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(690) Брацигово, год. XXIX,
2 юни 2011 г.
четвъртък

30 ст.
Сесия на ОбС - стартира основен ремонт на водопровода
На 16 май се проведе
извънредно заседание на
Общинския съвет - гр. Брацигово за решаване на проблемите с честите аварии
на водопроводната мрежа
в града, по предложение на
Борис Малинов – председател на групата съветници от
ПП ГЕРБ.
В уводните си думи Борис
Малинов каза, че днешното
заседание е предшествано
от среща, проведена на 3
май, за предварително обсъждане на проблемите.
На нея са присъствали от
страна на Общинския съвет - арх. Денка Николова,
Дима Пашкулева, Ани Рашайкова, д-р Асен Кънчев,
д-р Пламен Траянов и Борис
Малинов. От страна на Общинска администрация - г-н
Гюлеметов, кмет на Община Брацигово, инж. Румяна
Григорова и управителят на
„Инфрастрой“ ЕООД - г-н Георги Кабов. Достигнало се е
до извода, че на първо време е наложително да се подмени главния водопровод
по ул. „Девети септември“,
като се осигурят средства от
общинския бюджет. Целта
на извънредното заседание
е да се вземе съответното
решение за осигуряване на
тези средства.
Анета Рашайкова, председател на Комисията по
икономика и финанси, е
убедена, че вложените до
момента средства за ремонти надвишават средствата,
необходими за цялостна
подмяна на проблемния
участък от водопровода. От
дадените до момента оферти е ясно, че са необходими 16 000 лв за закупуване

на водопроводните тръби.
Подмяната може да се извърши от „Инфрастрой“
ЕООД, което разполага с машини и работна ръка.
Георги Кабов изказа своята благодарност, че се взема решение за подмяна на
водопровода по ул. „9-ти
септември“. Това е част от
главния водопровод, който е с диаметър 250 мм и
пред сградата на пощата се
разклонява в две посоки –
на север и на юг, като преминава в тръби с диаметър
150 мм. При разклонението
е необходимо да бъдат поставени спирателни кранове
в двете посоки и един противопожарен хидрант пред
пощата. Всеки един ремонт
до момента е на стойност
700 - 800 лв.
Благодари на всички работници, които не са отказали по което и да е време на
денонощието, в това число
и през почивните дни, да
дойдат на работа за отстраняване на авария.
Инж. Григорова уточни,
че до момента има две
оферти с близки цени за
ремонта – около 30 000 лв.
Уточни от кои обекти и при
какви условия могат да бъдат ползвани средства. В тях
се включват:
- Строителен надзор на
обект „Изграждане на канализация - ромски квартал с.
Исперихово“
- Авторски надзор за обект
„Канализация с. Козарско“
- Авторски надзор на
обект „Рехабилитация на
общински пътища Брацигово – Кап. Димитриево и Исперихово – Козарско – Жребичко“

Общата сума, която може
да бъде осигурена е 32 540 лв.
Кметът на Община Брацигово, Васил Гюлеметов
очерта пътищата и начините
за решаване на глобалния
проблем с водопреносната
мрежа на цялата община.
Детайлно описа всички програми, по които е кандидатствала Община Брацигово,
както и проблемите при
решаването на въпроса. За
конкретния случай най-правилното решение е да се
даде възможност на кмета
да използва намалените от
капиталовите разходи средства, които да бъдат употребени за ремонт по стопански начин на проблемния
участък от водопровода.
Общината ще закупува ма-

Областният управител близо до проблемите на хората

СЛОВА - ЗАВЕТИ
„Само онзи, който е свободен, само той може да се
нарече човек в пълния смисъл на думата.“
в. „Знаме“ бр. 23, 27 юли 1875 г.

За втори път, в рамките на
две години, Областният управител д-р Дончо Баксанов
организира изнесени приемни, посещавайки всички общини в Пазарджишка област.

24 май - празник и на Козарско

И тази година на 24 май по
стара традиция, в местността
„Парка“ козарчани отпразнуваха деня на Козарско.
Посрещнато бе знамето на
селото гордо носено от Стоян

Кузманов.
В словото си кметът на
Козарско Васил Йорданов
подчерта, че 24 май – денят
на българската писменост и
култура е символ на достойн-

териалите, а „Инфрастрой“
ЕООД ще извърши строително-монтажните работи.
В края на дебатите дискусията по въпроса с водопроводната мрежа придоби
доста изострен характер и
беше придружена с обвинения в некомпетентност, с 12
гласа „за“ и един „въздържал се“, бе прието решение,
с което ОбС:
1. Задължава кмета на
Общината да реализира основния ремонт на главния
водопровод по ул. „9-ти
септември“, като за целта
използва определените за
целта средства.
2.
Задължава
„Инфрастрой“ ЕООД да извърши СМР за своя сметка.
Пею МАРКОВ

