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ХРАМОВ ПРАЗНИК В БРАЦИГОВО
Денят на Св. Йоан Предтеча и Кръстител (Еньовден) като храмов празник
на църквата в Брацигово бе
почетен с присъствието на
Пловдивския митрополит
Николай с придружаващите го свещенослужители и
епархийския хор „Св. апостол
Ерм“, посрещнати от архиерея отец Любомир. Негово
Високопреосвещенство отслужи божествена литургия в
чест на „най-великият човек,
роден от жена“ – св. Йоан,
който дойде да възвести идването на Месията. Митрополитът сърдечно разказа за
чудотворното му рождение

съм достоен да завържа
обувките на Месията...“
После с присъщата гнев-

от родители Захарий и Елисавета, за неговата войнствена
непримиримост към неправдата и скромността му – „Не

ност на светеца, митрополит
Николай изрази възмущението си от подривната дейност
на някои български общест-

веници срещу Българската
православна църква, която
повече от хиляда години
е обединителен стожер на
българите. Той заклейми
тези, които с предателските
си действия срещу църквата
стават предатели на България.
Митрополитът
съобщи
също и за предстоящото голямо честване на 40 годишнината от интронизацията на
Негово светейшество патриарх Максим на 2 юли (празник в чест на Богородица), за
който от Света гора ще бъдат
донесени мощите на св. Максим.
Митрополит Николай призова миряните да следват заветите на св. Йоан Кръстител.
соб. инф.

ПОДКРЕПЕНА КАНДИДАТУРА
На 24 юни социалистите
от Община Брацигово проведоха своята партийна
конференция. Тя бе предшествана от събрания в
основните партийни организации и заседание на Изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП. Гост
на конференцията беше Васил Гюлеметов - кмет на Община Брацигово, който със
задоволство бе приел поканата. В препълнената зала
в Гюлеметовата къща председателят на ОбС на БСП
Георги Кабов още веднъж
напомни за очертаващата
се тежка предизборна кампания и необходимостта от
успешното излизане на Българската социалистическа
партия от нея.
Иванка Карамитева запозна делегатите на конференцията с извършеното от групата съветници от квотата
на БСП. Макар и само четирима, ролята им в живота на
Общината през изтичащия
вече мандат е значителна.
„Съществува конструктивен подход в работата ни,
активността е голяма, няма
безпричинни отсъствия от

наша страна“ - подчерта Карамитева. Илия Милушев
- кмет на село Бяга даде
висока оценка за дейността
на четиримата общински
съветници и наблегна на факта, че „те са внесли разум и
спокойствие“ по врме на сесиите на Общинския съвет.
Високата оценка бе приета
с 65 гласа - толкова, колкото
са и делегатите.
Председателят Г. Кабов
обяви, че БСП ще подкрепи
кандидатурата на Васил Гюлеметов за общински кмет,
което беше посрещнато от
конференцията с бурни аплодисменти. По желание
на делегатите на партийния
форум, В. Гюлеметов като
действащ кмет, запозна
присъстващите в залата с
постигнатото до момента, с
трудностите и пречките, които понякога изкуствено са
създавани и с мотивите да
избере трудното решение
да се кандидатира за втори мандат. В изказването
му пролича загриженост за
бъдещото развитие на Община Брацигово, за живота
на хората в нея, за перспективите, които се откриват.

„Спечелихме много проекти. Искам да видя тези планове, стратегии, програми
- реализирани. Ще бъда независим кандидат с по-широка обществена подкрепа“
- мотивира своето решение
настоящият градоначалник.
Залата остана доволна.
В последващите изказвания стана ясно, че името Васил Гюлеметов се произнася
с уважение от населението
на общината ни. Последваха
пожелания за успех в предстоящата яростна надпревара за кметския стол.
Конфренцията излезе със
следните решения:
1. Да се подкрепи кандидатурата на Васил Гюлеметов за кмет на Община Брацигово.
2. Конференцията дава
мандат на Общинския партиен съвет – Брацигово да
подреди листата за кандидати за общински съветници и утвърди кандидатите
за кметове на населени места по коалиционната формула „Коалиция за България“.
И двете решения бяха
приети с 65 гласа - за.
Елена Й. ИВАНОВА

Ще гледаме ли животни по европейски?
На 17 юни се състоя среща между отглеждащите животни брациговци и
представители на Общински
съвет и Общинска администрация, ръководена от арх.
Денка Николова, председател на ОбС. Бяха обсъждани
редица въпроси свързани
с предстоящите промени в
наредбата за отглеждане на
селскостопански животни на
територията на община Брацигово.
Основният проблем поставени от отглеждащите животни в промишлени количества е невъзможността им
да осигурят необходимите
средства за изграждане на
ферми извън града, за прекарването на вода и електричество. Отделно трябва
да се погрижат и за охраната
на обектите.
Обсъждано беше измиването на улиците, по които
минават животните, обезпаразитяването и пръскането
на пасищните райони срещу
кърлежи.
Борис Малинов предложи разрешението за гледане на животни от съседите

