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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

на фасадата на българския парламент има девиз
„СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“
Така е било и така ще бъде
винаги, макар че днес ние
хората на новото хилядолетие, трудно асимилираме
тази максима.
Изправени пред политически и икономически
домогвания след Освобождението, нашите предшественици са знаели цената
на обединението, позволило на България да оспорва
своето право на цялост пред
Великите сили.
В онзи шести ден на месец
септември преди 126 години страната ни си възвръща
част от онова, което ѝ принадлежи.

С много жертви, усилия и
дипломатичност българите
се стремят към желаната цел

– не само да бъдат свободни, но и да бъдат единни.
С този акт дедите ни показват на света, че обичта
към родното, болката от загубата, тактичността към народ и държава, обединява
една нация, а именно обединението е истинската сила
на пребъдването.
В навечерието на празника ви пожелавам здраве,
повече мигове на размисъл
върху изконните български
положителни приоритети и
вяра в мощта на обединените ценности.
ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ
Кмет на община Брацигово

В навечерието на изборите - извънредна сесия на ОбС
Съгласно чл. 104 на изборния кодекс кандидатите в изборите за кмет на Община и
кмет на населено място, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението
ѝ след регистрацията си до
обявяване на резултатите от
изборите. В тази връзка на
извънредната сесия на ОбС
бяха предложени и избрани временно изпълняващи
длъжността „кмет на общи-

на“ и „кмет на кметство“.
За временно изпълняващ
длъжността кмет на Община
Брацигово беше избран Тодор Ангелов Кръстев.
За временно изпълняващи длъжностите кметове на
кметства в Община Брацигово бяха избрани:
За Кметство с. Бяга – Ангел
Цветанов Тодоров
За Кметство с. Равногор –
Стефка Георгиева Динкова

За Кметство с. Розово – Ангел Георгиев Спасов
За Кметство с. Козарско –
Иванка Драганова Трендафилова
Всички избрани заместници изпълняват длъжността
от момента на регистрация
на титуляра за участие в изборите, до момента на полагане на клетва на новоизбрания кмет.
„Априлци“

100 годишен юбилей
на Народно читалище „Просвета – 1911“ с. Розово
Измина цяла година откакто в село се заговори
и заработи за този славен
юбилей. Председателят на
читалището Цонка Паунова
и секретар-библиотекарката Васка Спасова организираха битовата група, самодейците и населението за
достойно отпразнуване на
този вековен юбилей. Всички мероприятия в селото
бяха подчинени на него.
Извърши се допълнителна
проучвателна дейност, подреждане на историческата
музейна сбирка, съхранила цялата история и бит на
селото, изработване на нагледни материали отразяващи културно-просветната,
театрална, певческа и танцова самодейност на читалището.
Юбилейното тържество
се проведе на трети септември. Читалищният салон се
оказа тесен да побере дошлите да почетат тържеството. Тук бяха сегашни и бивши самодейци, изселили
се от селото, бивши учители,
възпитатели, наши успяващи и доказали се бизнесмени – Ангел Стоилов, Георги

Щерев, които с присъствието и помощта си изразиха
своето отношение към столетната наша институция –
читалището.

Гости на тържеството бяха
кметът на Община Брацигово – г-н Васил Гюлеметов,
общински служители, секретари на читалища от района, много близки, познати
и приятели на местните самодейци. Тук бяха и официално поканените – ансамбъл от Костандово, певческа
група от Алеко Константиново и пенсионерския клуб от

Девин.
В началото на тържеството В. Спасова покани г-н
Гюлеметов да открие паметната плоча „100 години

