леден мраз през февруари
настъпи март, перчем развял,
за китна пролет закопнял.
Южнякът зимни бури гони
далеч от родни небосклони
и с глас приятелски шепти:
човече, с мене полети!
Бих искал, вятърко любезни,
напук на пропасти и бездни,
надмогнал всички теглила,
да литна с пролетни крила!
Ангел ПОПОВ

28 общини получават общо 19.7 млн. лева

• Увеличаване на информираността на потребителите и
на посредниците за предимствата и уникалността на района;
• Увеличаване на туристите и приходите от туризъм по
време на проекта и след завършването му;
• Задоволяване изискванията на туристите и превръщането им в „рекламни агенти“ на
района;
• Увеличаване на престижа
на алтернативните видове туризъм, като част от престижа
на България като дестинация
за разнообразен, интересен и
уникален туристически продукт.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
При осъществяване концепцията на проекта се очаква
да бъдат постигнати следните
- На страница 2

УТОЧНЕНИЕ
Във връзка с доклад на
Сметната палата и публикации в средствата за масово
осведомяване относно усвояването на средствата по НП
„Оптимизиране на училищната мрежа“, правим следното уточнение:
През 2009 г. със Заповед
№РД 14-24/24.04.2009 г. и
№ РД 14-25/24.04.2009 г.
на Министъра на образованието и науката в община
Брацигово бяха закрити ОУ
„Отец Пайсии“ с. Равногор
и ОУ „Васил Априлов“ с. Козарско.

Честита Пролет!

тимизация на училищната
мрежа“ община Брацигово
е получила средства в размер на 230 000 лв.
За обезщетения на персонала на двете училища са
изплатени 20 000 лв. Средствата в размер на 210 000
лв., останали като преходен
остатък на община Брацигово към 31.12.2009 г. са заложени в инвестиционната
програма на общината за
2010 г. приета с Решение №
438/26.03.2010 г. на Общински съвет град Брацигово,
- На страница 3

за внедряване на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна ин-

на чакащите, защото нямаше
финансиране, но успяхме да
осигурим. Сега подписваме до-

фраструктура. Кметовете получиха чекове със стойността
на договорите от министъра
на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна
програма „Регионално развитие“ (ОПРР).
Важно е да отбележим, че
тези проекти бяха в списъка

говорите, а наесен над 11 000
деца вече ще учат в уютна атмосфера. Освен това, след въвеждането на мерките за енергийна ефективност, разходите
за отоплението на сградите ще
намалеят значително, каза министър Лиляна Павлова.
По
схемата
BG
161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки
за енергийна ефективност в

КАНАЛИЗАЦИЯ В КОЗАРСКО
На 6 март т.г. в с. Козарско
бе направена първата копка
за реализацията на проект

„Изграждане на канализация с. Козарско, община
Брацигово“. Събитието бе

общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини“ ще бъдат реконструирани 31 училища и 17
детски градини и ясли. Предвижда се след реализирането
на мерките да се спестяват
приблизително 15 000 мегаватчаса на година.
Внедряването на мерки
за енергийна ефективност в
общински образователни институции включва дейности
като подмяна на дограма,
топлинна изолация, ремонт
и подмяна на котелни стопанства, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др.
Бенефициент по схемата
е и Община Брацигово - Устойчиво развитие на община
Брацигово чрез прилагане
на мерки за енергийна ефективност в образователната
инфраструктура - СОУ „Народни Будители“, НУ „Васил
Петлешков“ и ОДЗ „Божура
Фурнаджева“. Стойността на
договора е 1 029 226 лв., един
от четирите със стойност над
милион лева.
„Априлци“
открито от зам. кмета на
Община Брацигово, инж.
Тодор Кръстев. Присъстваха
зам. областните управители Дафина Семерджиева и
Ваня Минкова, Георги Харизанов - главен изпълнителен
директор на „ГБС Инфраструктурно строителство“,
кметът на с. Козарско, общински съветници, жители
на селото. Проектът включва и рехабилитация на общинските пътища Брацигово – с. Капитан Димитриево
и с. Исперихово – Козарско –
Жребичко. Общата му стойност е 5 млн. 262 хил. лв.,
като ремонтните дейности
ще продължат 150 дни.
соб. инф.