2 юни - Ден на Ботев и на
героите, загинали за България

ство, традиция и духовност.
Достойнство – защото на този
ден честваме азбуката, която
сме дали на славянския свят.
Традиция – защото този празник се чества вече повече от
200 години. Духовност – защото това е празник на хората градящи устоите на нацията ни, на тези, които учат и
възпитават поколение след
поколение.
Гости на тържеството бяха
председателят на Общинския
съвет арх. Денка Николова,
кметът на Община Брацигово
Васил Гюлеметов, кметове на
други села от общината.
Оркестърът на момичетата
и момчетата от Музикалното
училище гр. Пловдив радваха всички със своите изпълнения.
соб. инф.

На тях всеки може да постави вълнуващите го въпроси,
да намери решение на проблемите си. На 19 май такава
приемна беше организирана
- На страница 2

„Както окото е потребно за светлината, ухото
за звука, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и
развитието са потребни за който и да е народ, за да
достигне до известна степен на своето благосъстояние...“
в. „Знаме“ бр. 1, 8 декември 1874 г.

Брацигово посрещна гости от Неве
По случай 135 годишнината на Априлската епопея по
покана на кмета на Община
Брацигово и на сдружение
Брацигово - Неве в града
ни пристигна делегация от
град Неве, водена от кмета
Жерар Мартен. В групата
беше и заместник-кмета по
социалните дейности г-жа
Аник Дервут. От асоциация
Неве - Брацигово дойдоха
почетният ѝ председател
Мишел Гурлауен, МариТерез Льобиан, Ги Гарек и
Ален Льоклоарек. За кмета на Неве и за г-жа Дервут
това беше първо посещение
в България. Още щом стъпи на българска земя, г-н
Мартен отбеляза колко е
зелена и слънчева родината
ни. А след топлото приятелско посрещане в Брацигово

вече беше сигурен, че тук
ще намери приятели. Гостите бяха настанени в хотел
„Стромон“, чийто собственик е член на сдружение
Брацигово - Неве. Младен
Китов с благодарност и топ-

ли чувства си спомня дните, прекарани във Франция
като ученик и гост на френската асоциация. Той безвъзмездно предложи гостоприемството си на французите.
- На страница 2

Съвременност
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ВТОРИ ЮНИ ДЕНЯТ НА
САМОЖЕРТВАТА
На този ден, в средата
между утрото и вечерта,
един тревожен плач, зовът
на сирени, спира сърцето за
миг на всеки истински българин, който застава в почетно
мълчание, за да чуе трогателната мелодия на Базовите стихове :
... „Но що паднахте тук,
деца бурливи?
За трон ли злат, за някой си
кумир?			
..........
Българийо, за тебе те умряха...“
На този ден българинът,
който въплъщаваше в себе
си идеала на народа ни за
българско достойнство, физическа и духовна красота,
романтизъм и вяра, невероятен поет и идеолог, с пролятата си кръв на връх Вола
означи символа на българската Голгота. Върха на саможертвата, която имаше
хиляди прояви и измерения
в Батак, Брацигово, Перущица и т.н.
А известно е, доказано хиляди пъти, че през дългите
векове, независими или под
чужда власт, българите са
водели непрекъснато борби
за своето оцеляване - чрез
наложени от врага войни,
чрез победи и поражения...
Имаме един Ахелой, но имаме и своята Беласица с четиринадесетте хиляди ослепени... Имаме неповторимата
победа над арабите на хан
Тервел, обявеният за светец
Тривелий, защитил християнска Европа в помощ на
Константинопол...
После, след векове, имаме Шипка, след нея победите при Сливница, Одрин,
Тутракан, Дойран и мн.др.
Българската кръв е напоила целия Балкански полуостров, но в никой случай от
стремеж да се завоюват чужди земи, както са го правели
и го правят други и досега,
а да защитят своята родна
земя, на който живеят българи, техни братя и сестри...
И всяко българско село или
град, независимо дали са
вдигнали паметници на загиналите за Отечеството, са
дали своя свиден курбан, за
да останем на света със своя
родина, със своя държава, с
национално достойнство.
Защото Априлското въстание от 1876 г., както и десетките други, бе вдигнато
именно за това - да бъдем
достоен народ, свободен и
независим...
И никога не трябва към
това да подхождаме класово или партийно - когато
става въпрос за България. Тя
- родината е за всички българи и нашата саможертва
трябва да бъде изразена в
нашата вярност към нея - незаменимата.
И в нейно име да забравим личните си интереси,
амбиции за власт и богатство... И нека не забравяме
Вазовата песен.
„Българийо, за тебе те умряха...“! За да сме човеци!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Областният управител близо до проблемите на хората
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и в гр. Брацигово.
Жителите на града и съседните села поискаха от
областния управител намеса
и съдействие срещу многобройните кражби и посегателство върху частно имущество, извършвани от група
роми в с. Исперихово. Подобни са и случаите на кражби в гр. Брацигово, за които
след днешната изнесена приемна на д-р Дончо Баксанов
в общината ще се потърси
намесата на ОД на МВР.
По жалба на група граждани от гр. Брацигово, контролните органи ще извършат
проверка на няколко частни
стопани, които отглеждат
различни видове селскостопански животни и замърсяват централни улици, паркове и градинки в града.