да се замени с издаване на
такова от комисия, която да
прецени достатъчно добри
ли са условията при които са
поставени животните. Според него съседите могат да
използвата сега вмененото
им право за решаване на
междуличностни проблеми,
докато комисията обективно ще изисква животните да
съществуват при подходящи
условия.
Ветеринарният
лекар
Иван Чолаков направи разграничение между отглеждането на животни за лични нужди и за промешлени
цели. Заяви, че не може да
прави компромис със санитарно-хигиенните изисквания. Не би търпял стопанин
да не се грижи за животните
си и да ги държи в лоши условия.
Всеки, който желае да
отглежда животни по промишлен способ трябва предварително да се запознае с
нормативните документи и
да прецени ще му стигнат
ли силите да се справи с тая
задача. Ако не може, ще
трябва да намали броя на

животните до този за лични
нужди, определен от Наредба № 44 от 20 април 2006 г.
Според нея за лични нужди
могат да се отглеждат до
едно едро преживно животно и приплодите му до
едногодишна възраст, пет
овце майки или кози майки,
пет прасета за угояване, три
броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна
възраст, сто заека, сто възрастни птици, 150 бройлера.
„Всички тия животни могат да се отглеждат но при
условия, които отговарят на
Закона за ветеринарно-хигиенните изисквания. Всяко
животно изисква различен
тип помещение. Ако кокошкарникът може да бъде скован от дъски, то за едно едро
преживно животно трябва
да има водонепроницаем
цементов под и тухлени стени на помещението. Така
подът може да се почиства
и дезинфекцира лесно. В
такъв случай няма да има
миризми и няма да се нарушава комфорта на съседа“ –
каза Иван Чолаков.
соб. инф.

ския ресурс. През учебната
2002-2003 година в училището има 10 паралелки.
От тогава до сега броят им
намалява. В момента има
4 паралелки редовно обучение от 9-ти до 12-ти клас с 89
ученика и една – задочно с
15. Откроени бяха факторите
застрашаващи развитието на
училището, а те са няколко:
- на първо място е демографският срив през последните двадесет години;
- създаването на еднородни професионални паралелки в областните градове Пазарджик и Пловдив;
- лошите транспортни
връзки на града ни с останалите селища от региона и
областта;
- колапсът в строителството през последните две години и други.
От споделените мисли на
присъстващите стана ясно,
че споменът за славата на

учебното заведение, за духовия оркестър и самодейността е още жив, но реалностите
ни изправят пред нови предизвикателства.
Акцентира се върху търсенето на нови алтернативи
за привличане на ученици,
създаването на нови специалности и интегриране
на желаещи от рисковите
социални групи. Бяха предложени идеи за създаване
на условия за повишаване
на знанията и уменията на
техническите специалисти,
тъй като отдавна чертожната
дъска и калкулаторът предадоха щафетата на компютърния софтуер, за архитектурни проекти, от рода на
Архикад.
Затвърди се позицията, че
българските строители работят в нова ситуация, характеризираща се със засилена
конкуренция; мобилност на
- На страница 2

КРЪГЛА МАСА
В ПГСА
Кръгла маса посветена на
перспективите в развитието
на Професионалната гимназия по строителство и архитектура се състоя на 16 юни
в Актовата зала на учебното
заведение. Целта на форума, иницииран от Общински съвет Брацигово, и подкрепен от Изпълнителната
власт, бе да се акцентира
върху наболелите проблеми
и състоянието на строителното училище в навечерието на
неговата 100 годишнина. Стоянка Йорданова, директор
на ПГСА, покани арх. Денка
Николова – председател на
Общински съвет Брацигово,
Васил Гюлеметов – кмет на
Община Брацигово и Иванка
Стефанова – гл. специалист
„Образование и култура“ да
седнат близо до нея. Съветници, общински служители,
настоящи и бивши преподаватели и възпитаници на
учебното заведение бяха
дошли да предложат идеи
за насоките за развитие на
професионалното образование, което е част от облика
на града вече цяло столетие.
Началото бе поставено с
подробна презентация, поднесена от Стоянка Йорданова. Ретроспекцията показа
развитието на учебното заведение през последните
двадесет години и с тревога
отбеляза спада на учениче-

Съвременност
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КАПРИЗИТЕ
НА СЪДБАТА