Съвременност
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БАЙ ГАНЬО
И ОБЩЕСТВОТО
Днешните времена, когато трябва да догонваме
с ускорени промени другите цивилизовани страни,
са епоха на преминаване
от едни обществени отношения към други, отдавна
забравени... И то - нашето
съвремие - удивително напомня на трите десетилетия след Освобождението
от 1878 г., когато на сцената на общественото развитие се появява прислойка
от хора, характерна за
преходното време, когато
се установяват новите класи... И това са така наречените от видния социолог
Иван Хаджийски „парвенюта“, сиреч индивиди,
у които противоречието
между придобитите по тъмен начин капитали, явно
незаслужено, и интелектуалното ниво, културния им
и нравствен манталитет,
е впечатлявало честните
хора. Техен изразител става един писател - адвокат,
който пресъздава образа
на тези българи, които по
необходимост са се представяли не за това, което
са, защото съвсем не са
били това, за което са се
представяли, с неизменната претенция... А именно претенцията (според
проф. Исак Паси) е в основата на хумора, който
е присъщ за характера на
българина от незапомнени времена...
Защото
нормалните
хора не могат да приемат
за един човек, който има
претенцията на стане „я
депутат, я кмет“, и ще стане, защото за него няма
невъзможни неща, да говори като хамалин, с пренебрежение:
„ - Ти мене ли ще ме
учиш? Ти знаеш ли кой
съм аз?... Не съм като тебе
дърво! Ти знаеш ли, че туй
професор Иречек - Миречек ей тъй зяпнали са ме
слушали... Ти ли на ум ще

ме учиш?“
В такива времена невероятното е възможно, а
недопустимото - реалност.
Когато Бай Ганьо съобщава на съмишлениците
си, че е решил да издава
вестник, изненадата им е
по-голяма отколкото, ако
„бяха видели морско чудовище“...! Но Бай Ганьо,
без да му мигне окото, заявява:
„ - Че голям мурафет ли
е вестник да се издава?
Тури си едно перде на очите и...“ И ние му се смеем...
За такъв човек, незаслужено изплувал от неизвестността на ниското
обществено положение,
наглостта и простащината,
липсата на достойнство и
чест, пренебрегват всяко
уважение и преклонение
към идеали и отечество.
За него патриотизмът е
„бош лаф“ сиреч празна
работа... За него в политическите партии „всички
са маскари!... Не си ли с
тях, спукана ти е работата.
Па и мене нали ми се иска
да ме изберат я депутат...
Келепир има в тия работи.
Хората пари натрупаха , ти
знаеш ли?“ Нашето време
добави още черти към тези
„герои“ - нали един малоумен държавник предложи
да заменим кирилицата с
латиница, други полуинтелигенти говорят по европейски с „комуникиране“,
с „опции“ и „дестинации“
и какво ли не още погазване на българското... Сега
вече байганьовците не носят дисаги, не отсядат в евтини хотели... Но високото
самочувствие не им липсва, защото знаят, че „който
е честен, винаги е между
глупавите“ според римския мъдрец Марсиал.
Но не трябва да забравяме, че нашият смях е израз
на присъда над байганьовщината.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

„РОДОПЕАНА”
- От страница 1
резултати:
• Разнообразяване на предлаганите туристически продукти и услуги с алтернативни и
специализиране видове туризъм;
• Намаляване на сезонността на туристическото предлагане;
• Установяване на силна отраслова позиция на района на
съществуващите целеви пазари;
• Увеличена информираност на крайните потребители
за ресурсите, потенциала и новите туристически продукти на
района;
• Увеличена информираност на посредниците при

продажбата и дистрибуцията
на туристически продукти и
услуги;
• Превръщане на района в
„модна“ дестинация чрез увеличаване на информираността
на тези, които влияят на широките маси и създават „моди“ в
избора;
• Достигане на нови пазари
в географско отношение на Изток от България;
• Достигане на нови пазари
в демографско отношение: повисоко платежни и отговорни
към природната среда туристи.
Концепцията на проекта
„Родопеана“, цели и очаквани
резултати, са предложени за
обсъждане. За пълната концепция (около 30 страници) се
обръщайте към Капка Бешева-Рахнева, ръководител на
проекта, на електронна поща
- kapka_pri@abv.bg.
„Априлци“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение
на Решение № 621/29.04.2011 год. на Общински съвет град Брацигово
Повторен публичен търг с
явно наддаване за продажба на поземлен имот - земеделска земя в землището
на с. Бяга, представляващ
поземлен имот № 622005 ливада с площ 13.893 дка, в
землището на с. Бяга, местност „Преставите“ четвърта
категория при неполивни
условия. Имотът е актуван с
Акт за частна общинска собственост № 33/16.11.2010
год. Начална тръжна продажна цена 9725 /девет хиляди седемстотин двадесет
и пет/ лева.
Търгът ще се проведе на
30 март 2012 год. от 10:00
часа в сградата на общинска администрация град

ОБЯВЯВА

Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а.
Тръжната документация
се закупува от фронт-офиса
на общинска администрация град Брацигово срещу
сумата от 50.00 лв.
Депозит за участие в търга
в размер на 10% от обявената начална тръжна продажна цена се внася по сметка
IBAN: BG88 SOMB 9130 3332
9696 01 , BIC: SOMB BGSF,
при Общинска банка АД
Пещера до 16:30часа на 29
март 2012 год.
Молби за участие в търга
с необходимите документи, описани в тръжната документация се подават на
фронт-офиса при общинска

администрация град Брацигово до 16:45 часа на 29
март 2012 год.
Оглед на имотите може
да се направи в рамките на
работното време на администрацията на кметство
Бяга, след представяне
на документ за закупена
тръжна документация до
29 март 2012 год.
В случай, че търгът насрочен за 30 март 2012 г. не се
проведе, последващ търг
да се проведе след петнадесет дни.
За допълнителна информация: стая №16 в общинска администрация -Брацигово, тел. 03552/20 65,
вътр. 116.