Сдружение „Ние и роден край“ от с. Равногор,
предложиха на Областният
управител да бъде спешно
ремонтиран 12 км. път от Републиканската пътна мрежа
Равногор-Куртлуджа до с.
Нова Махала. Пътната отсечка е от стратегическо значение за развитието на туризма
и икономиката в този край
на Родопите и важна пътна
връзка свързваща община
Брацигово директно с общините Батак и Девин.
Изключително важен проблем за гр. Брацигово си
остава остарялата водопреносна и канализационна система, за което общината има
внесени проекти и очаква
финансиране по Програмата
за развитие на селските райони.
соб. инф.

Брацигово посрещна гости от Неве
- От страница 1
Г-н Гюлеметов се погрижи
гостите да се чувстват добре
и по време на едноседмичния си престой да видят
някои прекрасни кътчета
на България. Те посетиха Бачковския манастир и Чудните мостове, Стария Пловдив
и язовир Батак. Прекараха
един прекрасен ден на Атолука, където г-н Грую Батачев, също член на сдружението ни, им показа едно
истинско родопско гостоприемство с гайди и чевер-

ме. Гостите бяха радушно
приети и в клуба на хората с
увреждания „Надежда“.
Г-н Жерар Мартен беше
приятно изненадан от мащабността на брациговския
празник. Той има честта да
се запознае лично с президента Георги Първанов и
силно го впечатли уважението на президентската
институция към местните
празници. Във Франция фойерверки има само на 14
юли по случай националния
празник на страната. На 12
май кметът на Неве и кметът на Брацигово подписаха
споразумение за сътрудничество между двете общини, след което френската
делегация беше поканена
на вечеря от г-н Гюлеметов.
Всички бяха силно трогнати
от гостоприемството и уважението, което срещаха навсякъде.
Сигурна съм, че френските ни гости си тръгнаха,
отнасяйки със себе си скъпи спомени и приятелски
чувства, защото имейлите,

които ми пишат от там, са
изпълнени с благодарност
и поздравления за чудесното посрещане. А това стана
възможно благодарение
на доброволните усилия на
членовете на сдружението
ни. Изказвам благодарност
на членовете на сдружение
„Авангард“, които ни оказаха финансова подкрепа и
най-вече на кмета на Община Брацигово г-н Гюлеметов,
без чиято помощ нямаше да
се справим така добре.
Магдалена ХАДЖИЕВА

Къде са идеите?
Да, драги читателю, този
въпрос така „извикан“ прилича на онази реклама с децата дето се щурат по сградите, бягат по тротоарите и
крещят къде изчезна млякото.
Същия въпрос може да
зададем, само че къде са туристите, къде са ония сочни
ябълки и т.н.?
Самият аз, който пиша
тези редове, живея в общината от почти 6 години. За
съжаление последните 21
години преобърнаха живота
на всички българи. Община
Брацигово не бе подмината.
Въпросът, който си задавам непрекъснато, е дали
община Брацигово има ресурси, които могат да се използват за нейното възраждане?
Твърдо отговарям да, има
предостатъчно, но за съжаление те са забравени, непълноценно управлявани и
използвани.
Когато говорим за ресурси ще направя едно кратко
отклонение все пак да припомня с какво разполагаме.
Община Брацигово се намира в силно урбанизиран
район на Република България, но за сметка на това е
запазила спокойния начин
на живот, така не типичен за
големите населени места на
страната ни. Разположена на
221 кв. км общината граничи
с област Пловдив и област
Смолян. Релефът е предпланински и планински, като
населените места са с надморската височина от 120
до 1500 м. Повече от 55% от
територията ѝ е гора.
Част от територията на общината се намира в НАТУРА
2000 и няколко защитени
местности с национално
значение.
Климатичните
условия, характерни за общината, са преходно-континентален климат, напълно
подходящ за интензивно
земеделие, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и др. В общината са
налични няколко реки и под-

