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Договор с ДФ „Земеделие“
На 8.07.2011 г. Изпълнителният директор на ДФ
„Земеделие“ Румен Порожанов е подписал договори с 19 общини по мерките
321 и 322 на обща стойност
55 336 568 лв.
Договор е подписан и
с кмета на Община Брацигово Васил Гюлеметов
за отпускане на финансова помощ по Мярка 322
„Обновяване и развитие
на населените места“ от
„Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, Приоритетна ос 3: „Качеството
на живот в селските райони и разнообразяване на
селската икономика“, подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони „Ев-

Румен Порожанов
директор на
ДФ „Земеделие“
ропа инвестира в селските
райони“. Стойността на договора възлиза на 1 846 478
лв като 80% са предоставени от Европейския съюз и
20% от държавния бюджет

на Република България.
Средствата ще бъдат
използвани за проект „Изграждане и реконструкция
на улична мрежа, тротоари
и площади и обществени
зелени площи в гр. Брацигово“. Срокът на реализация е 18 месеца, като
очакваният ефект е подобряване на инфраструктурата на гр. Брацигово.
В Проекта са включени подмяна на тротоарни
и асфалтови настилки по
улиците от поликлиниката, през старата автогара
до лятното кино. Ще бъдат обновени площадното
пространство и зелените
площи. Предвижда се изграждане на детска площадка.
соб. инф.

Традиционен събор в курорта „Розовски вриз“
Верни на традицията, и
тази година в третата неделя на месец юли, розовци
проведоха традиционния си
годишен събор в красивата
местност на курорта „Розовски вриз“. Съборът известен
под наименованието „Ден
на ягодата“ е посветен на
приключването на ягодовата кампания и е създаден
още по времето на ТКЗС.
Още от онези години Розово се слави с ароматната,
вкусна и екологично чиста
родопска ягода. Имаше години, когато стопанството
предаваше на хранителната
промишленост и за износ
около 700 тона ягоди. Розовци са пословично трудо-

любиви и с особена обич и
грижи отглеждат ягодовата
култура.
Ежегодно площите засяти
с ягоди намаляват, а заедно
с това и добивите. Причината е, че по време на прехода
не можа да се реши въпросът с изкупуването на ягодите. Въпреки променливото
време тази година – засушаване, градушка, влага –
розовци набраха над 5 тона
ягоди.
Съборът тази година беше
на 17 юли – неделя. И като
на събор имаше сергии,
състезателни детски игри,
скара-бира, музика и много
веселие.
Със своя програма се

представи фолклорната група при читалище „Просвета - 1911“. Децата показаха
способностите си, както в игрите, така и в музикалното и
танцово изкуство.
Остава си хубавият традиционен събор, на който се
събират всички изселили се
розовци, близки, познати,
приятели и много гости от
околните селища. Празниците са хубаво нещо. Особено
приятно е в горещите юлски
дни да си в балкана, сред
горската прохлада, свежият въздух, в изобилието на
студена изворна вода. Приятната компания и хубавата
музика са мечта и богатство.
Катя КОМИТОВА

СВЕТИ ИЛИЯ ЗАКРИЛНИКЪТ НА ЖРЕБИЧКО
Хилядолетия преди православието да канонизира
древно-юдейския пророк
Илия за светец, на най-високото място около селището си нашите предци траките са въздигали храм
на Слънцето, наричан от
тях Аполон или Хелиос, чието име се родее директно
с това на свети Илия.
Много митове и легенди
витаят около импозантното скалисто ждрело на
река Въча, част от което е
и върхът, върху който един
богобоязлив българин съгражда параклис, посветен
на светеца. Никак не е чудно, че някои изследователи
го свързват и с името на бог

Дионис и неговите жреци
от племето на бесите, чието трайно присъствие в
този регион е исторически

факт.
През тази година се навършват 125 години откакто жребичанина Никола
Кузев съгражда на цитирания връх параклис като
оброк за здравето на сина
си Стефан, а около 1996
година неговият пряк потомък Стоян Кузев преселил
се в Брацигово, решава да
го реставрира. Със свои
средства и труд му помагат Данаил Маринов, който
сега е на 81 години, Георги
Дафов, Костадин Марков,
Йордан Йорданов и други
родолюбци.
През 2000 година друг
жребичанин изселил се
в Кричим - Петко Панчев

Отговор на ОбС на публикация
във вестник „Пазарджишка Марица“
Като председател на Общински съвет Брацигово не
мога да отмина с мълчание
заключението в публикацията от бр. 135 на вестник
„Пазарджишка Марица“,
че „Големият проблем на
града е, че местните общински съветници не желаят
да намерят концесионер за
градската минерална баня,
която от години стои заключена, вместо да носи приходи на общината“. Фактите и
хронологията на въпроса са
съвсем други.
С решение № 236 / 26. 03.
2009 г. на Общинския съвет
е открита процедурата по
провеждане на публично
оповестен конкурс за продажба на имота около минералната баня. След като
и при двете обявявания на

конкурса не се явяват кандидати, с ново решение
№331/24.09.2009г. е намалена продажната цена с 20%.
И този път няма кандидати и
по-добре, защото на терена
предвиден за продажба
се появяват собственици с
възстановени земеделски
имоти. Дали общинската управа е знаела за реституционните претенции, когато е
инициирано предложението за продажба? Поне може
да кажем, че общинските
съветници не са разполагали с такава информация.
Следва поредица от решения на Общински съвет
по приемане изменения
на подробния устройствен
план за квартала, като се започне от №457/29.04.2010г.
и се приключи с решение