НЧ „Просвета – 1911“ и да
пререже лентата за откриване на музейната сбирка.
В словото си г-н Гюлеметов
подчерта, че сто годишната
история на читалището и
музейната сбирка показват,
че в селото е живяло будно
население, жадно за култура и просвета, доказало своите творчески възможности
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На сесията на ОбС - Новата учебна година
На 30 август 2011 год. се
проведе поредната 53-а сесия на Общински съвет – гр.
Брацигово. Към дневния
ред бяха включени две допълнителни точки, касаещи
изменение в Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“.
Първите две точки от
дневния ред на ОбС бяха
свързани с учениците и наймалките в Общината.
 Беше прието създаването на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев“
– с. Бяга – 8 бр. с дофинансиране на държавни дейности
от собствени приходи на Община Брацигово в размер
на 12 180 лв за 42-ма ученика, ОУ „Христо Ботев“ – с. Исперихово – 6 бр. с дофинансиране в размер на 5 800 лв
за 20 ученика и ПГСА – 1 бр.
с дофинансиране в размер
на 870 лв за 3-ма ученика.
Прието бе и решение за поемане на пътните разходи на
социално слаби деца от други населени места, желаещи
да учат в общинските средни училища.
 Приета беше информация за готовността на учили-

щата и детските градини от
община Брацигово за учебната 2011/2012 година.
 Председателят на ОбС,
арх. Денка Николова, представи обстоен отчет за работата на Общинския съвет
през първото шестмесечие
на 2011 год. В този период
общинските съветници са
продължили да подхождат
отговорно към задълженията си и да показват активно
отношение към проблемите
на Община Брацигово. Отчетът бе приет единодушно.
 ОбС прие отчета за извършените обществени поръчки в Община Брацигово
през първото шестмесечие
на 2011 година
 Утвърди разходите за
командировки на кмета на
Община Брацигово за второто тримесечие на 2011
год. в размер на 50 лв.
 По предложение на
Анета Рашайкова – председател на Комисията по оперативен контрол към Общински съвет, за разискване
и обсъждане е представен
Отчет за приходите и разходите и баланса на ЕООД
„Инфрастрой“ за първото

шестмесечие на 2011 год.
След изказвания, обсъждане и въпроси за качеството
на водоснабдяването, с 8
„за“, 4 „въздържали се“ и 4
„против“, отчетът за приходите и разходите и баланса
на „Инфрастрой“ ЕООД не
бе приет.
 С гласовете на всички общински съветници се
прие отчета на кмета на Община Брацигово за изпълнение на решенията на ОбС
за периода от 21.12.1010 до
30.06.2011 год.
 За повторно разглеждане беше представен Отчетът
за касовото изпълнение на
бюджета към 30.06.2011
год. Двете комисии по Икономика и финанси и Законност и обществен ред отново не са приели отчета. След
обстойни разисквания и
изказвания на Анета Рашайкова, Борис Малинов, Илия
Ив. Илиев, арх. Младен Китов, Илия Калинов, при поименното гласуване с 8 „за“,
2 „против“ и 7 „въздържали
се“ отчетът не бе приет.
 Одобрена е промяна
в структурата на общинска
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Започва изграждането на канализация в с. Козарско
Завърши процедурата за
избор на изпълнител по Закона за обществени поръчки
за проекта „Изграждане на
канализация в с. Козарско и
рехабилитация на общински
пътища гр. Брацигово – с.
Капитан Димитриево и с. Исперихово – с. Козарско – с.
Жребичко“ по мярка 321 „Основни услуги на населението

и икономиката в селските
райони“ от програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена
от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските
райони.
На 2 септември е подписан
договор между Община Брацигово, представлявана от
кмета Васил Гюлеметов, като

възложител и „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“
АД, София, представлявано
от главния изпълнителен
директор Георги Харизанов,
като изпълнител.
Общата цена на СМР е в
размер на 4 688 642.08 лв, а
срокът за извършване на СМР
е 149 календарни дни.
соб. инф.