почвена вода. Първата овощна градина (50 дка) в България с цел промишлено
производство е създадена
в землището на с. Козарско
малко след освобождението
ни от Турско робство.
Живущи в общината са
около 10 000 човека, като
една голяма група, дълготрайно не живеят в горепосочените населени места.
Част от тях пребивават постоянно в чужбина, други в Пазарджик, Пловдив, Пещера,
София и др.
Исторически община Брацигово е разположена на
кръстопътя на няколко цивилизации, траки, римляни,
византийци, славяни и българи. В следствие на това
векове наред са се натрупали ценни исторически артефакти. Районът на селата
Исперихово, Козарско, Бяга,
Равногор и Брацигово можем да наречем долината на
Бесите. Разкопани са над 35
могили, в които са открити
ценни находки, доказващи,
че тук са живели тракийски
царе и са погребвани римски
пълководци. От тук минава
един от римските пътища,
който ни отвежда до Пазарджик. Ранно християнски
обредни домове, находки от
крепости, калета и стражеви
кули, както и това, че тук е
минавала границата между
Византия и България говорят за живота по тези места.
Историческите събития, Априлското въстание, гибелта
на въстаниците и борбата за
освобождението ни от Турско робство допълнително
обогатяват съвременната история на община Брацигово.
Оформената с векове архитектурна школа и в момента
дава добри строители.
Наличие на минерални
извори с доказани лечебни
свойства в гр. Брацигово, изградена инфраструктура за
балнео лечение (сега му казват СПА), чист въздух в с. Равногор, писта и влек, разнообразен релеф от равнинен
до планински с характерно
различие в климата допълнително разнообразява ус-

ловията и възможностите за
туризъм.
Спестявам
подробното
описание на всички обекти
и ресурси, с които разполагаме. Та, припомняйки с
какво разполагаме, задавам
въпроса ЗАЩО ТЕЗИ РЕСУРСИ
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Някой ще каже ама не
можем да се преборим с
конкуренцията на Батак,
Пловдив, Смолян и др. Ами
да, не можем и как ли, като
например няма ясна политика за рекламиране на общината, като туристически
обект, дори едно филмче не
съм гледал. Всъщност има
ли? Друг ще каже ама така
спонсорираме частната инициатива с общински пари.
То и сега се прави това - например проекта за ремонт
на няколко къщи от архитектурната школа, които са
общинска собственост. Ами
балнео туризма (СПА), той
как се развива? Петъчният
туризъм не дава доходи. А
Равногор, какво става с него?
Драги съграждани, с една
архитектурната школа няма
да привлечем туристи. Такива школи из нашата страна
колкото щете и много добре
рекламирани. Туристическите пътеки, които се направиха по времето на кмета
Соня Мишева и след това се
преработиха при кмета Васил Гюлеметов, почти не се
използват. Това пак е помощ
към частния бизнес. Имах
случай да попитам в един хотел в общината имате ли велосипеди за разходка, много
странно ме изгледаха. В момента в тази криза, трябва
ясен поглед - туризъм ли
ще правим, земеделие или
и двете. Когато определим
целите, може да се пристъпи
към действие, например Общината вместо да продава,
да потърси публичното частно партньорство.
За да се случи това трябват
нови хора, мислещи в перспектива, които да работят
честно и самоотвержено за
общината.
инж. Евелин Петков
0886 704411

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
1. Публичен търг с явно
наддаване за продажба на
поземлени имоти - земеделска земя в землището на с.
Бяга и землището на гр. Брацигово, както следват :
1.1 Поземлен имот №
622005 - ливада с площ
13.893 дка в землището на с.
Бяга, местност „Преставите“
четвърта категория при не
поливни условия, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 33 / 16.11.2010
год. Начална тръжна продажна цена 9725 /девет хиляди
седемстотин двадесет и пет/
лева.
1.2 Поземлен имот №
228001 - овощна градина с
площ 2.136 дка в землището
на с. Бяга, местност „Чукура“
четвърта категория при не поливни условия, актуван с Акт
за частна общинска собстве-

ОБЯВЯВА

ност № 63 / 21.02.2011 год.
Начална тръжна продажна
цена 1495 /хиляда четиристотин деветдесет и пет/ лева.
1.3 Поземлен имот №
000635 - нива с площ 2.543
дка в землището на с. Бяга,
местност „Кайнаклъка“ четвърта категория при не поливни условия, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 64 / 28.03.2011 год.
Начална тръжна продажна
цена 1907 /хиляда деветстотин и седем/ лева.
1.4 Поземлен имот №
021040 - нива с площ 1.244
дка в землището на гр. Брацигово, местност „Грамадите“ девета категория при не
поливни условия, актуван с
Акт за частна общинска собственост № 69 / 21.02.2011
год. Начална тръжна продажна цена 622.00 /шестстотин