№649/30.06.2011 г.
С последното се прекратява съсобствеността между
Община Брацигово и собствениците на възстановена
земеделска земя и може
да се мисли вече за разпореждане с терена общинска
собственост - обособен като
урегулиран поземлен имот
около сградата на минералната баня.
Общинските съветници с
огорчение констатираха, че
за пореден път от страна на
общинското ръководство им
се вменява някаква несъстоятелна вина, което за съжаление беше практика през
почти изтеклия мандат.
арх. Денка НИКОЛОВА
Председател на Общински
съвет - Брацигово

Завършен етап от стратегията за
развитие на Община Брацигово
Завърши работата по Програма
„Енергоефективна
реконструкция на ДДЛРГ
„Васил Петлешков“ – град
Брацигово; Младежки дом
– град Брацигово; Общинска администрация – град
Брацигово“. Подписан е
протокол за приемането на
обектите, узаконяващ извършените дейности по санирането, възлизащи на стойност
419 947 лева. Общината очаква добър икономически и
енергиен ефект. На базата на
опита от изминалите зимни
сезони се очаква намаляване на средствата, влагани
за отопление, на половина.
Такива би трябвало да са
резултатите от санирането,
вчлючващо външна топлоизолация, нова PVC дограма,
подмяна на радиаторите и
котлите за отопление. Подмяната на котлите позволява
преминаване от дизелово на
биогориво. Това е поредната
завършена програма от заложената стратегия за разви-

тие на общината.
По проектите „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.
Умишка чрез почистване,
надзиждане и укрепване
на съществуващи подпорни
стени“ и „Изграждане на
канализация в с. Козарско,
рехабилитация на общинскии пътища“ в момента
тече процедура за избор

на изпълнител по Закона за
обществените поръчки. По
проекта „Основен ремонт и
реконструкция на съществуващите сгради на ДДЛРГ
„Ана Гиздова“, по линия на
„Красива България“ изпълнителят е избран. Очаква се
решение на Комисията за
защита на конкуренцията,
поради обжалване.
соб. инф.

в памет на баща си Илия,
подарява на светеца 10-метровия метален кръст, който доминира над цялото
тракийско поле и е видим
от далече.
Тазгодишната Илинденска литургия отслужи отец
Мирослав, който освети и
курбаните за здраве, дарени от Стоян и Мария Кузеви от Брацигово, Илия и
Добринка Панчеви от Кричим, Тодор и Елена Камул-

джиеви от Брацигово, Димитър Спасов - Брацигово
и Илия и Ирена Букови от
Исперихово. Празника на
жребичани, на 17 юли 2011
год., почетоха общинският
кмет - г-н Васил Гюлеметов,
кметът на село Бяга Илия
Милушев, кметът на село
Козарско Васил Йорданов
и кметът на село Равногор
- Йордан Казаков.
Както на всички общоселски празници на събора

ни весели гайдарят Стоян
Калинов, а надвечер празникът се пренесе на селския площад. Тук за гостите
свири оркестър „Феникс“. В
програмата участваха малките танцьори от читалището на град Брацигово и
хор „Детелина“ от с. Исперихово.
А после до среднощ се
извиваха кръшни хора и
ръченици...
Варта КОРИЗЯН

Съвременност
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА
В нашето трудно време
често говорим за справедливостта, особено ако сме
ощетени от някой властимащ или ново „замогнал“
се. Защото, видно е, справедливостта трябва да съжителствува със силата.
„Справедливостта е безпомощна без силата; силата е
тиранична без справедливостта...“ учи ни френският
учен Блез Паскал. А често
пъти за някои хора законите не се отнасят, а за други
действат с цялата си сила.
И ако справедливостта
е безпомощна, може да
бъде победена от силата,
която в този случай ни наймалко не се съобразява с
истината. В историята това
е доказано десетки пъти когато властта е обсебена
от силата, независимо кому
служи тя - на малцинството
или на мнозинството, служи на властимащите. И ако
се допусне да се даде право на силата, се стига до тирания. Позната е и другата
крайност, когато правото е
безсилно и тогава „законът
е като паяжина; малките
насекоми загиват в нея, а
големите благополучно се
измъкват“ /според древният философ Анахарсис/.
Още повече, когато силата
е в ръцете на малка част от
обществото в т.н. партия - от
парс /лат. ез./ - ЧАСТ.
В такива случаи се допуска изковаването на изгодни
за някого закони чрез прословутото „лоби“, като се забравя, че с това се дава път
на дървояда на съмнението
към самото законодателство. Именно съмнението в
справедливостта на закона
подравя устоите на държавата, защото „едно управление се смята за добро,
когато е почтено, справедливо, умно, съобразително,
тактично и предвидливо...“
- според писателя Т. Влайков.
От друга страна се твърди, че това, което е законно
е справедливо, затова законът трябва да се спазва...
Безспорно немислимо е да
не се спазват законите, защото без тях държавата не
би могла да съществува, но
все пак дали винаги силата
служи на справедливостта?
Дали винаги истината лежи
в основата на законодателството или служи на нечии
интерес?
Именно там е разковничето - законът трябва да
служи на интересите на
народа, да действа наистина „в името на народа“ и
тогава държавата ще бъде
преуспяваща...
Защото
много пъти несправедливостта като морска скала
устоява на силата на правдата! Затова законът може
и трябва да се нарушава
тогава, когато Човечността
и Насилието са разделени
безнадеждно... Тогава тръгват личности като Левски,
Ботев, Петлешков... В името
на Справедливостта!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Знамето на Брациговския
революционен комитет на най-високия връх в Европа