Удари школският звънец!
15 септември - първият
учебен ден.
Първият звънец, първият
след ваканционен ден, началото на учебната година.
Има нещо особено в този
ден. Той винаги е бил тържествен за всички. Този ден
събира в едно безгрижието на младостта и опита на
мъдростта. Той символизира стремежа на българина
към духовност, наука и просвещение.
Към момента структурата
на образователната мрежа
в община Брацигово обхваща 42 паралелки с над 738
ученици в пет училища, от
които 85 първокласника в 5
паралелки, а структурата на
детските заведения: 2 ЦДГ
и 3 ОДЗ, в които има общо
17 целодневни и яслени
групи с 315 деца. От тях 71
деца са 6 годишни, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка.

Винаги се вълнуваме
от тази толкова позната и
важна за българското училище тема, дори когато не
искаме да си го признаем.
На този ден ще чуем много пожелания, обещания,
поучения, наставления...
Ще има речи на хора с
опит, мъдрост и знания.
Всеки ще търси вълнуващи думи, патос, вълнение,
за да стигнат словата до
учениците – нашето утре.
Най – ухажвани са разбира се първокласниците!
Те за първи път прекрачват прага на училището. Подават с вяра и доверие ръка
на своите учители, които ще
ги поведат към необятния
свят на науката.
Пожелаваме им щастливо детство и успехи в учението!
А на всички останали
припомняме, че преди около 140 години един неве-

роятен любородец монах
Матей Преображенски, наричан Миткалото е написал
в своята книжка:
„Възлюбени дети,
Учете се докат сте
во младите лети,
Че кога прийде старост,
Тогай да не ви е жалост!“
На добър час, скъпи малки и големи ученици, учители, директори и родители!
Иванка СТЕФАНОВА
Гл. експерт „Образовние и
култура“

Съвременност
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ЗА ЛИЧНОСТТА
В тревожни и несигурни
времена често пъти се споменава, че трябва да дойде силна личност, което от едни се
възприема с насмешка – „все
чакаме някой да ни освободи“, от други с убеждението,
че съдбовните обстоятелства
винаги създават необходимостта от водач. И това се доказва от историята - световната и нашата, защото именно
личностите я творят, макар
че народите са силата, но на
която са нужни воля и разум.
С какво се отличава силната личност, която е ро
дена с призванието да бъде
лидер? Самата дума - призвание, сиреч „при-зо-ван“ означава, че този човек е белязан
с нещо повече от другите.
Какво е то? Това е характерът,
с който лидерът надвишава
другите, защото именно това
качество е „дръжката на острието - разума“. Знаем много високообразовани люде,
които не стават за лидери
и обратно - и то често пъти
срещано - невисокообразовани хора, показват силен
характер и се налагат като
ръководители на държави...
Нима XX век не излъчи двама такива политици, които
изнесоха Втората световна
война? 3ащото именно такива личности са призовани да
омагьосват, да влияят върху
хората, да ги водят, а къде
това вече е друг въпрос...
Те имат характер, който за
едни е „съвършено възпитана воля“ за други – „морална мощ на човека“, за трети
– „богатство за цял живот“ и
т.н. Но все пак на какво разчита един лидер, за да се изяви?
Имало е време, когато някои са разчитали на това, че
подходящите качества са наследили „от народа“ и се държат бабаитски, прекомерно
налагат волята си, с което
печелят симпатиите на примитивните хора, а други разчитат на „аристократичния“
си произход, на наследения
престиж, като се забравя, че
способностите не се наследяват, особено ако са заменени
с лицемерна алчност...
Затова често пъти се греши - залага се на популярна,
но със слаб характер личност,
като се забравя, че „слабохарактерните хора са предните
отряди от армията на злите,
те правят повече зло от тях...“
От там идва и разочарованието, което ни съпътства от
много години... А може би
слаб водач е по-изгоден някому?
Тогава какъв трябва да
бъде водителят? Отговорът
ни е завещал най-великият
българин, който е писал - „на
такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни...“ И още нещо – „ако
печеля - печели цял народ,
ако губя, губя само мене си...“
Времето ражда своите големи личности, проблемът е
да им се даде път, да не ги
оплитаме в паяжината на завистта, омразата, алчността,
партийни ежби и т.н., сиреч
да сме достойни за тях!
Димитър АДЖЕЛАРОВ