В нашите несигурни дни
има някои хора, които се домогнаха до богатство и власт
по капризите на случая, с
малко хитрост и повече липса на рядкото качество наречено съвест.
И не им минава през главата за превратностите на
живота, за което е писал
преди повече от двайсет и
пет века „бащата на историята“ Херодот. А той разказва за лидийския цар Крез,
който се домогнал до неограничена власт и несметно
богатство и се смятал за найпреуспелия и щастлив човек
на земята. Но в самозабравата си предизвикал съдбата, като обявил война на цар
Кир, но бил пленен и осъден
да изгори на клада... Пред
очите на цар Кир запалили
кладата, но той чул гласа на
Крез, който викал някого...
И го запитал кого вика? Тогава Крез му разказал, обвит от дима на кладата, за
мъдрия Солон, който, на въпроса на цар Крез „Има ли
по-щастлив човек от него на
земята?“ отговорил :
„-Този, който изживее живота си имайки от всичко по
много и чиито живот завърши спокойно, има право,
царю, според мене, да се
нарече щастлив... И трябва
да се гледа какъв ще излезе
краят на всяко нещо... Защото боговете са давали да
зърнат щастието на някои
хора, и после окончателно
са ги съсипвали...“
Като чул това, цар Кир заповядал да свалят Крез от
кладата, защото се сетил, че
и той е човек, което подсказва неизвестността на бъдещето за всеки... И затова, че
възмездието за извършените несправедливости стига
до пето поколение...
И затова, че обикновеният човек не винаги разбира
предсказанията на боговете... Така, както Крез му
обявил война след предсказанието на бог Аполон, че
като вдигне меч, ще разори
и опустоши едно могъщо
царство. И не допуснал, че
това царство може да бъде
неговото...
Явно е, че както са мислели древните, не може да се
даде преживе реална преценка за тази или онази личност, защото конюнктурата
и пристрастията на времето
подвеждат всеки от нас, затова тя остава за потомците,
както Ботев е казал - „потомците нази ще съдят...“
И днес, в нашето време,
много хора напомнят с делата си за цар Крез, за когото нищо не знаят, защото не
обичат да четат. И забравят
за превратностите на живота, макар че след всеки прелом във властта „хитреците
заемат най-разкошните салони“, както и казал поетът
Ст. Михайловски, онзи който написа химна на Кирил и
Методий...
Защото такива като него
надживяха „щастливите“ потомци на цар Крез, и останаха
в пантеона на родината си...
Димитър АДЖЕЛАРОВ

КРЪГЛА
МАСА
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работната сила; нови и бързо променящи се технологии и обучението ще трябва
да се адаптира към новите
реалности. Сътрудничеството с „Оргахим“ – Русе през
учебната 2009-2010 година с провеждането на обучение по програма „DECO
professional“ е дало добри
резултати. Учениците са се
запознали с най-новите методики и технологии както в
строителството, така и в проектирането.
Бяха набелязани подходи
за привличане на нови ученици. В тях се включват личните контакти с родителите и
учениците, приобщаване на
деца от малцинствата, създаване на частен фонд за
стимулиране на желаещите
да учат м ПГСА, подобряване
на транспортните връзки в
областта.
Всички присъстващи заявиха желанието си това
да е началото на поредица
срещи и форуми, които да
подпомогнат педагогическия персонал на ПГСА в
осъществяването на благородната цел - съхраняването
на традицията, завещана ни
от брациговските майстористроители, предавайки я на
поколенията с висок професионализъм и практическа
подготовка.
соб. инф.

Просвета и култура в Брацигово
19 септември 1831 год.
Открито първото училище
в Брацигово с учител Викентий.
25 декември 1874 год.
Основано е читалище
„Тръндафил“, на което Васил
Петлешков отстъпва горния
етаж на собствената си сграда и подарява едно течение
на в-к „Напредък“ и книги.
25 декември 1875 год.
Първо театрално представление на пиесата „Многострадална Геновева“ – главните роли изпълняват Васил
Петлешков, Мария Петлешкова, Ана Гиздова, Васил Дипчев и др.
6 януари 1876 год.
Читалищният театър в
Брацигово представя пиесата „Светослав и Невенка“ от
Константин Величков.
25 декември 1878 год.
По инициатива на първия
кмет след Освобождението
Данаил Ст. Юруков се възобновява читалището под името „Напредък“, а женската
група се оглавява от Мария
Питлишкова.
1 януари 1891 год.
Възобновяване на читалището под името „Просвета“
от директора на училището
Ангел Илиев Папукчиев, който е избран за председател.
25 март 1895 год.
В Брацигово се изгражда
Околийско учителско дру-