ОСМИ МАРТ - ЖЕЛАН И ТАЧЕН ПРАЗНИК
ЗА РОЗОВСКАТА ЖЕНА
Тази година 8-ми март
съвпадна с някои събития,
които показват, че живеем
в несправедливо общество –

тава желан и тачен празник.
Въпреки трудностите на
ежедневието го празнуваме
както подобава. Може би

едни си дават хиляди левове
като бонуси, други си увеличават заплатите, трети в криза стават милионери.
В същото време пенсионерите мизерстват, броят си
стотинките, а има и хора без
стотинки. Все повече се множат безработните, цените на
всичко вървят нагоре! Трупат
се проблемите един след
друг!...
Независимо от това, кой
какъв епитет поставя на 8-ми
март, за розовската жена ос-

животът ще наложи отново
да се осмислят целите и идеите, които са наложили преди повече от сто години да се
създаде този международен
празник в защита на жената.
Всичко възможно направи
читалищното ръководство в
лицето на Васка Спасова да
има Осмомартенски празник в ресторанта на Асен
Начков, където всички места
бяха заети. Почерпката всеки си носеше – кой каквото
има. Васка Спасова поздрави

жените с най-ласкави думи
като съпруги, майки и общественички и им подари по
една червена роза. Заредиха
се поздравления, наздравици, почерпка с шоколадови
бонбони от кметството, томбола... а Цветана Панайотова
прочете свое произведение
за жената – майка.
Васка Спасова и свекърва
й бяха приготвили розовска
трахана, с която нагостиха
всички послучай рождения
ден на сина й Петьо, който
в дните около празника навършва 30 години. Честитихме юбилея с пожелание за
здраве, радост и късмет на
семейство Спасови.
Имаме си една жена,
Живка Цвяткова, която на
всяка сбирка приготвя вкусни варени картофи на половинки, които наричаме „розовски кашкавал“. Този път
донесе пълна тава, раздаде
на всички, хапнахме ги с апетит!
Музиката повиши настроението, изви се хоро, ръченица и танци до късно след
обяд. Така отпразнувахме
женския празник – Осми
март!
Катя КОМИТОВА

ПРЕЗ МАРТ В РАВНОГОР
Месец март в село Равногор започна оптимистично
въпреки лошите климатични условия.

„Панорама“. Групата показа своите умения да пеят и
играят. Поздравени бяха от
кмета на селото г-н Коланев,

Първи март, Деня на самодееца и на вързване на
мартенички, фолклорната
група при читалището заедно с гайдарчето Ангел Узунов отпразнува в ресторант

а поздравителен адрес получихме от кмета на общината г-н Гюлеметов.
Трети март - денят на
Освобождението и Тодоровден отбелязахме тър-

жествено. При много добра
съвместна организация на
читалището, кметство и
църквата присъстващите
бяха почерпени с вино, локум и бонбони. Състезателите в конните надбягвания
бяха посрещнати с овации и
наградени парично от кмета. Първо място зае Николай
Димитров. Водосвет отслужи местният свещеник, а
битовата група се изяви с
местни народни и възрожденски песни по случай
3 март. Изви се и кръшно
хоро.
На 7 март се проведе отчетно изборно събрание
на клуба на пенсионера. За
председател на клуба бе избран Иван Пашкулев.
Тържествено отпразнувахме 8 март деня на жената.
Читалищното ръководство
подготви много анекдоти,
викторина, цветя.
Мария СПАСОВА

ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНАТА
14 март 2012 г.
Във връзка с последните
сноговалежи, предоставяме
следната информация за пътната обстановка на територията на община Брацигово:
- Път Брацигово - Равногор
- проходим при зимни условия, с частични стеснения в
следствие на образувалите
се преспи и снегонавявания.
Препоръчваме движението
на леки автомобили да се
осъществява с вериги за сняг
в участъка от местност „Павлица“ до Равногор. Пътните
условия не позволяват движението на товарни превозни средства и автобуси.

Улиците в с. Равногор се
почистват, но на места са налични образували се естествени неравности от сняг и
лед (включително коловози),
налични са и много стеснения, поради което препоръчваме движението по тях да се
извършва вериги за сняг, съобразена скорост и повишено
внимание.
- Път Равногор - лет. „Васил Петлешков“ - може да се
използва само за движение
с високо проходими транспортни средства /без товарни и автобуси/ и предимно
с вериги за сняг. Налични са
много стеснения, а частично

има образувани и ледени коловози.
- Път Разово - лет. „Розовски вриз“ - препоръчва се
движение само на високо
проходими
транспортни
средства (без товарни и автобуси) и предимно с вериги
за сняг.
- Всички останали пътища
са в добро състояние, почистени и обработени, като
е възможно наличието на
частични заледявания или
заскрежавания. Молим водачите да се движат със съобразена със зимната обстановка
скорост и с повишено внимание.