100 годишен юбилей
на Народно читалище „Просвета – 1911“ с. Розово
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чрез своите изяви вече цял
век. И сега сме свидетели,
че продължава да работи
активно, а бившият учител
по история Т. Тонев е събрал,
съхранил и подредил в му-

Изявени самодейци са почти
всички учители, местни младежи и девойки. Нижат се
изявите, от големи по-големи, на национални, областни
и местни събори. През 1981
год. битовият хор прераства

зейната експозиция късове
от историята и бита на селото. Честити ни придобивката
и празника с пожелание да
се гордеем с миналото, да го
пазим и да множим творческите изяви!
В доклада си В. Спасова
разказа за историческата необходимост от читалище, за
неговото развитие и активност до наши дни. Народното читалище е създадено не
само с културното и просветно развитие на всички поколения от 19 век насам, но
и с революционните борби
на народа. Чрез читалищната дейност израснаха много
уверени и закалени борци за
народна свобода, достойни
организатори и работещи за
духовното развитие на хората.
Нашето читалище води началото си от далечната 1911
година. Създател е местният
учител, социалдемократа
Ангел Петров Величков, завършил в Чехословакия за
агроном. Започва се къртовска работа за ограмотяване
и сеене на култура. Започват
една след друга три продължителни и тежки войни от
1912 до 1918 г. С тях идват
тежки дни, мизерия, глад и
болести. Тези войни отнемат
живота на първия председател на читалището Ангел
Величков. С откриването
на прогимназия се увеличава учителският колектив,
има нови местни учители,
които подновяват читалищната дейност най-напред в
класната стая, после наемат
помещение в Милошовата
къща, изнасят сказки, организират вечеринки и т.н.
Обогатява се читалищната
дейност с всяка изминала
година, расте авторитета му
като институция за култура и
просвета.
През 1948 год. с трудовото участие на самодейците
и населението е направена
зрителна зала със сцена и
гримьорна в приземния етаж
на началното училище. Не
спира театралната, певческата и танцова дейност. С голям
успех се изнасят по няколко
класически пиеси за сезон:
„Боряна“, „Снаха“, „Свекърва“, „Цигани“, „Женско царство“, „Сватба“, „Голямото
завръщане“ и много други.

в ансамбъл с 20 мъже и 60
жени. Възстановява се Великденската въртележка от
председателя на читалището
Ангел Кушлев и заедно с великденския обичай на Четвъртия национален събор в
Копривщица, читалището е
наградено със златен медал.
По това време работят много
млади и активни самодейци, които не се спират пред
нищо, за да се множат изявите и участията в прояви на
различни нива. Все по-осезателно се чувства необходимостта от читалищен дом
с театрален салон, библиотека, читалня и др. Това се
случва когато кмет на селото
е Веселин Ат. Христев – 198182 год.
Розовци показват пословично трудолюбие и желание за изграждане на съвременен читалищен дом. При
наливането на двете плочи
вземат участие 135 души, а

то. В чест на 100 годишния
юбилей почти целогодишно
работи битовата група за автентичен фолклор и участва в множество фестивали.
Тържество, ненадминато по
родолюбие и признателност
подготви читалището за 2
юни т.г. при приемане символите на селото и откриване
на мемориалната плоча на
тримата наши опълченци.
Връх на всичките ни изяви
остава участието ни с 36 самодейци в предаването на
телевизия Скат – „От българско – по-българско“. Кое
розовско сърце, където и да
беше, не се разтуптя, колко
очи не се просълзиха от радост, гордост и възхищение.
В доклада бяха посочени
много имена на самодейци
и общественици, работили
за читалището и селото, на
които В. Спасова от сърце
благодари. Изказа сърдечна
благодарност и на Общинския кмет В. Гюлеметов за голямата му подкрепа. Всички
единодушно я аплодираха.
Прочете поздравителната
телеграма от Министъра на
културата.
За много добрата работа
на читалището В. Спасова
получи букети цветя и предметни награди от кмета на
общината В. Гюлеметов, от
кмета на селото Й. Петкова,
от секретари на читалища и
др.
Водещата юбилейното тържество – председателят на
читалището Цонка Паунова
също благодари от трибуната
на ръководството на селото и
на Общината за подкрепата,
съдействието и компетентното мнение за постигнатите успехи от читалището. Прочете