двадесет и два/ лева.
Търгът ще се проведе на
14.06.2011 год. от 10.00 часа в
сградата на общинска администрация град Брацигово,
ул. „Атанас Кабов“ № 6а.
Тръжната документация
за всеки един от имотите се
закупува от касата на фронтофиса 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 за всеки имот поотделно се внася по сметка IBAN:
BG88 SOMB 91303332969601,
BIC: SOMB BGSF, при Общинска банка АД - Пещера до
16.30 часа на 13.06.2011 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 13.06.2011 год.
Оглед на имотите може
да се направи в рамките на
работното време на администрацията на кметство Бяга
за имотите в землището на
с. Бяга и общинската администрацията на гр. Брацигово
за имота в землището на град
Брацигово след представяне на документ за закупена
тръжна документация до
10.06.2011 год.
В случай, че за някой от
имотите търг не се проведе,
последващи търгове да се
провеждат през петнадесет
дни до окончателната продажба на имотите.
За допълнителна информация: стая № 16 в общинска
администрация - Брацигово,
тел. 03552/20 65, вътр. 116
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В приказния свят на детството
20 години изпълнени с обич към децата

ОДЗ „Здравец“ вече е
на 20 години. На своето
тържество детската гра-

на Общинския съвет арх.
Денка Николова, кметът на
Община Брацигово Васил

дина посрещна много гости с празнична украса от
цветя и балони. На входа
момченце и момиченце
посрещаха всеки гост с
китка здравец. Да споделят радостта от юбилея
бяха дошли председателят

Гюлеметов, секретарят на
Общината Мария Мадарова, гл. специалист „Образование и култура“ Иванка
Стефанова, управителят на
„Инфрастрой“ ЕООД – Георги Кабов, директорът на НУ
„Васил Петлешков“ Вален-

тина Тръндушева, общински съветници, директори
на детски градини от общината и други.
Директорът на ОДЗ
„Здравец“ Величка Грозева
благодари на всички родители, че са поверили на
грижите на всеотдайния

персонал на детската градина най-скъпото – децата

си. Поздрави всички колеги
– учители, медицински сестри, административен и помощно-обслужващ персонал по повод 20 годишния
юбилей. Благодари и на
Общинското ръководство
за подмяната на отоплителната инсталация и основ-

ния ремонт на фасадата.
Последваха много песни,

танци, забавни и развлекателни игри. Феята на детската градина „Здравец“
се грижеше всички деца
да се забавляват добре и

едно.
Малчуганите получиха
много подаръци от Община Брацигово, Общински съвет, сем. Дафови,

да покажат своите умения.
Щъркел и жабчета, червенокрили калинки, вълк, три
прасенца и Червена шапчица, магаренца, шарени
петлета играеха и пееха за-

„Инфрастрой“ ЕООД, БЧК
и много гости. Както на
всеки рожден ден накрая
беше донесена и голяма
торта.
„Априлци“

На добър път, абитуриенти ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

от СОУ „Народни будители” и от ПГСА

Скъпи абитуриенти,
Днес не само завършва
една успешна стъпка, но и
започва един по-самостоятелен и нов етап от жи-

вота ви. Нека този успех
ви носи увереност и свежи
сили.
Успех в живота и само
напред и само нагоре!

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ
ОТ СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”!

На 20 май 2011 г. Професионална гимназия по строителство и архитектура
изпрати випуск 2011 г.
Абитуриентският бал
е един от най-значимите
празници за Вас скъпи абитуриенти. Вие приключихте един етап от вашия
живот – ученическите години. Години изпълнени с
веселие, закачки и трупане
на знания.
От утре, Вие сте зрели
хора, ще носите отговорности, НОСЕТЕ ГИ С ЧЕСТ.

НИЕ, ВАШИТЕ УЧИТЕЛИ, ВИ ЧЕСТИТИМ ПРАЗНИКА И ВИ ПОЖЕЛАВАМЕ
ПОПЪТЕН ВЯТЪР И ЩАСТЛИВО ПЛАВАНЕ В МОРЕТО НАРЕЧЕНО ЖИВОТ.
Бъдете живи и здрави!
БЪДЕТЕ ЧЕСТИТИ!