Съвременност
Европейски
съюз

22 март 2012 г.

Схема BG 051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване“
Наименование на проекта:
„Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово“
Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.06-0213-C-0001

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

На 29 февруари 2012 година приключи проекта
„Дневен център за възрастни хора с увреждания“ гр.
Брацигово, който се реализира от Община Брацигово
в партньорство с Гражданско сдружение „Авангард“
и с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз и националния
бюджет.
Той е разработен по
схема
за
предоставяне на финансова помощ
BG051PO001-5.2.06 - „Социални услуги за социално
включване“. Договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане - договор
за безвъзмездна финансова помощ №BG 051PO0015.2.06-0213-C-0001.
Стойността на проекта е
218 807.95 лв., а периодът
за изпълнението му е 14
месеца - от 01.01.2011 г. до
29.02.2012 г.
С реализацията на проект
„Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.

Брацигово“ се постигна определен окончателен ефект
върху целевата група по проекта, а именно:
• Преодоляване на социалната изолираност, чрез
създаване на условия за
интегриране в обществото
в съответствие с желанията,
способностите и възможностите на възрастните хора
с увреждания.
• Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора с увреждания
и създаване на възможност
за тяхната инициативност.
• Придобиване на нови
знания, умения и навици за
по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психологическото
равновесие на възрастните
хора с увреждания.
• Създаване на възрастните хора да продължат да
оказват активна подкрепа
на обществото, особено на
общността, в които живеят
и осигуряване на постоянна
и качествена грижа за всеки
човек с увреждания.
• Подобрена възможност
на семействата на възрастните хора с увреждания да

участват активно на трудовия пазар.
• Облекчаване грижите на
семействата и близките на
хора с увреждане.
Проектът се осъществи на
база на принципа на прозрачност при вземане на решения и тяхното прилагане,
прилагаха се системи, които
гарантират ефикасност и
ефективност. Проектът насърчава за социално включване и сближаване.
Необходимостта от социални услуги, както и
изградения капацитет за
управление в социалната
сфера са предпоставки за
устойчивост и продължение
на резултатите от проекта.
Община Брацигово и Сдружение „Авангард“ ще продължат да търсят вътрешни
и външни източници за финансиране, за да се запази
финансовата устойчивост на
предлаганата социална услуга и да ги разкрият на територията на цялата община, най-вече в селата, където
хората с увреждания имат
най-голяма нужда от тях.
Мария Мадарова
ръководител проект

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Брацигово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Приключи търгът за отдаване под наем на част от Младежкия дом
На 12 март се проведе
публичен търг за отдаване
под наем на част от първи
етаж от сградата на Младежкия дом - гр. Брацигово,
при начална стойност на месечен наем 440 лв.

Две фирми са изявили
желание да бъдат наематели на помещението. Търгът
е спечелен от „Мими АС“
ЕООД - с. Труд. Предложения от фирмата месечен
наем е 528 лв. без ДДС.

Предстои сключване на
договор между фирмата и
Община Брацигово.
Помещението ще се ползва за кафе - аперитив и нощен бар.
соб. инф.

УТОЧНЕНИЕ

училище.
През 2010 г. Община
Брацигово
кандидатства
по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. по схема
BG161PO001/4.1-03/2010,
„Подкрепа за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
на 178 малки общини. Съгласно Решение №РД-02-141882/04.11.2010 г. нашите
проектни предложения са
класирани в Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране, но
нефинансирани
поради
недостатъчен финансов ресурс. Това е причината тези
средства в размер на 210
000 лв. да останат неусвоени
към 31.12.2010 г. и отново
са включени в инвестиционната програма на община
Брацигово за 2011 г. приета
с Решение № 590/24.02.2011
г. на Общински съвет гр.
Брацигово.
С писмо №99-00-6-3050
от 24.06.2011 на МРРБ - Община Брацигово беше уведомена за предстоящата
възможност да се финансира горе описаното проектно
предложение.
Изпълнявайки указанията на УО на
ОПРР в края на 2011 година

Община Брацигово стартира процедура за обществена поръчка и възлагане на
строителството по проекта.
С Решение № 77/27.02.2012
година на общински съвет
Брацигово предвидените
средства в размер на 210
000 лв. са включени в инвестиционната програма на
Община Брацигово за 2012
година.
На 27.02.2012 г. между
община Брацигово и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството се сключи Договор № BG
161PO001/4.1-03/2010/056,
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за изпълнение на проект:
„Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност в образователната инфраструктура – СОУ
„Народни будители“, НУ
„Васил Петлешков“ и ОДЗ
„Божура Фурнаджиева“ гр.
Брацигово.
Предвидените средства в
инвестиционната програма
на Община Брацигово ще
бъдат усвоени по предназначение за дейности по образователната инфраструктура.
Община Брацигово