На 20 юли вечерта група
алпинисти с ръководител
Вася Ангелов отпътува за
връх Мон Блан - най-високия връх на Алпите и цяла
Западна Европа. В групата са
включени още Атанас Банев
и Кирил Иванов.
Отец Любомир благослови участниците в експедицията и пожела успех на начинанието.
Маршрутът включва връх
Брайтхорн (Breithorn 4164
метра), курортното селище

Червиня (Cervinia 2050 м),
в подножието на връх Матерхорн, и Мон Блан (Mont
Blanc 4810 м).
Изкачването се провежда
под патронажа и с финансовата подкрепа на Община
Брацигово. На Мон Блан ще
бъдат оставени умалено копие на историческото знаме
на Брациговския революционен комитет от Априлското
въстание и капсула с пръст
от гр. Брацигово.
„Априлци“

Илинден в Равногор

Родова
среща
На 16-ти юли т. г. се състоя
родова среща на наследниците на поп Ангел Сандъкчиев от с. Равногор, дългогодишен свещеник и водач на
въстаналите равногорци по
време на Априлското въстание.
Отец Ангел Сандъкчиев
е видна личност, оставила
трайни следи в историята на
с. Равногор. Личност, чието
име се помни и до днес от
жителите на селото и неговите наследници. Дал живота
си за свободата на родния
край.
На срещата присъстваха
около 100 човека от много
краища на страната - от София, Варна, Пловдив, Провадия, Самоков, Пазарджик,
Пещера, Брацигово и Равногор, а също и от Германия и
Англия.
Най - малкият участник бе
няколко месечно бебе, доведено от родителите си от
гр. София, а най-възрастният
- Люба Анева (88 години) от
Равногор. Впечатление направи пристигането на световно известния скиор Петър
Попангелов, чиито корени
по бащина линия също са от
Равногор, и който в момента
живее в Самоков. А заедно с
него и сестра му и нейния съпруг - англичанин, който ос-

тана очарован от природата
в Равногор и от гостоприемството на равногорци.
Най - напред отец Атанас
Николов отслужи панихида
пред паметника на свещ.
Ангел Сандъкчиев, който се
намира в центъра на селото.
Не липсваха традиционната

не са имали възможност да
дойдат да са живи и здрави и
да се гордеят, че са наследници на такава велика личност.
Отец Атанас Николов отслужи водосвет за здраве и дълголетие на всички наследници на рода.
Изработено беше родо-

пита и червено вино, както и
много цветя и венци.
След панихидата всички се
отправиха към един от ресторантите в селото, където се
проведе една много вълнуваща среща. Много от участниците се виждаха за първи път
и имаха възможност да разкажат за себе си и своя личен
живот. Инженер Георги Пашкулев с характерната си емоционалност говори за живота
и делото на отец Ангел Сандъкчиев и пожела на всички
присъстващи и на тези, които

словно дърво, в което помладите семейства с гордост
вписаха имената си.
Както винаги, едни от организаторките Гена Павлова
и Надка Попова изпълниха
китка народни песни под съпровод на музиканта Петър
Казаков. Всички се веселиха
от сърце.
Удовлетворени от емоционалните преживявания, наследниците на рода си пожелаха „до нови срещи“.

ПОЖАРООПАСНА ОБСТАНОВКА

Във връзка с високите
дневни температури и повишената опасност от пожари, умоляваме жителите на Община Брацигово да
спазват противопожарните
Илинден е един от големите християнски празници,
които се празнуват в Равногор. На този ден всички се
отправят към манастира
„Свети Илия“, който отстои
на около 2 км. източно от
селото.

Обширната поляна в двора на манастира се препълни от млади и възрастни от
селото и много гости. Приготвени бяха девет казана
курбан, дарен от щедри равногорци. Отец Атанас Николов направи водосвет за

здраве на всички. Осигурена бе и музика, която веселеше хората. Обстановката
се допълваше от много сергии и аромат на скара.
Панорамата, която се откриваше към язовир „Антонивановци“ и величест-

изисквания. Да не палят
растителните отпадъци,
треви и огън на открито.
При възникване на пожар, позвънете на тел. 112
или 03552/ 20 51, 20 65.

вената Родопа планина бе
невероятна, но за това вече
сме писали и друг път. Времето бе в унисон с настроението на хората.
Веселието и хората продължиха до късно вечерта.
Калина Щърбева

Калинка ЩЪРБЕВА

НЕТОЧНОСТ

Във брой 10 на в. „Априлци“ е допусната неточност при отразяването на организацията на
спортната дейност. Със
заповед на зам. кмета на
Община Брацигово инж.
Тодор Кръстев е бил
създаден Инициативен
комитет, под чието ръководство са преминали
всички спортни прояви в
това число и традиционния футболен турнир за
ветерани.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество параграф 4,ал.1 от Закона за сдруженията за напояване и в изпълнение на Решение № 652 от 30.06.2011год. на
Общински съвет град Брацигово
1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ години, недвижим
имот, публична общинска
собственост, представляващ
водоем „Вриз“ с площ 37.934
дка, съставляващ имот №
036008 в землището на град
Брацигово, местност „Грамадите“.
2. Търгът ще се проведе на
10.08.2011год. от 10.00 часа в
сградата на общинска администрация град Брацигово.
3. Началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС и основен
предмет на договора за
наем - управлението и поддържането със средства на
наемателя, срещу правото
му да експлоатира обекта,
чрез рибовъдство и осъществяване на спортен риболов.