Екология, имали тя почва у нас
Влизайки в община Брацигово откриваме, че „прогресът на цивилизацията“,
сметищата не е подминал
и това място. В следствие
на 21 години демократичен
преход, в общината нямаме
крупни промишлени замърсители, такива каквито има в
съседните общини - Пещера
и Стамболийски. Нямаме и
аграрни замърсители, които
използват опасни химически
препарати.
Въпреки това всеки жител
или гост на общината може
да се похвали, че знае поне
няколко локални сметища от
битови, строителни и всякакви други отпадъци.
Изоставените кариери се
използват за депа, около пътищата са изхвърлени строителни отпадъци, а реките ни
са заприличали на сметища,
особено в населените места.
Всичко това е в следствие
на безотговорните граждани, които изхвърлят безразборно отпадъци. Липсата на
условия и подходящи места
за събиране на отпадъци,
допълнително стимулира
нарушителите. Условията
се създават от Общинската
администрация, кмет и Общински съвет. Под условия
имам предвид нужното количество кошове за смет - големи и малки. Не трябва да
се забравя, че в петте села
количеството биологични
отпадъци са в пъти повече
от колкото в Брацигово. Отглеждат се много домашни
животни, които допълнително замърсяват. Липсата
на кошчета по улиците усложнява обстановката. На-

пример след като си изчистя
двора, трябвали да запаля
тревите и клоните и допълнително да замърся въздуха
в населеното място? А пепелта, която се отделя при
отоплението на жилищата,
в повечето случай е изхвърляме на улицата или някъде
по полето или реката, задуха
вятър и пепелта полита във
въздуха. Изгарянето е вреден навик. Всъщност някой
знае ли какво е качеството
на въздуха, който дишаме?
Повечето населени места са
разположени в местности с
котловинен характер, което
предполага задържане за
дълъг период от време на
замърсен въздух от твърди
частици и газове. Да вземем
за пример отоплението на
училището в с. Исперихово.
Отопление с нисък КПД и
отделяне на огромно количество вредни газове, смес
от частици недоизгорели
въглища, серен, въглероден
и всякакви окиси. Гъсто населеният район бива засипван
и задушаван от стелещата се
отровна мъгла. Този пример
съществува вече 3-та година.
В повечето населени места
отходните битови води се изливат в реките. Нямаме пречиствателни станции.
Но пък какво от това? Имаме си общинска програма за
опазване на околната среда,
която трябва да действа от
2009 - 2013 г., но не действа.
В управлението на дейностите по опазване на околната
среда участват редица институции, чиито отговорности и
правомощия са разписани в
отделни закони, норматив-

жество „Кирил и Методий“
с председател Никола Хр.
Петлешков и секретар Георги
Ник. Кюсеилиев.
25 декември 1895 год.
Послучай тържеството за
Априлското въстание читалището и преименувано на
името на Васил Петлешков.
24 май 1896 год.
По инициатива на учителя
Георги Кюсеилиевсе организира първото честване на
празника на Кирил и Методий.
24 май 1903 год.
Излиза първи брой на
вестник „Брациговски глас“.
11 август 1912 год.
Открито е първото практическо училище с директор
Михаил Антонов.
10 октомври 1919 год.
В една от стаите на училище „Климент Охридски“
се изгражда първото комсомолско дружество със секретар Христо Хр. Гюлеметов
(Бонбона).
20 ноември 1921 год.
Ученическа стачка в Дърводелското училище против
директора и изключване на
ученици – комсомолци.
25 ноември 1928 год.
Читалището се отделя от
Популярна банка, а театърът
от Подофицерското дружество. За председател н читалището е издигнат учителят
Христо Василев Мижорков.

3 март 1929 год.
При пожар изгаря прогимназията „Св. Марина“ строено от първомайстор Никола
Т. Донев. Училището е възстановено от предприемачите Бъчваров и Сандулов.
1 ноември 1936 год.
Открито и Практическо
пчеларо-овощарско училище.
2 януари 1938 год.
Започва издаването на
вестник „Брациговски глас“.
10 април 1939 год.
Открито е Държавно земеделско практическо училище, които просъществува до
1974 год.
1 януари 1945 год.
Открита е гимназията в
Брацигово с име „Девети
септември“, а сега „Нардони
будители“.
18 април 1947 год.
Народно читалище „Будилник“ е пренаименувано
на името на своя основател
Васил Ангелов Петлешков,
което е запазено и досега.
20 ноември 1959 год.
Започва издаването на
вестник „Брациговска трибуна“ – орган на ГК на БКП,
ДКМС, ОФ и ПК на Градски
народен съвет Брацигово с
главен редактор Търпо Рашайков.
22 май 1961 год.
Първи конгрес на учителите в България. Делегати