възрастният гайдар Ангел
Смиленов весели работещите.
Читалищният дом е построен и обзаведен за една
година – 1982. Създадени са
прекрасни условия за културно-масова, творческа и
театрална дейност. Гостуват
много професионални колективи, а местните се надпреварват с по 5-6 изяви на
година, битов хор, обичаи и
др. при препълнен салон. Редовно се прожектират широкоекранни филми.
Читалищният дом е гордост за селото, зарежда ни с
нова енергия за изяви. Незабравими са обичаят „Розовска сватба“ и предаването „С
бъклица и дрян“ на Националната телевизия. Тържествата за всички национални
и местни празници се подготвят от читалището, особено
след закриване на училище-

поздравителни телеграми и
връчи грамоти на изявени
бивши и днешни самодейци.
След деловата част празненството продължи с богата
концертна програма на самодейците от с. Алеко Константиново, гр. Девин, гр. Костандово. Всички присъстващи се
насладиха на певци с гласове
на славеи, на пъстри и красиви носии, на народни танци,
на майсторски изпълнения
на народни инструменти.
Всички изпълнители бяха
многократно аплодирани.
Всички бяха поканени в
голямата специална зала на
обяд. И отново музика, песни, хора и танци до насита.
Убедени сме, че гости и розовци дълго ще говорят и ще
си спомнят за хубавия вековен юбилей на читалището,
организиран от Васка Спасова и Цонка Паунова.
Катя КОМИТОВА

На сесията на ОбС - Новата учебна година
- От страница 1
администрация, като длъжността Главен специалист
„Младежки дейности“ се
променя на Главен експерт
„Младежки дейности“.
 Съгласува предложение
за изменение на ПУП-ПР за
улица с о.т. 329-316 и УПИ
VII-674 и IX-674, кв. 100 по
плана на гр. Брацигово, с което дворищните и уличните
регулационни линии на двата УПИ минават по границите
на имот пл. 647 и за него се
отрежда УПИ IX-674.
 Съгласува предложение
за изработване на ПУП-ПП
за трасе на кабел за далекосъобщителна мрежа за
разпространение на високоскоростен интернет за
землищата на с. Бяга и с. Козарско.
 Съгласува ПУП-ПП за
трасе на линеен обект „Далекосъобщителна мрежа за
разпространение на радио
и телевизионни програми и
високоскоростен интернет“
за землището на с. Бяга
 Променя от публична
общинска в частна общинска
собственост част от улица с
о.т. 421-1-458 – неблагоустроен тротоар с площ 227.3
кв.м., като същата площ се
присъединява към УПИ XXI1347 – 217.8 кв.м. и към УПИ
XXII-1347 – 9.5 кв.м.
 Удължава срока на отстъпеното право на строеж
за изграждане на вилна сграда в летовище „Васил Петлешков“ на Атанас Крумов

Ботев за вилно застрояване
по застроителния и регулационния план № 275, понастоящем идентичен с № 309.
 Упълномощава кмета
на Община Брацигово да
организира и проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим
имот частна общинска собственост,
представляващ
първи етаж (със самостоятелен вход) от триетажна
масивна сграда – Здравна
служба, със застроена площ
от 200 кв. м., с. Розово. Началната тръжна продажна
цена е 30 360 лв. 70% от достигнатата продажна цена
да се преведе по сметка на
Кметство с. Розово.
 Отменя решение № 674,
с което упълномощава кмета на Община Брацигово да
подпише Запис на заповед
в полза на ДФ „Земеделие“
в размер на 406 225.16 лв по
Проект „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади, и
обществени зелени площи,
гр. Брацигово...“.
 Упълномощава кмета
на Община Брацигово да
подпише Запис на заповед
в полза на ДФ „Земеделие“
в размер на 1 015 562.90 лв
за осигуряване на авансово плащане по Проект „Изграждане и реконструкция
на улична мрежа, тротоари
и площади, и обществени
зелени площи, гр. Брацигово...“
„Априлци“