4. Тръжна документация
може да се закупи от фронт
– офиса на общинска администрация град Брацигово
срещу сумата от 50.00 лв. до
16.00 часа на 09.08.2011 год.
5. Депозит за участие в
търга в размер на 10% от
началната тръжна годишна наемна цена се внася в
касата на фронт – офиса на
общинска администрация
град Брацигово или по банков път по сметка IBAN: BG88
SOMB91303332969601, BIC:
SOMBBGSF при „Общинска
банка“ АД – клон Пещера до
16.30 часа на 09.08.2011год.
6. Документи за участие в
търга се приемат на фронт –
офиса на общинска администрация град Брацигово до
16.45 часа на 09.08.2011год.
7. Договорът със спечелилия участник ще се сключи
след внасяне на гаранция за

ОБЯВЯВА

изпълнение на същия.
8. Наемателят се задължава:
- да не променя предназначението на отдадения под
наем водоем.
- да не обременява с тежести водоема и да не го преотдава за ползване на друго
лице;
- да застрахова водоема за
своя сметка ;
- да поддържа дигата и съоръженията към водоема в
добро техническо състояние,
като извършва необходимите наблюдения за следене на
сигурността им;
- да извършва мероприятия свързани с ерозивни въздействия;
- задоволяване на нарасналите нужди от активен
спортен риболов и отдих на
хората
9. Кандидатите за участие

в търга могат да бъдат юридически лица и едноличен
търговец и следва да представят следните документи:
- удостоверение за актуално състояние или документ,
удостоверяващ ЕИК на участника, съгласно Закона за търговския регистър;
- копие от регистрацията
по Булстат;
В случаите, когато участникът не е посочил ЕИК;
-документ за самоличност
и ксерокопие от лична карта
на представителя;
-нотариално
заверено
пълномощно, когато фирмата се представлява от трето
лице;
-удостоверение за липса
на задължения към общината;
-декларация за запознаване с тръжните условия и
оглед на обекта;

-документ за закупена
тръжна документация -документ за внесен депозит;
-удостоверение от НАП за
наличие или липса на задължения;
10. До участие в търга
няма да бъдат допуснати
кандидати, които имат парични задължения към община Брацигово, Липсата
на задължения се доказва
с удостоверение, което се
издава от Общинска администрация – звено „Местни
данъци и такси“.
11. В случай, че в определения срок няма подадени
заявления за участие в търга,
повторен търг да се проведе
след петнадесет дни от първоначално обявения.
За допълнителна информация: Общинска администрация – Брацигово, тел. 03552/
20 65 вътр 110 или 116.

Времена и нрави

28 юли 2011 г.

220 ГОДИНИ ОТ ПРЕСЕЛВАНЕТО
НА КОСТУРСКИТЕ БЪЛГАРИ В БРАЦИГОВО
Причините за масовите
изселвания на българи от Западна Македония през ХVІІ
и ХVІІІ век са проучвани от
български историци. Според
Александър Теодоров - Балан и Константин Иречек изселването на българите през
втората половина на ХVІІІ в.
се дължи на насилническата
политика на самозвани владетели на Албания. Според
Д. Яранов и акад. Хр. Христов причините са икономически.
Към тези постановки се
присъединяват и местните
изследователи през миналия и нашия век - Данаил
Юруков, Христо Гюлеметов Чибис, Владимир Партъчев и
Търпо Рашайков.
Икономическите проблеми, съчетани с тираничната
политика на някои от местните владетели, водят до
вземане на съдбоносни решения - напускане на родното място, на родния дом.
В книгата си „Многократните изяви на националното самоопределение на
македонските българи“ К.
Църнушанов казва: „Няколкостотин хиляди македонски емигранти в България,
прииждащи на огромни
вълни при тежки събития
на поробената ни родина,
представят пред целия свят
едно красноречиво и неопровержимо доказателство
за националното самоопределение на македонските
славяни като българи“.
При всички критични моменти в националния живот

на нашия народ западните
българи се стремят да дирят
спасение във вътрешността
на България. Западна Маке-

дония е под ударите на три
жестоки врага: турския поробител, гръцкия му съюзник
и албанския дерибей. Под
ударите на албанската (арнаутската) експанзия македонският българин е принуден
след упорита съпротива да
се отдръпва стъпка по стъпка
към вътрешните български
предели. Така наречените
„арнаути“ в Малкотърновско, Брацигово, Ковачевица
и други са всъщност бегълците българи от съседните с
Албания части на Македония. (Дебърско, Костурско,
Корчанско и др.) по цялото
протежение от Шар до Пинд.
Известно е надигането на
албанската стихия през времето на прочутия албански
феодал Али паша Янински
(1741-1822г.), популярен с
прозвището Тепенделия. Той

се провъзгласява за независим господар, като завладява цветущия град Москополе, а след това ограбва цяла