са Теофана Тошкова, Атанас
Филев и Иван Димов.
15 септември 1964 год.
Започва занятия новооткритото Професионално
техническо училище „Иван
Кацаров“ в Брацегово с директор инж. Вельо Хр. Велев.
31 декември 1966 год.
Открива се Домът на културата в Брацигово от Министъра на вътрешните работи Георги Цанков. Сградата е
построена по проект на арх.
Владимир Рангелов и арх.
Желязко Колев и изпълнена
от технически ръководител
Ангел Хр. Нанов.
18 май 1967 год.
Първи конгрес на културата в България. Делегат е Владимир Петров Батаклиев,
председател на ГСК.
24 май 1974 год.
С указ №2904 ДС на НРБ
награждава Образцово народно читалище „В. Петлешков“ с орден „Кирил и Методий“ Първа степен послучай
100 годишнината му.
Много са читалищните
дейци отличени с медали
и учителите – отличници на
Министерството на просветата и науката.
Много са читалищните
дейци отличени с медали
и учителите – отличници на
Министерството на просветата и науката.
ДАР

Новите приятели на организацията
на хората с увреждания

На 15 юни с председателката на организацията ни
Елена Тодовичина посрещнахме гости от сдружението на хората с увреждания
„Венетица“ и клуба на пенсионера „Надежда“ от гр.
Долна баня. Те посетиха историческия музей, където
директорът г-жа Дамянова
изнесе увлекателна беседа. Изслушаха я с интерес
и разгледаха експозицията.
Добрите си впечатления отразиха в книгата за посетители.
В клуба на пенсионера
бяха топло посрещнати от
председателката г-жа Павлова. След разглеждане на
Синджирли бунар предложихме посещение на църковния храм в града ни.

ни актове и правилници в
зависимост от вида дейност.
На местно ниво е създадена
постоянна комисия „Териториално развитие, комуникации и околна среда“ към
Общинския съвет. Кметовете и Общинският съвет имат
немалко отговорности по управление на дейностите по
опазване на околната среда.
Въпросът ми към жителите и общинската управа е
способни ли сме да изчистим поне малко Община
Брацигово от боклуците? Ще
бъдем ли пример за екологично чист район подходящ
за отдих, туризъм и земеделиe?
инж. Евелин ПЕТКОВ
GSM: 0886 704411

Искрено развълнувани, гостите с възхищение разгледаха църквата и всяко кътче
от двора ѝ. Направихме си
снимки за спомен.
Гостите разгледаха и парк
„Априлци“, а ние се впечатлихме от осведомеността
им за историята на Брацигово.
За финал на краткото
посещение бяхме оставили клуба на нашата организация. Там те бяха посрещнати от членовете на
Управителният съвет, на
Контролно-ревизионната
комисия и част от активистите на организацията ни.
Запознанството беше много
сърдечно. Председателките
на трите организации - г-жа
Стоянка Стринска, г-жа Атанаска Лазарова и г-жа Елена Тодовичина размениха
подаръци за спомен. Ние се
похвалихме с нашият клуб.
На кафе и в сладки приказки преминаха последните

часове от посещението.
Направихме истинска обмяна на опит. Споделихме
успехите и проблемите си,
имаше и песни. Гостите от
Долна баня ни зарадваха с
изпълненията си, а ние ги
поканихме на събора надпяване в курорта „Васил
Петлешков“. Неусетно времето изтече и трябваше да
се разделим с нашите нови
приятели. Изпратихме ги
като си пожелахме други
срещи.
Димитрийка КЪНЕВА

ПОКАНА
УС на Сдружение с общественополезна дейност „Бъдеще за Вас“
кани всички свои членове на общо събрание,
което ще се проведе на
15 юли 2011 г. в гр. Брацигово, хотел „Стромон“
- конферентна зала.

Времена и нрави

30 юни 2011 г.
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ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЦИГОВО
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ - ВЕК
През епохата на Възраждането в Брацигово се развиват
много занаяти: дюлгерство,
грънчарство, розопроизводство, производство на дограма и много други. Едни от
най-успешните е дюлгерството (строителството), което
обединява над 500 първомайстори, майстори, калфи
и чираци в създадения през

1846 г. дюлгерски еснаф (руфет). С право арх. Пею Бербенлиев, изследовател на
архитектурното творчество
на брациговските майстористроители през възраждането, определя създаденото от
тях като ШКОЛА - Брациговска архитектурно строителна
школа през Възраждането.
Брациговските
майстори-