- От страница 1
както следва:
1. Съфинансиране по
ОП „Регионално развитие“
2007-2013 за прилагане на
мерки за енергийна ефективност за НУ „Васил Петлешков“ гр. Брацигово - 80
000 лв. Средствата в размер
на 40 000 лв. са от неусвоените средства по Модул
„Оптимизация на училищната мрежа“, а останалите
40 000 лв. са от бюджета на
самото училище.
2. Съфинансиране по
ОП „Регионално развитие“
2007-2013 за прилагане на
мерки за енергийна ефективност за СОУ „Народни будители“ гр. Брацигово - 120
000 лв. Средствата са изцяло от неусвоените средства
по Модул „Оптимизация на
училищната мрежа“.
3. Съфинансиране за изграждане на ОВ инсталация
и ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово - 103 000
лв. Средствата в размер на
50 000 лв. са от неусвоените средства по Модул „Оптимизация на училищната
мрежа“, а останалите 53 000
лв. са от бюджета на самото

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874“

Европейски социален фонд

Дневен център за възрастни хора с увреждания
гр. Брацигово
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ГР. БРАЦИГОВО

4579 Брацигово, пл. „Централен“ № 1, тел: 03552/20 60, e-mail: VP_1874@abv.bg
Библиотека- комисия за борба с трафика на тема „Трафик на хора“. Бе
та при НЧ „Ва- на хора от гр. Пазарджик, представен и филма „Две
сил Петлешков която раздаде агитационни малки момиченца“ предос- 1874“ рабо- материали свързани с „Тра- тавен от Националната котеща по Про- фик на хора“.
мисия за борба с трафика на
грама „Глоб@лни библиотеСрещата започна с пред- хора под мотото „Робствоки - България“ се включи в
Комуникационна стратегия
„Информирани и здрави“
на Министерство на здравеопазването на Република
България. Целта й е да повиши информираността на
гражданите по отношение
на рискови фактори, свързани с употребата на психотропни вещества сред младите хора.
На 13 март 2012 г в конферентната зала на читалището се проведе дискусионна
среща на тема „Употребата
на психотропни вещества
сред младите хора“ и „Бъл- ставяне на филма „Употреба то съществува - време е за
гария и проблемът: Трафик на амфетамини и послед- действие“.
на хора“ с ученици от ПГСА ствията от тях“ предоставен
На взелите участие ученигр. Брацигово и СОУ „Народ- от Програма „Глоб@лни ци г–жа Кръстева поднесе
ни будители“ с ръководител библиотеки - България“. символични награди.
Веска Кръстева. Гост на сре- Учениците от 11 клас на двеНевена СТЕФАНОВА
библиотекар при библиотека
щата беше г-жа Таня Гюно- те училища в града взеха аккъм НЧ „В. Петлешков - 1874“
ва - секретар на местната тивно участие в дискусията

Покана за обществено обсъждане относно привличане на
външно възмездно финансиране (инвестиционен кредит)

Кметът на община Брацигово, кани жителите на общината на публично обсъждане относно привличане
на външно възмездно финансиране (инвестиционен
кредит) за ОБЕКТ: „МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ „Мо ПС-2Х500ЕЖ“ към
инвестиционен проект: „КА-

НАЛИЗАЦИЯ НА С. КОЗАРСКО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“
при следните параметри:
1. Размер на кредита - 200
000 лв. (двеста хиляди лв.);
2. Валута на кредита - български лева;
3. Срок за погасяване на
кредита - 5 години;
4. Гратисен период - 1 година;

5. Обезпечения - бъдещи
приходи с общински характер;
6. Лихви по кредита - до 7 %;
7. Такса за управление на
кредита - без такса (или да
не надвишава -1%);
Обсъждането ще се проведе на 30.03.2012 г. от 10:00
часа в заседателната зала на
Младежки дом - Брацигово.

22 март - Международен ден на водата
През 1992 година на Международна конференция по
околната среда и развитието
(UNCED), която се провежда
в Рио де Жанейро, Бразилия
се приема резолюция, според която 22 март се обявява
за Световен ден на водата.
Така от 1993 г. на много места по света се организират
разнообразни събития, които целят да информират
обществата и да привлекат
вниманието на повече хора
към сериозните проблеми
с питейната вода в световен
мащаб.
Честванията през 2012 година по случай Световния
ден на водата ще преминат
под мотото „Безопасност на
вода и храна“: „Светът е жаден, защото ние сме гладни“.
7 милиарда души днес се
хранят на планетата Земя.
Още 2 милиарда ще се присъединят до 2050 година.
Според статистиката всеки
от нас приема от 2 до 4 литра вода всеки ден. По-голямата част от това количество обаче попада в нашия
организъм чрез храната. А
колко много вода е нужна
за производството на самата
храна!
За производството на 1
кг говеждо месо са необходими 15000 литра питейна