Западна Македония.
Жителите на десетки села
от Костурско и Корчанско
потеглят по маршрута Костур
– Воден – Тиквеш – Петрич
– Неврокоп – Батак – Пещера - Брацигово. След кратък
престой в Батак групата продължава към Пещера. Тук
преселниците престояват по
дълго време. Изпращат свои
представители да търсят
подходящи места за окончателно установяване.
Първоначално те се спират
в с. Кричим, но тук имало
много турци и решават да
останат в Брацигово. Заселват се след като е получена
благословията на местните
първенци и разрешението
на владетеля на Татар Пазарджишката кааза Хасан бей
Каванозооглу срещу задължението майсторите строи-

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал.6 от Закона
за народната просвета и Заповед на Кмета на Община Брацигово от 06.07.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността Директор на ОДЗ «Йордан Шопов», с. Исперихово
I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона
за народната просвета.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т.3 от КТ и
трудовото им правоотношение
като директор на детска градина не е било прекратявано
на основание чл.330, ал.2, т.6
от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен
срок преди подаване на документите за конкурса.
4. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „ магистър“ - специалност „обща
педагогика“ или „предучилищна педагогика“.
5. Да имат не по-малко от 1
година учителски трудов стаж.
6. Да притежават компютърна грамотност.
II. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина планира, организира,
ръководи и отговаря за осъ-

ществяването на държавната
политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната
административно-управленска
и финансова дейност на заведението. Мястото на работа е
ОДЗ „Йордан Шопов“, с. Исперихово.
III. Начин за провеждане на
конкурса:
1. Конкурсът ще се проведе в
три етапа :
1.1. Допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю.
IV. Необходими документи
за участие в конкурса:
1. Заявление до Кмета на
община Брацигово за участие
в конкурса.
2. Документ за самоличност
(копие).
3. Професионална автобиография.
4. Документ за завършена
степен и специалност на висшето образование, документ
за придобита професионална
квалификация „учител“ или за
педагогическа правоспособност /копия /.
5. Документи, удостоверяващи продължителността на про-

фесионалния опит.
6. Карта за предварителен
медицински преглед.
7. Бележка, че кандидатът
не се води на учет за психично
заболяване.
8. Свидетелство за съдимост
в срок на валидност (копие).
9. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или
административен ред от правото да упражнява учителска
професия.
10. Документи за научно
звание или научна степен, за
професионално-квалификационна степен, ако кандидатът
притежава такива (копия).
11. Документи за компютърна грамотност (копия).
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез
пълномощник на Центъра за
административно обслужване (фронт-офиса) в сградата
на Община Брацигово, град
Брацигово, ул. „Атанас Кабов“
№ 6а, в срок до 17:00 часа на
15.08.2011 г.
За повече информация се
обръщайте към Главен експерт „АОЧР“, стая 9 в сградата
на Общинска администрация
Брацигово.

тели да поддържат многобройните чифлици.
Според досегашните изследвания преселването в
Брацигово става през 17601770 г. Ние смятаме, че тези
изследвания не са пълни. На
основание на събраните документи може да се приеме,
че това става на етапи през
периода 1760-1791 г. По всяка вероятност най-масовото
преселване е станало през
1791 г., за което свидетелства
надпис на чешма близо до
параклиса „Св. Тодор“: „Во
время избавления, согради
се сей източника за спомен
на преселването лето 1791,
7 юлия“.
Идването на над 150 семейства от Западна Македония в Брацигово се отразява
благоприятно върху неговото развитие. Преселниците
били предприемчиви хора,
по-голямата част занаятчии,
които знаели добре цената
на своя труд. Те се отдават на
усилена стопанска дейност
- строели къщи, тепавици,
воденици, дъскорезници,
разработвали поляни, използвали всяко незаето парче земя и го превръщали в
градини, лозя и ниви. За кратък срок укрепват своя поминък, а някогашното мървашко село става неузнаваемо.
От края на ХVІІІ в. до Освобождението през 1878 г.
най-многобройната част от
занаятчиите били дюлгерите, които скоро разнесли
славата на своя занаят. Брациговските майстори стават

Европейски
съюз

известни из цялата Османска
империя. Те ще оставят своя
строителен почерк върху десетки църкви, камбанарии,
къщи, магазини, мостове и
чешми по всички краища на
страната и из целия Балкански полуостров.
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Изминаха 220 години от
идването на Костурчани в
Брацигово, нека да помним
техните добродетели – честност, уважение, трудолюбие.
Екатерина ДАМЯНОВА
Директор на Истор. музей

ОТГОВОР, НУЖЕН ЗАРАДИ
ЕДНО… НЕУДОБСТВО
В брой 13 от 30.06.2011 г.
на местния вестник „Априлци“ е публикувана статия на
заместник председателя на
организацията на хората с
увреждания – Брацигово гжа Дима Кънева.
Община Брацигово наистина има Социална стратегия, в която хората с увреждания са толерирани и
обслужвани според всички
стандарти на социалната политика в Република България и затова ръководството
на общинска администрация се обръща към гражданите чрез страниците на
вестник „Априлци“, за да
поясни.
Вярно е, че архитектурната среда в града и на голяма
част от обществените сгради
в него е по-труднодостъпна
за хората с увреждания т.е.
за ползващите инвалидни
колички. Работим по много оперативни програми
и проекти за отстраняване
на този дефицит, но до тогава проблемът е решен от

ръководството на общинска администрация чрез
закупуването на специален подвижен елеватор за
придвижване на инвалидни
колички, който е на разположение за ползване от институциите в общината след
предварителна заявка.
Подвижното устройство
се намира в Дневния център
за деца и младежи с увреждания и ако ръководството
на клуба на хората с увреждания бе уведомило служителите от общинска администрация, този дискомфорт
нямаше да съществува и хората от град Пловдив щяха
да бъдат не „наказани“, а
пълноценни участници в
обиколката из забележителностите на града.
Роботът за подпомагане
на хората с увреждания ще
подпомага предвижването
на нуждаещите се като се
транспортира от дежурния
шофьор на община Брацигово до определените за
това места.

Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.07-0183-C-0001
Проект: „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
за независим достоен живот в община Брацигово

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски социален фонд

ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСЕКИ
В продължение на 14 мещината – 18 потребители от
верения.
сеца - от 1 януари 2011 г. до
с.Козарско, 15 – от с.Бяга, 12
За сравнение на напредъ29 февруари 2012 г., в община
лица от с.Равногор и с. Розока на проекта с планираниБрацигово се изпълнява прово, 6 – от с. Жребичко и 3 – от
те резултати, както и да се
ект по Оперативна програма
с.Исперихово. В гр. Брацигово
идентифицират потенциални
„Развитие на човешките ресе обгрижват 24 потребители
проблеми и решенията им, се
сурси“ 2007-2013, съфинансина социалната услуга.
извършва мониторинг и въран от Европейския социален
За удовлетворяване на
трешен контрол върху изпълфонд и Република България
нуждите и потребностите на
нението на проекта. В рамки– „Социален асистент“ и „До90-те бенефициенти бяха нате на тази дейност се проведе
машен помощник“ за незавизначени 12 социални асистенвходящо анкетно проучване
сим достоен живот в община
ти и 18 домашни помощници.
на всички потребители, и наБрацигово“. Общата стойност
Всички тези 30 лица преминазначените социални асистенна проекта е 179 639,89 лв.,
ха през 2 обучения – въвежти и домашни помощници.
като размерът на безвъзмезддащо и поддържащо. Чрез
Ежемесечно се извършват
ната финансова помощ от
въвеждащото обучение през
планирани проверки на мясоперативната програма възм. януари 2011 г. социалните
то за качеството на предлагализа на 100%.
асистенти и домашните поната услуга.
Проектът се реализира съвмощници придобиха базисни
С реализацията на проекта
местно от Водещата органии специфични знания и умеочакваме положителен ефект
зация – Община Брацигово
ния за изпълнение на профевърху целевите групи – преки
и Партньора – Гражданско
сионалните им отговорности.
потребители, наетите лица
сдружение „Авангард“ –
То се проведе по програма,
като социални асистенти и догр.Брацигово.
отговаряща на Методиката за
машни помощници, семейС цел популяризиране на
представяне на услугата „Соствата на бенефициентите.
проекта сред местната общциален асистент“ и „ДомаПодобрява се взаимодейстност бяха изработени рекламшен помощник“ в общността.
вието на социалните работни плакати и дипляни. Чрез
На 23 и 24 юли се проведе
ници, експертите, консултанпубликации във в. Априлци,
поддържащо обучение на
тите с хората с увреждания и
самотно живеещите възрастрегионален печат и съобщесоциалните асистенти и дони хора. Усъвършенства се
ния по Радиовъзел-Брацигомашните помощници. Целта
капацитета на партньорите,
во населението на общината
бе повишаване на професиосе информира за постигнатидоброволците и привлечениналните умения и мотивация
те резултати и напредъка на
те заинтересовани страни в
за работа с уязвими групи. На
предоставянето на социалнапроекта.
всеки участник бяха осигурета услуга „Социален асистент“
76 лица от целевата груни необходимите помощни
па – хора с трайни уврежи „Домашен помощник“.
и учебни материали. Всички
инж. Вера ДРАГОВА
дания и самотно живеещи
успешно преминаха курса на
Ръководител проект
възрастни са от селата от обобучение и получиха удостоТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане

Ние - хората
ЕДИН ДОСТОЕН ЮБИЛЕЙ
ДИМИТЪР КАЦАРОВ НА 90 ГОДОНИ
Малко са щастливците доживели такава почетна възраст. И колко е интересно да
се проследи един такъв дълъг живот.
Димитър Кацаров се ражда на 31 юли 1921 год. в Брацигово и е четвъртото, наймалкото дете в семейството
на Георги Кацаров и съпругата му Райна. По това време
баща му е вече военноинвалид от Балканската война.
Нерадостно е детството и
юношеството на Димитър,
в онези трудни следвоенни
години в бедното многодетно семейство. Сполетява го
и най-лошото, когато е на 6
години умира майка му и за
него най-напред се грижат
по-големите му братя Йордан - род. 1904 г. и Иван 1912 г. и сестрата Елена - 1910
г.
После започват сирашките
години по пансиони, далеч
от близки, приятелчета и
родното огнище.
При започване на училище е настанен в Пловдив. До
гара Кричим (Стамболийски)
Йордан го носи на гръб, а
от там продължават с влак.
Четири години по-късно е
преместен в Сливен, където за първи път се радва на
топло отношение от страна
на директора на пансиона
П. Дамянов - баща на бъдещия поет Дамян Дамянов. От
там съдбата го отвежда още
по-далече, в гр. Русе - записан е и завършва резбарско
училище. Тук отношението
към него, от страна на част от
персонала, не е добро, дори
враждебно, но той не може
да си обясни причината. Не
знае, че училищните власти
са известени за брат му -