Ученици на практика в мраморна кариера Осиково през 1931 г.
Ученици от столарското училище през20-те години на ХХ-ти
век: първи в ляво седнал е учителят Грую Петлешков
Корените на професионалпективно се оказва разкриваното образование в града ни
нето на професионално учитрябва да се търсят още през
лище през есента на 1912 г.
1902 г., когато се разкриват
под името „Държавна образгрънчарски курсове, продълцова работилница“ с профил
жили до 1909 г.
производство на дограма
– врати, прозорци, дървени
Много по-жизнено и перс-

стълби. Срокът на обучение
е три години, а приемът след
трети прогимназиален клас.
Фактическото обучение започва една година по-късно
на 1 септември 1913 г., поради участието на България в
двете Балкански войни. Първата учебна година започва
с 12 редовни и 6 извънредни
ученици. За тяхното обуче-

В края на 20-те години в
училището се разкрива отдел „Строително каменоделство“- три годишен курс на
обучение, а от 1930 г. то се
преименува в Промишлено
сградостроително и столарско училище.
Между двете световни войни са се дипломирали около
357 възпитаници или средно

Ученици от столарското училище през 1925 г.

Проекти украса на столове
и шкафове изработени от
ученици от столарското
училище

строители създават шедьоври като църквите „Св. Богородица“ в гр. Пазарджик,
„Св. Богородица“ и „Св. Марина“ в Пловдив, църквите в
Карлово, Калофер, Казанлък,
Брацигово, околните селища
и др. Те са построили много
училища, търговски сгради и
мостове. Признание за тяхното творчество е грамотата
връчена на Иван Боянин от
официалните турски власти
през 1867 г., с която му се присъжда званието „архитектпрактик“ за построяването
на моста над р. Струма при
Кресненскто дифеле и сабясувенир. Признание за тяхното творчество е и разкриването на строително училище
в гр. Брацигово в началото на
ХХ век, едно от първите професионални строителни училища в България.

Учебна 1939-40 година – Двора на сградостроителното училище, практика по каменоделство
Ученици ІІ-ІІІ курс от каменоделския отдел на училището по
практика през учебната 1930/1931 г./
Първи ред седнали: Тодор А. Дамов, Костадин Тъпанаров,
Петър Чорбаджийски, Ангел Нанов и Петър Донов;
Втори ред седнали: неизвестен, Ангел Н. Златков, Димитър Ив.
Серафимов, Ангел Марков, Петър Тосев, Георги В. Янков;
Трети ред прави: Георги Чулков, Атанас Атанасов, Димитър Й.
Карналов, неизвестен, Петър Георгиев Грънчаров

Ученици поставят стъпалата на сградостроителното училище
30-те години на ХХ век

ние отговарят управителятмайстор Михаил Антонов
и учителят Христо Иванов.
В следващите военни години училището съществува с
14-16 ученици. През 1922 г.
училището е преименувано
в столарско и започва обучение по производство на мебели – столове, маси, шкафове и др.

на година по 14 ученика. За
тяхното обучение се грижат
средно по пет учители на щат
и малко лектори за слабо застъпените общообразователните предмети. За предвоенната учебна година 1938-1939
г. са направени разходи на
стойност 258 408 лева.
Стоянка ЙОРДАНОВА
директор на ПГСА

Учебна 1940-41 година - Учениците на празника на Св. Тома

150 години от издаването на „Български
народни песни“ от братя Миладинови
Библиотеката при НЧ
„Васил Петлешков - 1874“
организира честване на 150
годишнината от издаването в Загреб през 1861 г. на
сборника „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“. Това е найзначителното национално
и културно-историческо
дело на Братя Миладинови. Други издания на сборника са правени през 1891,
1942, 1961, избор - 1968 и
фототипно издание през
1981 г. Сборникът е израз
на родолюбието на двама-

та братя и на тяхното високо
съзнание като общественици
и просветни дейци.
Чрез събирането и обнародването на българските
народни песни те се стремят
да покажат българина като
творец на богата духовна и
материална култура. Сборникът съдържа: народни
песни (разделени в 12 раздела), детски игри, сватбени
обичаи, вярвания, предания,
собствени народни имена,
пословици, гатанки. Особено
място се отделя на юнашкия

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

епос, в който се възпява героизмът на българите при
отстояване на род, език и
вяра.
Възторжени отзиви за
сборника пишат Л. Каравелов, Хр. Ботев, Р. Жинзифов, И. И. Срезневски, М.
Фиалка и други.

Библиотеката при НЧ
„Васил Петлешков-1874“
разполага с библиотечноинформоционен център
по проект „Глоб@лни библиотеки-България“.

Центърът предлага пет
компютъра за свободен
достъп до интернет за
граждани. Библиотеката
организира практически
курс по начална компютърна грамотност.

Станете част от глобалното инфирмационно пространство чрез
Програма
„Глоб@лни
библиотеки - България“.