Учителите и служителите на ПГСА - Брацигово

Вашите учители

Как празнуваме 24 май?
Мнозина твърдят - и не
без основание, че 24 май е
сред най-хубавите български празници.
Някак си е мила темата
за словото, за духовното, за
книжовността, българщината, науката...
Денят е толкова голям в
родовата памет на българина, че гражданите биват
мигом запленени от някои
спомени, хубавите речи, писания, венци по паметниците и т.н.
Духът на 24 май ни завладява и за наша радост ни
кара да забравим за средата, в която живеем през останалите 364 дни в годината.
Какво се прави на този
ден, ще попита някой. Едно
време правехме манифес-

тации - на които вървяхме и
махахме, радвайки се, че и
отгоре ни махат.
В демократичното ни битие ситуацията се попромени - в търсене на нови форми за израз на признание и
благодарност към „четмото
и писмото“.
Разбира се, най-категоричната проява на празничността си остават пълните
салони, концертни зали и
книжарници, изявите и номинациите на ученици и
учители.
И затова изключително
странен и непонятен е фактът, че точно учителите приеха таз годишния празник
като един по-продължителен уикенд.
Средните училища в град

В навечерието на
празника на българската духовност, дългогодишният сътрудник
на вестник „Априлци“
и автор на две поетични стихосбирки и пет
публицистични книги,
Димитър Стефанов
(Дънеков) бе приет за
член на Съюза на българските писатели.
Поздравления, приятелю!
„Априлци“

Брацигово отбелязаха празника на буквите ведно с
изпращането на зрелостниците си. ПГСА – на 20 май, а
СОУ „Народни будители“ на
21 май.
Народно читалище „Васил
Петлешков – 1874“ почете
паметта на двамата солунски братя, украсявайки с ликовете им внушителната си
сграда.
Коментарът е излишен,
тъй като ние сме свикнали
да се радваме на малкото поне имаше прочетени приветствия от Министъра на
образованието и Началника
на регионалния инспекторат
на самия ден - 24 май в двора на местната гимназия.
Малко, но от сърце.
Иванка СТЕФАНОВА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874“ – ГР. БРАЦИГОВО
4579 Брацигово, пл. „Централен“ № 1, тел: 03552/20 60, e-mail: VP_1874@abv.bg

От 1 юни 2011 год. в библиотеката на НЧ „Васил Петлешков - 1874“ за първи път
ще започне да работи по програма „Лято в библиотеката“
под надслов „Любими детски
приказки и филми“ по повод
110 години от рождението на
Уолт Дисни – американски
аниматор, филмов проду-

цент, сценарист и режисьор
/1901 – 1966/ и 225 години
от рождението на Вилхелм
Грим – немски филолог, издирвал немски народни приказки /1786-1859/.
Мили деца,
Каним ви да се включите в
организираните от нас инициативи по време на вашата

лятна ваканция, за да откриете вълшебството на приказките и за да бъде вашето лято
незабравимо и пълно с игри
и приказни развлечения.
• Четене на откъси от любима книга
• Филмово лято - Прожекция на филми за деца и възрастни

Библиотеката при НЧ „Васил Петлешков - 1874“ организира първия в града
практически курс по начална компютърна грамотност
за възрастни хора „60+“.
Обучението започва с ком-

пютърното „А и Б“: какво е
компютър, как се организират документите в него, как
се търси информация. Знанията ще се допълват с работа в интернет, създаване
и използване на електронна
поща, на Skype потребител и
провеждане на първия Интернет разговор. Всичко това
ще бъде напълно безплатно
за участниците в обучението.

Ще бъде използвано новото оборудване, получено по
Програма „Глоб@лни библиотеки - България“. В ролята
на обучаващи са библиотекари от НЧ „Васил Петлешков
- 1874“ След приключване
на обучението възрастните
хора ще могат да се възползват от постоянния безплатен
достъп до Интернет за читателите на библиотеката.

Ние - хората

ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ

В ежедневната практика
тези две понятия често се
използват като синоними.
Всъщност са доста различни,
но се употребяват с еднакво
значение от обикновените
хора и от политиците. От хората - поради подценяване
на тяхното съдържание или
от незнание, а от политиците
- съвсем съзнателно и целенасочено. Известен е изразът, който много политици
обичат да повтарят: „Всяка
партия се стреми към власт“.
Към власт или към по-добро
управление от предишното?
Това е въпросът. Накратко
казано властта е съвкупност
от всички лостове за управление. При демократичните общества тези лостове са
официално разделени.
Внимателното вглеждане
в двете понятия и особено
в изразителите на тяхното
съдържание може да разкрие философията на всяка
обществено-политическа
система и на всяко правителство. Прилагането на
това съдържание засяга наймного държавната администрация и предприятията и
в по-малка степен другите
сфери на обществото, в т. ч.
обикновените човешки отношения.
Всеки човек от своя личен опит може да направи
извода, че хората на властта
и управлението се делят на
властни и умерени водачи.
Съществуват и нюанси между тях, но това са основните видове. Биологичните и
психични фактори за това
разделение са основните видове човешки характери, в т.