нещо което той дълбоко къта
в себе си, а и не знае самата
истина.
През всички ученически
години се увлича от футболната игра. Винаги е на двора, когато им разрешават да
ритат парцалените топки.
Участва в срещите между
класовете в училище или групите в пансиона.
Завършва училището и със
свидетелството под пуловера тръгва по белия свят да
търси работа. И ето го чак в
София, в резбарското ателие
на проф. П. Кушлев. Започва
плахо и неуверено, но бързо
напредва под ръководството
на големия майстор. А той,
разбрал за положението на
младия брациговец, проявява внимание и грижи към
него, които бай Митко не е
забравил и до днес.
В София намира добра
почва и за истинския футбол,
бързо се налага и през 1939 г.
е централен нападател на отбора „Борис III“ кв. Подуяне.
Получава повиквателна
заповед и е разпределен в
свързочно поделение, за радост в София. Към края на
службата е свидетел и участва в някои церемонии при
погребението на българския
цар, патрон на отбора, в който е играл.
А в тези дълги години,
родният му дом опустява.
Семейството е сполетяло от
нови нещастия, много скърби и се стопява. След ранната
смърт на майката, брат му
Иван, като войник през 1934
г. е осъден и обесен в казармата за революционна дейност. Умира баща му, единствената му сестра се омъжва
в Перущица, а големият брат

Облаците от небесната синева хвърляха върху
хълмистите ридове на планината променливи тъмни
сенки, които приличаха на
огромни кръпки върху резедава черга... Тревата по
поляните все още криеше
капчици утринна роса като
хиляди елмази... Недалече
пасеше кобила, с игриво
конче...
Като се изкачи на билото,
Павел Винаров чу ударите
на градския часовник, после вдигна длан над очите
си към малкия град в долината... Той беше оставил
шкодата си на шосето, което заобикаляше Драгунския
рид, защото двигателят й
се задави, и пое по правата
пътека към градчето. Желанието стигне по-бързо
до родната къща, където
сестра му правеше годеж
на дъщеря си – студентка
в столицата, го караше да
крачи по пряката пътека,
която минаваше покрай
белия параклис „Св. Илия“.
Там, под вековния дъб,
имаше много хора, димяха
трите огнища с медните казани с курбана, посветен на
светеца... И Павел се сети,
че днес е Илинден и затова
толкова мъже, жени и деца,

пременени за празника,
бяха наобиколили младия
свещеник... Той беше излязъл вече от параклиса с
книга в ръка и говореше...
Павел се заслуша в словото му, защото свещеникът
говореше за древния цар
Ахав, който забравил за истинския бог... И се обърнал
заедно с царедворците си
и народа към измисленото
божество Ваал... И тогава
държавата била наказана
с небивала суша, доскоро
плодородните поля съхнели без капчица вода. Дърветата, храстите и тревите
гърчели листата си в конвулсии от безводието... И
тогава се сетили за пророк
Илия, който живеел в пустинята. Довели го пред царя и
приближените му, помолили го за помощ, а той им казал, че са обърнали гръб на
истинския бог!
Тогава всички скочили
срещу него, с гръмки викове срещу кротките му
думи, не му повярвали... Не
знаели, че голямата истина
стига до хората не чрез трясъка на мълнията, а с тихите стъпки на гълъб! Тогава
пророкът им предложил :
- Направете два олтара
с две жертвени животни -

Йордан е поел по родопските
пътеки с партизанския отряд
„Антон Иванов“, от където не
се завръща.

В началото на 1945 г. Димитър Кацаров е вече в Първа българска армия и е на
фронта в Унгария, като телеграфист и в група за разузнаване.
Войната свършва. Настъпва мирният живот. Кацаров
започва работа в органите на
МВР гр. Пещера. Записва се
като частен ученик, и полага
изпити по предмети, които
не е изучавал в Русе. Получава гимназиална диплома.
През 1947 г. излиза в отпуск и
две смени е в Националната
младежка бригада, строяща
железопътната линия Перник – Волуяк.
От решаващо значение
за бъдещата му служебна
кариера е изпращането му
през 1949 г. в първия випуск
на МВР школата в Симеоново, след което е назначен за
завеждащ участък в Брацигово. Тук създава семейство,
жени се за Васка Македонска
и заедно с нея заминава за
София, защото е преместен
там на служба. Работи последователно към I-во а после
към II-ро районно управление на МВР.
В столицата отново се изявява като футболист. Започва
единият - на Ваал, а другият
- на истинския бог! Накладете двата огъня и призовете - всеки своя бог - сам да
запали олтара си! Така ще
познаете истинския бог!
Жреците на Ваал и служителите на истинския бог
вдигнали ръце и всеки призовавал своето божество...