Работно време
от 8.30 до 18.30 часа
Почивни дни
събота и неделя

Ние - хората

Живот от камък, дърво и керамика

И тази година на остров
„Свобода“ в Пазарджик
беше открит традиционният
международен скулптурен
симпозиум. Петдесет и четири са творбите от предишни
години, които красят парка.
Тазгодишните участници ще
увеличат броя им с още дванадесет. За международния
характер на събитието допринася с присъствието си Глория
Миндес от Португалия.
За по-малко от две седмици участниците трябва да
създадат своите творби от
камък, дърво, керамика и
метал. Те са с младежки дух,
дружелюбни и ентусиазирани. Всеки от тях е участвал в
десетки изложби, конкурси
и симпозиуми, притежава
множество международни

и национални награди за
скулптура. Не се страхуват от
35 градусовата жега и работят всеотдайно на предоставените им от „Спектър керамик“ и „Карт-инвест“ терени

в Брацигово.
В групата, вдъхваща живот
на големите каменни блокове са двете дами – Лилия
Поборникова и Глория Мендес. Кураторът (уредник) на
изложбата Леон Бабачев,
Добри Гочев и Кирил Кузманов са другите работещи с
камък. Проф. Константин
Денев, доц. Николай Нинов,
Орфей Миндов и Георги Великов ще създадат своите
творби от огромните дървени трупи и греди. Доц. Емил
Бачийски, Димитър Маламски и Здравко Здравков са
керамиците.
Нека пожелаем на всички творческо вдъхновение,
спорна работа и множество
бъдещи отличия.
„Априлци“

романси, поп и рок евъргийни, латино... Място са намерили както неувяхващите
български шлагери, така и
патриотичните и възрожденски песни.
Тримата са скромни, естествени и непринудени.

Появата им в музикалния
живот ни обнадеждава,
че има таланти с които да
представим България пред
света.
Нека си пожелаем да ги
посрещнем и в Брацигово!
Пею МАРКОВ

И то не един, а цели три
канала: трагедия, комедия и
ромски канал. Водещите са
млади и чаровни, има талантлив актьорски екип, страхотен
оркестър и изпълнители във
всички музикални жанрове. Всичко това не е шега, а
реалност, благодарение на
учениците от СОУ „Народни
будители“, които на 15 юни
отпразнуваха края на учебната година и началото на безгрижното лято.
Превърналият се вече в традиция концерт се състоя в голямата зала на Културния дом
благодарение на любезните

домакини от читалище „Васил
Петлешков“.
Месец преди това в училището кипеше трескава подготовка под вещото ръководство на ръководителите Петър
Бекриев и Петър Казаков. На
сцената се появяваха едни
истински творци, запалили
завинаги в сърцата си искрата
на изкуството. В импровизираното телевизионно студио
имаше филми, песни и реклами за всеки вкус. Аплодисментите в препълнената
зала не стихваха за телевизионните водещи, музикалните
изпълнители и талантливите

актьори. Родители, близки и
приятели на учениците бяха
съпричастни към успехите им.
Своите награди получиха
отличниците и най-изявилите
се през учебната година.
Годишният концерт на талантите в СОУ „Народни будители“ се превърна в един
нестихващ празник на радостта от това да твориш, да покажеш какво можеш и да бъдеш
част от едно прекрасно неделимо цяло.
Весела ваканция и слънце в
душите ви пожелават децата
на Брацигово!
Магдалена ХАДЖИЕВА

гарската градска песен. Тя ни
връща към младостта, към
първия трепет на любовта, защото човек се ражда с песен,
живее с песен и умира с песен.
Който пее и се смее – дълго
живее. Песента подмладява
и никога не остарява. Така хубаво го е казал нашият народ.

Изказвам благодарност към
Община Брацигово, която
осигури безплатно пътуване
до гр. Пловдив.
Върнахме се с грамота за
отлично представяне. Такава
е истината за Брацигово – добри хора живеят и много пеят!
Гена ПАВЛОВА

Песента
не остарява

кажа как се чувствах аз - срамувах се, чувствах се много
неловко. Вярно е, че се работи по проекти, имаме и два
центъра за деца и възрастни
хора с увреждания, но за
съжаление неудобствата и
ограниченията за част от тях
остават. Днес разгледах града ни през очите на хората с
инвалидни колички. Та ние
нямаме дори една тоалетна достъпна за тях. За каква

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦИРК
На 22 юни Сдружение
„Ние и роден край“ с. Равногор организира за фолклорната група към читалището посещение на цирк
„Балкански“, гостуващ в гр.
Пазарджик. Билетите бяха
закупени от председателя
на Сдружението - Йордан
Мадаров, а Община Браци-