вода, а 1 кг пшеница „изпива“ 1500 литра.
Когато един милиард
души на планетата живеят в
хроничен недоимък на вода
и храна, ние не можем да се
преструваме, че проблемът
не съществува или че е дру-

гаде.
Световният ден на водата
през 2012 г. ще има за цел
да привлече международното внимание върху връзката
между водата и храните тяхното производство, недостиг, глада... Да ни напомни, че е важно да мислим за
водата като за фактор, който
до голяма степен определя
възможността за производство на храни и за намаляване на глада по света.
У нас МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2012, с домакин
София, ще свързва честванията по случай Световния ден
на водата. В директна видеовръзка ще се включат над 15
информационни центрове
от цялата страна и чужбина.
С помощта на електрон-

на информационна инфраструктура ще се изгради
клъстерна мрежа от партньори в десетки точки на
България, Балканите, Европа
и света, които ще представят разнообразна палитра
от събития: бизнес изложения, кръгли маси, празнични
чествания, изложби, прожекции, почетни лекции,
открити уроци, посещения
до значими водоизточници,
конференции и други. Всички участници ще изградят
временни информационни
центрове за провеждане на
онлайн-видеовръзка (skype,
facebook) от мястото на събитието.
През целия ден на 22
март в клъстерната структурата ще се осъществява
Международен воден мост,
който ще приема и предава
случващото се във всички
информационни
центрове от електронната мрежа
на IWB’2012. Участниците и
посетителите на отделните
акции ще могат да проследяват „на живо“ програмата
във всеки един от пунктовете
на клъстерната структура и
най-важното – да изразяват
мнение, да публикуват коментари, да задават въпроси
на участници от целия свят.
соб. инф.

Ние - хората

Първи април - ден на хумора и шегата!

ПРИКАЗКИ ПОД
ПРОСОВСКИЯ ТРЪН
Съсед на стар учител го
срещнал една вечер и му
рекъл:
- Ти, даскале, помниш ли
кога си ял агнешко по Гергьовден?
Учителят се поспрял, гледал го зачудено... Оня продължил:
- Преди месец, около Гергьовден, едни родители на
твой ученик те търсиха да
говорят с тебе как да се оправят двойките на сина им...

Не те намериха... И от дума
на дума аз им казах, че тази
работа ще я оправиш срещу
агне... След една седмица
ми го донесоха, та прекарахме празника с печено
агне!
И съседът изпратил с победоносна усмивка учителя,
който само повдигнал рамене и си тръгнал примирен...
Не се учудил, защото знаел,
че хитреците винаги ще ядат
агнешко по празниците.

Преди много години един
човек като вдигнал сватба
на сина си решил на всеки
гост, като си тръгне от угощението, да метне по едно
агне на врата, за да го запомнят с добро... И мъжете
чакали един след друг, всеки да получи щедрия подарък, за да останат доволни

и благодарни. И ето, че зад
гърба си човеколюбивият
домакин чул мърморене:
- Тоя пък на мене даде
мъжко агне... Другите ги остави за своите... На такива
като нас и това е много...
Човекът получил благодарност.

Минали няколко дни след
сватбата, където булката
била доста позакъсняла да
сложи белия венец... И тогава в дома на жена си дошъл
по някаква работа зетят.
Като го видяла тъщата се
спуснала да приготви пържени яйца, за да го посрещне. Видял това по-малкият
брат на младоженката и жа-

лостиво рекъл на майка си:
- За батко ми яйца има,
а за мене, който цял ден
изкарвам гюбре от обора няма... Така ли?
Майката го погледнала и
тихо му отвърнала:
- Ти да знаеш батко ти
какво гюбре изкара... И да
мълчиш!
Записал:
Димитър АДЖЕЛАРОВ

120 години от обявяването на Брацигово за град

Старото училище
Първият кмет на Брацигово след Освобождението от
1878 г. Данаил Ст. Юруков,
виден член на Временното
правителство на Съединението от 1885 г., избиран три
пъти за народен представител, предложил на Народното събрание на Княжество
България родното му място
да бъде обявено за град, което става в края на 1892 г., за
да облекчи своите съграждани от високите данъци,
налагани на селата. Всъщност брациговци никога не
са се препитавали предимно
със селски труд, т. е. със земеделие и скотовъдство по
простата причина, че земята, с която са разполагали в
твърде ограничен размер, е
неплодородна, камениста.
Други говорят, че Брацигово
е обявено за град, заради заслугите му през Априлската
епопея от 1876 г., когато става център на още 6 околни
селища, които през април с.