да играе в „Левски“, а после
в „Левски-Спартак“, когато
двата клуба се обединяват.
Тук е рамо до рамо с Трендафил Трънков, Борис Апостолов, Апостол Соколов и други
изявени футболисти от миналото.
Служебният му път, в покъсни години, преминава
през Пловдив, като преподавател в Милиционерското училище, а накрая в Окръжно управление на МВР
- Пазарджик, където стига до
зам. началник по охраната и
чин полковник.
Пенсионира се през 1975
г., но продължава работа в
системата на обществени начала. И така, вече 45 години
активно се включва в живота
на родния си град.
За преданата служба Кацаров е удостоен с много ордени, медали и други отличия,
а като футболист - ветеран е
носител на Златната значка
на БФС.
Днес 90 годишния Димитър Кацаров се радва на още
жизнената си спътница в живота - 87 годишната Васка, на
сина си Пламен, дъщерята
Румяна, на своите пет внуци
и пет правнуци.
Владимир БАТАКЛИЕВ

На 3 август полк. о. з. Димитър Данаилов Георгиев
навършва 80 години. По
този случай Общинският
съвет на СОСЗР гр. Брацигово и Областният съвет – Пазарджик го поздравяват и
му пожелават много здраве, радост и дълголетие.
Полк. о. з. Димитър Георгиев завършва през 1951 г.
ВПУ – София, служи в различни гарнизони до 1987
г., от които 10 години във
военни училища за подготовка на стотици офицери
за Българската армия.
Като
дългогодишен
председател на Общинския
съвет /18 години/ и член на
Изпълнителното бюро на
областния съвет на СОСЗР,
полк. о. з. Георгиев ръководи укрепването и развитието на съюза в трудните

ПОКАНА
Сдружение по напояване „Стара река“ свиква
общо събрание на членовете и пълномощниците
при дневен ред:

години на прехода към
демократично общество в
страната ни.
Офицерите и сержантите
от запаса и резерва, с които е служил, му пожелават
много здраве и щастливи
старини.
СОСЗР
1. Избор на УС и РК.
Събранието ще се проведе в с. Бяга, Община
Брацигово на 29 август
2011 г. от 19 часа в Кметството на с. Бяга.
От ръководството

Преди няколко дни ни
напусна завинаги Мария
Иванова Узунова - дългогодишен началник на
пощата в с. Равногор.
„Началничката“, както
всички я наричахме,
беше
изключително
скромен и невероятно
добър човек. Всички тъгуваме за нея.
Изказваме съболезнования на семейството.
Калина Щърбева
с. Равногор
мина в един крайдунавски
град да работи в цех за безалкохолни напитки...
- И още ли не можеш да
си спомниш - говореше Несторов, като чупеше пръчица
от близкия храст, - с какво
си обидил тази хитра чаровница Яна, та те взе на зъб?
Наклеветила те е пред ма-

ПОКЛОННИЦИТЕ
НА ВААЛ
разказ

След молитвите пламнал огън, но не в олтара на
Ваал!
И когато
свещеникът
тръгна да благослови курбаните, Явор реши да продължи пътя си, защото се
бе поспрял, омаян от библейското слово, когато видя
стария учител Илия Несторов. Двамата си подадоха
ръце, прегърнаха се, после
тръгнаха заедно... Заговориха си така, сякаш се бяха
разделили вчера, а не бяха
се виждали вече три години, откак Павел напусна
работата си като архитект
в строителната фирма и за-

Честита 80 годишнина

жоритарния директор Стефанов, че си уреждал разрешителни за строеж срещу
подкупи? И си правил размяна на земи за свои хора?
- Ами това го правеше
Стефанов, а не аз! – поглади русата си коса Павел - И
през ум не ми е минавало
да се занимавам с дела под
достойнството ми в работата! А с Яна нямам и дума
напреко...
- И все пак си я пренебрегнал в някой момент, а
такива като нея помнят като
невестулки... Ще те ухапят
падне ли им сгода...
- Знам, че дребните души

са отмъстителни... - огорчено отговори Павел - за
сметка на това са амбициозни... Повдигат се на пръсти, прибягват до всякакво
лицемерие и подлост, за да
достигнат целта си - да се
докопат до такива чапкъни
като Стефанов, на възрастта
на баща й... И успяват! - той
дълго мълча, после продължи - Да кажем, че не и допадам... Но защо никой от
колектива не изрази дори
съжаление, камо ли да покаже несъгласие с обвиненията срещу мене...? Всички го приеха с мълчаливо
съгласие?
- Защото ти си от друго
тесто... - усмихна се Несторов, като гледаше камъчетата под краката си - Ти
живееш с изкуството си на
добър архитект, отдал си се
на проектите си... А нима не
знаеш, че обичаният човек
е посредствения? Талантите са приемани винаги със
скрита неприязън... А има и
друго - много хора не ценят
духовните постижения, а
питат по-напред какво притежаваш, за да знаят колко
да те уважават... Ех - със съжаление изпъшка старият
учител - промени се посоката на нравствените ценнос-

ти... Сякаш се обърнаха към
лъжливия Ваал... Ех...
- И гледат с пренебрежение на такива като мене ли?
- погледна със сините си очи
Павел някогашния си учител - Нали успях да си купя
една стара шкода...
- А твоят шеф преди два
месеца си купи американска кола дълга пет метра...
А преди, седмица заминаха
с Яна на море...
- Още едно доказателство, че посредствеността
успява... - повиши тон младият архитект - И е щастлива...
- Чакай! - махна с ръка
Несторов. - Изглежда не
знаеш...? Те са претърпяли
тежка катастрофа, блъснали се в насрещно движение
с един ТИР... Оня държал
Яна за ръцете... И сега Стефанов е в кома, а Яна - със
счупени крака в болницата.
- Жалко... - искрено съжаляваше Павел. - Като надцениш възможностите си...
Прекъсна го звука от джиесема му. Обаждаше се сестра му:
- Батко, къде си? Годениците и годежарите те
чакат... Да видиш двамата
колко са щастливи!
Димитър АДЖЕЛАРОВ
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