На 18 юни имах щастливата възможност да се
насладя на великолепните
изпълнения на вокалното
трио „Уникалните гласове“.
Те са Веселин Вачев, Георги
Петров и Борис Луков - оперни певци, с впечатляващи
вокални възможности, сила
и красота на гласове. Те са
млади, талантливи и все попопулярни не само у нас, но
и в чужбина. Не случайно ги
наричат „Тримата тенори“.
Репертоарът им е с невероятно широк и разнообразен обхват. Трудно може да
се направи разлика между
изпълненията им на класически арии и италиански
канцонети от това на Павароти, Доминго и Карерас.
Не са забравени рускте класически песни и цигански

Брацигово TV „предава“ от Културния дом

Чувства, породени от едно гостуване
На 19 юни 2011 г. гости на
града ни бяха членове на
Сдружение на хора с увреждания „Надежда за достоен живот“ от гр. Пловдив, с
председател Веска Младенова. Голяма, весела група
с очакване за приятно прекарване в Брацигово. Като
домакини ги посрещнахме
и разведохме. Запознаха се
с нашият клуб, разгледаха
историческия музей, църквата, парк „Априлци“ и др.
Но дали всички успяха да
влязат и разгледат? Не, не
всички. Като придружаващ
ги изпитах голямо неудобство. Хората с инвалидни
колички стояха отвън. Отвън пред музея, отвън пред
църквата, отвън пред парк
„Априлци“, все отвън като
наказани. Наказани от кого
и за какво? Наслушахме се,
начетохме се, колко много
се прави за достъпната среда на хората с увреждания.
Само че действителността е
друга. Не зная как се чувстваха тези хора, но мога да ви

„Уникалните Гласове“
„Тримата тенори“ на България

гово осигури превоза, като
отпусна един от общинските
автобуси, за което благодарим на г-н Гюлеметов.
В продължение на около
два часа възрастни и деца
имахме възможност да се
забавляваме с многото и
разнообразни атракции –
жонгльорство, акробатика,

интеграция говорим тогава?
Ето как първоночалните ми
приятни чувства от новото
запознанство бяха вгорчени.
Много се надявам, следващият път когато придружавам гости, да го направя
само с чувство на гордост от
града ни.
Димитрийка КЪНЕВА
зам. председател на
Организация на хората с
увреждания гр. Брацигово
дресура на бели лъвове,
сфера на смъртта и други.
Всички останахме доволни от това което видяхме,
но още по-добре щеше да
бъде, ако ни беше отпуснат
още един автобус, за да могат повече хора да посетят
цирка.
Калина ЩЪРБЕВА
член на Сдружението
с. Равногор

На 3 юни Културен клуб на
пенсионера „Дълголетие“ посети националния фестивал
„Нежни чувства“ 2011 - гр.
Пловдив.
Нашата вокална група с художествен ръководител Гена
Павлова и корепетитор Павел
Илиев се представи отлично.
Хората в залата след бурни
ръкопляскания не гледаха
възрастта, а слушаха песента.
Вълшебна е магията на бъл-

Отново голям
пожар в Равногор
ляване на щетите от пожара.
агиране в случай на огнени

За голямо съжаление за
три години възникнаха три
големи пожара. Най-напред
огънят напълно изгори два
магазина в центъра на селото.
В края на миналата година изгоряха складовете на Горското
стопанство заедно с техника,
автомобили и много картофи.
На 11 т. м. изгоряха две
къщи, четири селскостопански постройки и навеси с много имущество. Предполагаме,
че причините са различни, но
да оставим на компетентните
органи да ги установят. Щатите са огромни.
Цялото население помагаше активно за ограничаване
на огнените езици, за нама-

Противопожарната охрана
реагира бързо на сигнала за
пожар, но 18 километра стръмен път затруднява ефективността на действията.
По-тревожното е, че водопроводната мрежа е крайно
остаряла и не може да захранва всички кранове с необходимата вода. Наличните
(не навсякъде има) противопожарни кранове са малко.
Противопожарните маркучи не са достатъчно. Всичко
това налага в селото да има
оборудван автомобил за противопожарна защита и необходимите маркучи, кранове
и други пособия за бързо ре-

бедствия.
Наложителна е бърза подмяна на старите водопроводни тръби, за да може водата
да достигне до всичките части
на селото, някои от които през
голяма част от лятото дори
нямат.
Вероятно има какво да се
направи по профилактиката
и безопасноста при паленето
на огньове. С общи усилия на
администрацията, специализираните противопожарни
органи и цялото население
може и трябва да не се допускат загуби от пожари.
Сдружение „Ние и
роден край“ - с. Равногор
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