ч. екстравертният /открит/
и интровертният /затворен/
тип поведение, както и придобитите индивидуални качества.
Властните водачи, или
както по народному се наричат командаджии, се различават главно по това, че
много рядко и дори никога
не признават своите грешки.
Любимата защита на тази
категория водачи е прехвърлянето на вината на другите
или на обективните обстоятелства, които внезапно са
се променили.
Характерното и при двата
вида защити е липсата на
съмнение, че вината може
да бъде и на този, който е
взел неподходящото решение. Такива водачи са не
само изключително решителни и самоуверени, но
често груби и безцеремонни. Предпочитаният техен
метод на действие е силовият.
В зависимост от възпитанието, културата, образованието и опита тези водачи
могат дори съзнателно да
вярват в своята вродена способност за вземане на единствено верни решения. По
тази причина при неизпълнение на техните решения
често прибягват до грубост
и безцеремонност към околните. Поради своята биологична и придобита нагласа
тези индивиди се стремят
на всяка цена към лидерски позиции в обществото.
Осъществяването на тези
амбиции зависи от притежаваните от тях качества и от
способността на обществото

за съпротива срещу техните
прекомерни желания и стремежи.
В съответствие с конкретната историческа обстановка тези водачи могат да
играят положителна или отрицателна роля, но като правило цената на техните импулсивни действия се плаща
от другите, макар че има
изключения и от това правило. Заради своя властен
характер тези водачи често
са обградени от безлични и
сервилни подчинени. Класически властни водачи от
световната история са Александър Македонски, Цезар,
Наполеон, Хитлер и Сталин,
а от нашата Симеон Велики, Стамболов, Фердинад и
Стамболийски.
Умерените, за разлика от
властните водачи, проявяват
подчертана склонност към
признаване на допуснатите
от тях грешки, но също така
обичат да прехвърлят вината
върху обективните обстоятелства, които никой не може
да предвиди. В повечето случаи този откровен дипломатичен подход дава желаните
резултати. Обществото и колективите са отново сплотени за посрещане на новите
изпитания на съдбата.
Понякога, в дух на самокритичност, в зависимост от
възпитанието и подготовката, тези водачи не само
признават своите грешки,
но обвиняват най-много
себе си за неблагоприятните последствия от решенията. В тези случаи могат да
проявят не само самокритичност, но и готовност за
саможертва. Въпреки своята
ярка самоличност предпочи-

Четвъртокласник от НУ „Васил Петлешков“втори по компютърни умения в страната

От 5-ти до 7-ми май 2011 г.
в местността „Момина крепост“ до Велико Търново се
проведе националният кръг
на състезанието по информационни технологии за
ученици от 1-ви до 4-ти клас
- IT Знайко, организирано от
Сдружение „Образование и
технологии“ и с подкрепата
на Майкрософт България.
Малките знайковци за по-

реден път доказаха, че учебните занятия, проведени
с много забавления, носят
както добро настроение,
така и отлични резултати.
Дълги бяха битките между децата, за да стигнат до
тук, но усмивките, които не
слизаха от лицата им през
трите състезателни дни показаха, че усилията са си заслужавали.

Кой унищожава
красотата?

Учениците, обучавани по
проект „Нов избор - развитие и реализация“ Схема
BG051PO001-1.1.03 „Развитие“, към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, положиха
усилия за приветливия вид
на града ни. В часовете по
практика те дадоха нов облик на три градинки, вла-

гайки много труд
и старание. За
жалост след една
седмица цветните фигури бяха
опустошени, а в
градинките бяха вложени и
не малко средства от Общината. Трябва ли навсякъде
да се поставят камери, които да възпират „подвизите“

на някои наши съграждани?
Но има и лъч надежда, че
още има и хора, които обичат красивите неща в живо-

таният метод на тези водачи
е убеждението. По подобие
на властните и умерените
водачи, верни на вроденото желание за лидерство,
се стремят към ръководни
функции в обществото. Този
изявен стремеж не остава
незабелязан, но поради неговите приемливи граници
и притежаваните безспорни
качества съпротивата на обществото не е толкова остра,
както срещу властните. По
тези причини тези водачи
остават доста по-дълго във
фокуса на благосклонното
внимание на обществото. От
тази нагласа на обществото
често се възползват индивиди, които нямат съответните
качества, но имитирайки
умереност получават незаслужени постове и облаги.
Класически представители
на умерения тип водачи са
Константин Велики, Александър Първи, Каравелов,
Левски и Борис Трети.
Разглеждайки основните
категории водачи редно е
да погледнем и към наймногобройната част от обществото, така наречените
изпълнители и потребители
на решенията, които са найзасегнати от тях.
Изпълнителите на решенията, а още по-малко потребителите нямат нито желания за водачество, нито
за признаване на някакви
грешки. И това е естествено.
След като рядко или въобще никога не участват при
вземането на решенията,
нямат и никакво желание за
признаване на своите грешки. Но това, че не отговарят
за взетите решения не означава, че нямат претенции