г. се преселват зад непристъпната му крепостна стена
и с обединените сили на 1333
бойци, 6 топа и 60 души конница отбиват башибозушките нападения с непоклатимо упорство.
Будният дух на брациговци, който се проявява
и в създаденото от Васил
Петлешков читалище с театрален колектив, който играе под негово ръководство
„Многострадална Геновева“
и „Светослав и Невенка“ на К.
Величков, търси своята изява
и след Освобождението. На
14 септември 1878 г. Данаил
Ст. Юруков с „подобаваща
тържественост след водосвета“ възстановява училището, а после и читалището,
като за негов почетен председател „за вечни времена“
е провъзгласен основателят
му Васил Петлешков. В годините след Освобождението
Брацигово е посещавано от
Иван Вазов, Захари Стоянов,

НА ИСТИНАТА КРАКАТА СА КЪСИ

- Господине, искаш ли момиче?
Господинът, към когото
беше отправен въпросът
(казваше се Петров), не искаше момиче. Единственото
му желание беше да се прибере вкъщи, колкото може
по-скоро. И без това беше
закъснял. След факултетния
съвет бе провел нерегламентирана среща с колеги в
„Дълбоката пещера“, където
размениха по чаша мисли
за науката, изкуството и футболното първенство.
- Не - отвърна. И понеже бе
възпитан човек, добави. - Не,
благодаря. Момичето, което
така любезно бе предложило услугите си, беше явно
над четиридесетте. Това
нищо, и той не беше в първа младост, но когато то му
се усмихна прелъстително,
забеляза, че му липсва един
преден зъб. Тази гледка му
напомни рисунката на лошата вещица в „Магьосникът
от Оз“, от която в детството
си изпитваше невъобразим
ужас.
- Много съм добра - взе
да се рекламира момичето.
- Каквото искаш, това правя.
- Нищо не искам - каза
решително Петров и ускори
крачка.
За по-пряко реши да пресече по диагонал незаконното сметище, наречено междублоково пространство.
Момичето заситни редом.
- Пипни, пипни! - хвана ръката му и я постави на гърдите си. - Като камък са! Естествени, няма силикон!
Петров отдръпна ръка като
опарен. Реши, че достатъчно
се е правил на възпитан и
каза грубо:
- Не искам, казах ти! Махай
се!
- У, че си! - възкликна мо-

мичето и внезапно с глас
като полицейска сирена закрещя. - Пешо! Пешо-о-о!
Пешо се появи моментално иззад тъмния ъгъл на блока. Една глава по-висок от
господина.
- Какво има, Хортензийо? захили се на момичето.
Всичките му зъби бяха
на мястото си, един преден
дори сияеше златно.
- Тоя ме облада - отговори
момичето. - И не ще да си
плати.
- Двайсет лева - с делови
тон се обърна Пешо към прелъстителя.
- Моля? - възрази той. - Аз
нищо не съм й направил.
- Плащай или ще ти обладая майката! - прекъсна го
Пешо.
Той използва друг глагол.
- Ама аз... - започна господинът, но не продължи,
защото Пешо го сграбчи за
реверите и го вдигна като
перце.
Сега беше ред на господина да закрещи:
- Помощ! Помощ!
Прозорците на близкия
блок светнаха. На балконите
наизлязоха хора, повечето
по пижами.
Пешо и Хортензия мигновено промениха тактиката в
съответствие с изменената
ситуация. Пешо пусна реверите, Хортензия се хвърли в
обятията на господина и започна да крещи, а Пешо взе
да вика:
- Пусни я! Пускай, ти казвам!
- Какво става? - обади се
една жена от втория етаж.
- Този тук изнасилва момичето! - извика с възмутен глас
Пешо.
Хортензия продължи да
пищи.
- Мръсници всякакви! - об-

общи жената от балкона.
- Ама вижте - опита се да
обясни Петров, - аз просто
минавах и тя... Аз съм доцент от факултета по...
Това обаче предизвика обратен ефект.
- Знаем ги тези доценти! гнусливо произнесе жената.
- Наскоро арестуваха един.
- Дръж го и не го пускай посъветва мъжът до нея. - Аз
ще се обадя където трябва.
Полицейската кола пристигна след минути.
- Полицай Караманов представи се униформеният.
- Докладвайте какво става.
Пешо взе да разказва за
изнасилването. Едно старче
от партера - прозорецът му
доскоро беше тъмен, Петров
беше сигурен в това - изкудкудяка пискливо:
- И аз видях! Нападна я
брррутално!
- Сега ще ви обясня всичко
- взе да се оправдава Петров.
- Аз просто си вървях и тази
ме заговори...
- Я ми дъхни! - нареди му
полицаят.
Петров беше изпил две ракии с колегите.
- Ясно - установи полицаят.
- Ще дойдеш с мен в управлението. Доброволно или...
Раздрънка белезниците, закачени на колана му.
Петров се огледа безпомощно. Видя само враждебни лица. Никой ли няма да
му повярва?
Тогава се реши на отчаяна
стъпка. Измъкна от джоба си
телефончето, набра номер и
го подаде на полицая:
- Говорете!
- С кого?
- С Калев. Аз съм негов човек.
Когато чуха името на Калев, замръзнаха. Всички.
Прозорецът на старчето