към водачите. Напротив!
Обратно пропорционално
на липсата на желание за
водачество изпълнителите и
потребителите са буквално
непримирими към най-малките грешки на водачите. По
този начин човешката природа сякаш коригира себе
си като ги дарява със свръх
доза критичност. Както се
казва: нищо в природата
не се губи, само преминава
от едно състояние в друго.
Колкото по-малко самокритични са водачите към своите действия и бездействия,
толкова повече обществото
проявява нарастваща критичност към тях.
В заключение може да
се каже, че водачите трябва
да бъдат подготвени не да
властват, а да управляват, т.
е. да познават проблемите
и методите за тяхното решаване. Това особено се отнася
до властните водачи, които
трябва да се вслушват във
вижданията и желанията на
изпълнителите и потребителите. От своя страна умерените трябва да коригират
и дори да неутрализират
властните когато не се съобразяват с основни нужди
на обществото. На свой ред
изпълнителите и потребителите трябва да се научат
не само безропотно да изпълняват и чакат, но и да
предявяват явно своите претенции. Така водачите няма
да се главозамайват, което
е присъщо на решителните
натури, и няма да забравят,
че от техните решения и
действия зависи издигането
и свалянето им като водачи.
инж. Ангел Попов
д-р по икономика

Четвъртокласникът от НУ
„Васил Петлешков“ – Любен
Карамфилов Георгиев доказа добрата си подготовка по
информационни технологии и постави своето име и
името на училището на 2-ро
място във финала на Националния кръг на състезанието
IT Знайко, в битка с найдобрите свои връстници от
страната.
Накрая
най-изявените
получиха предметни награди от представителя

на Майкрософт България
г-жа Теодора Върбанова, а
председателят на изпитната комисия - доц. Румяна
Папанчева им пожела да
продължат да се развиват в
тази област и занапред.
Ние пожелаваме на нашия „знайковец“ да продължи целеустремено напред,
да постига нови успехи и да
слави както името на училището и Брацигово, така и на
България.
соб. инф.

та. В жилищните кооперации на ул. „Сл. Дишлянов“
Ели Кацарска, Ася Маринова и много други искат да
е приятно край блока им.
Благодарни са за
дадените им цветя и зеленина както на Общината,
така и на съседките. Предстои да

се направи и ограда на градинката.
Не без инициативата и на
домоуправителя на жил.
кооперация на ул. „Ангел
Попов“ 1б - Георги Вълев,
живеещите там искат да
сложат началото за поддържане на приветливо междублоково пространство.
соб. инф.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ЗАМИРА
Основният поминък на
розовци е бил земеделието
и скотовъдството. Състоянието им през различните
обществено-политически
периоди е твърде различно. В миналото при частната
собственост е имало наймного животни – впрегатни,
за мляко, месо, вълна и др.
Не стада, а няколко билюка
крави, кози, овце... Нямало
е семейство без животни.
По време на ТКЗС намаляха животните в личните
стопанства за сметка на кооператива. В построените
съвременни овчарници се
отглеждаха 6 стада или 2
500 овце, 50 крави, 8 чифта
волове. Построен бе съвременен млекосъбирателен
пункт.
След 10 ноември 1989
год. и идването на власт на
СДС при Филип Димитров
и Иван Костов се създадоха
ликвидационни съвети, с
които всичко се закри, разграби, а животните изклаха.
По това време в личните
дворове се отглеждаха 19
крави и около 20 – 30 кози.
Хората побързаха да си вземат земята, накупиха крави,
които стигнаха до 120 бр.
Имаше трудности при изкупуването на млякото – ниски
цени и нередовно работещ
млекосъбирателен пункт.
Това са едни от причините
стопаните да се отказват да
гледат животни. Трудоемко
е събирането на фураж. Кравите започнаха ежегодно да
намаляват.
И от 120 – днес са останали само 13 без тенденция да
се увеличат. Само едно семейство – Славови притежава стадо овце с което всички
са ангажирани и полагат
много труд и усилия, за да
отговарят на съвременните
изисквания. Все още няколко семейства отглеждат по
една - две кози или овце,
събрани в едно малко стадо.
По всичко личи, че животновъдството, така както
и земеделието в нашето землище замира. Видно е, че
трябва да настъпят промени
в държавната политика за
райони като нашия. Иначе
сме обречени на изчезване.
Катя КОМИТОВА

СЪОБЩЕНИЕ
Общинската организация на хората с увреждания гр. Брацигово
приема документи за
изплащане на еднократна помощ по чл. 53
от ППЗИХУ, от Съюза на
инвалидите в България.
От това могат да се възползват лицата с инвалидност първа група с
чужда помощ. Срок до
края на м. юни 2011 год.
За справка: Клуба на
хората с увреждания,
всеки вторник от 15.00
до 18.00 часа.
От ръководството
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