хлопна и угасна. Ония с пижамите се прибраха. А Пешо
остана със зяпнала уста.
Петров се мъчеше да си
спомни първото име на Калев. Не успя. Май никога не
го е знаел.
Но и Пешо, и полицаят
Караманов явно го знаеха.
Беше голям шеф. И на двамата.
- Що не каза бе, човек! промълви кротко Хортензия.
- Без пари щях да ти дам!
Петров продължаваше да
държи телефона в протегнатата си ръка. Полицаят обаче
не го пое.
- Няма за какво да се обаждам. Всичко е ясно. Извинете
за недоразумението, господине. А вас - обърна се към
Пешо и Хортензия - да ви
няма!
Двамата тихичко се изнизаха. Полицаят козирува и
отпраши с колата.
По пътя за вкъщи доцент
Петров си представи как
описва на жена си какво му
се случи. Изведнъж се спря.
Щеше ли да повярва тя на
тази абсурдна история?
Трябваше да измисли нещо.
Спомни си какви книги чете
тя напоследък.
- И когато си идвах между
блоковете - разказа й той, обля ме някаква виолетова
светлина. Парализира ме.
Стоях неподвижен, докато
от небето се спусна летяща
чиния, двама извънземни
дойдоха при мен и дълго ме
разглеждаха, после се прибраха в чинията, тя излетя и
виолетовата светлина изчезна. Отново можех да се движа и веднага се прибрах.
Повярва му.

„Наука“ била преместена в
новопостроеното класно училище „Св. Марина“, южната
му част била отделена за театрален салон, където се играе драмата „Иванко“.
Когато над България пада
сянката на брожението - детронирането на Батенберг,
контрапреврата и бунтовете
в Русе и Силистра, Брацигово
се оказва в лагера на русофилите, вследствие на което си
навлича гнева на Стамболов,
който закрива четвърти клас
на училището. Брациговци
правят общоселски молебен
по случай детронирането на
Батенберг, с телеграма поздравяват новия министърпредседател
митрополит
Климент (Васил Друмев).
Осем души начело с Иван Гачев, Васил Джинджифоров,
Данаил Ст. Юруков са арестувани от взвод жандармерия
откарани пеш в София.
Притисната от икономическия упадък, брациговци

създават на мястото на
Терзийско-папукчийското
сдружение „Св. Спиридон“
от 1883 г. през 1895 г. кооперативно дружество „Труд“
и кооперативно дюлгерско
дружество „Зид“ със свои
фондове и дялов капитал. На
другата година средните земеделци изграждат т. н. Райзенова каса, която през 1911
г. става Популярна банка от
30 членове.
Стремежът на брациговци
към организирана стопанска
дейност се изявява и в създаденото през 1912 г. „Земеделско спестовно заемно
дружество „Единство“, както
и сдружението за застраховка на едър добитък, пчеларско дружество в др.
Същата година се обявява
Балканската война, която поставя началото на нов път, с
въодушевление, платено с
много страдания и революционни борби.
Димитър НИКОЛОВ

Йосиф ПЕРЕЦ
СТЪРШЕЛ

Градът ни след Освобождението
Петко Славейков, Константин
Иречек, който пише:
„... Жителите, 3154 души,
се делят на три народностни
елемента, които живеят в
отделни части на града. Има
„арнаути“, най-многобройни,
преселници от Македония,
мърваци, стари родопски домородци (под това име собствено се разбират българите
около Мелник, Сяр и Драма)
и българи, нови колонисти от
Тракийското поле“.
Какво донесе така скъпо
извоюваната свобода на брациговци? Освобождението
внесе основни промени в
поминъчните отношения и
във всички начинания на обществения, стопански и духовен живот на брациговското
население. В продължение
на няколко десетки години
пропаднаха цели занаятчийски еснафи, заради вноса на
европейска продукция. Заедно с това се пролетаризираха
повечето от хората. С появи-

лата се филоксера в началото
на 1876 г. и до края на 1910
г. старите лозя били унищожени до корен. Пословичен
беше станал пладнешкият
обир на тютюнотърговците.
„Брациговци бяха принудени да ударят търнокопите
дълбоко в корена на благородния розов храст, за да го
изкоренят“, пише Христо Гюлеметов - Чибис.
Независимо от икономическия упадък, брациговци
живеят с жадния за свободна изява възрожденски дух.
През 1880 г. е възстановена
театралната група при читалището, която отново поставя
пиесата „Светослав и Невенка“ на К. Величков. В групата участвуват предишните,
„артисти“ Константин Мустафапашалията, Ана Гиздова,
Данаил Ст. Юруков, Иван К.
Иеремиев, Никола Хр. Боянов и др. А през 1883 г., когато общо достъпната училищна и читалищна библиотека
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