БЛАГОДАРНОСТ
На 20.08.2011 г., група инвалиди и пенсионери от с. Бяга,
посетихме Бачковския манастир и Кръстова гора.
С интерес разгледахме свeтите места и с надежда се поклонихме пред Христовия кръст.
Изказваме нашата благодарност на кмета на с. Бяга - старши офицер от резерва - Илия Милушев, за добрата организация и на председателя на НПО „ Авангард“ - инж. Тодор
Кръстев, за осигурения транспорт.
Катя КРЪСТАНОВА

Благодаря, Докторе!

Изказвам искрената си благодарност на д-р Мулетаров и колектива на „Ортопедично отделение“ на МБАЛ
„Проф. Димитър Ранев“ за проявеното човешкото отношение и професионализъм в работата им.
Пею Марков

Времена и нрави

15 септември 2011 г.

103 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМОСТ
Събитията превръщат 22 септември в една от най-светлите
дати в българската история.
Дълги години тези събития
са подминавани от българската историография само по една
причина - участието в тях на
лицето Фердинанд Сакскобур-

гготски. Наистина, няма друго
събитие от 31 годишното му управление, което да показва неговите дипломатически и управленски способности. Съчетани
с народните въжделения и решителността на правителството
на Александър Малинов, а и с
благоприятната международна обстановка, те дават възможност най-после България
да стане наистина свободна,
неограничавана от васална зависимост или от протоколни
неудобства държава.
Един от поводите за обявяване на независимостта е чисто
протоколен. На 30 август 1908
г. българският дипломатически агент в Цариград - Иван
Гешов, не е поканен на една
вечеря дадена от министъра
на външните работи Тефик
паша. Незачитането е повече
от оскърбително. Там присъстват представителите на не само
европейските, но и на малките
балкански държави. Обяснението е, че като васална страна,
нашият представител ще бъде
поканен заедно с валиите на
отделните области. Последва
официален протест от наша
страна и отзоваването на Гешов.
Друг инцидент е посрещнат едва ли не с облекчение
от външния министър генерал
Стефан Паприков и другите
членове на кабинета. Избухналата на 5 септември стачка на

служителите на „Дружеството
за експлоатация на Източните
железници“ със седалище Виена дава още един добър повод
на правителството на Малинов
да покаже, че времето на васална България изтича. Дори
и на непосветените става ясно,

че България се готви за нещо
голямо.
По това време княз Фердинанд е на почивка в имението
си „Пусто поле“ в Карпатите.
Там в една вила барака, според
Ал. Малинов, се взема принципното решение да се обяви
Независимостта. Сега вече топката е в ръцете на държавния
глава и именно нему се пада
задължението да сондира и
проагитира за каузата поне
една от заинтересованите от
Балканите Велики сили - Русия
или Австро-Унгария. Князът
насочва поглед към АвсроУнгария още повече, че през
март, при една лична среща,
нейният външен министър
Алоис фон Ерентал в прав текст
споделя, „ако трябва да се изостави политиката на статуквото на Балканите, няма да има
сблъскване на интересите на
монархията и Княжеството“.
На 20 септември 1908 г. министър-председателят получава телеграфическо нареждане
да чака държавния глава на
следващият ден в Русе. Ал. Малинов, придружен от правителството, със специален трен
се отправя към Русе, където
вече е композиран княжеският
влак. На пристанището в Русе
княз Фердинанд пристига с яхтата „Цар Крум“ и след необходимите протоколни любезности се затваря заедно с Малинов
в една от каютите на яхтата.

Най-после дългоочакваната
вест е поднесена с един повече
делничен, отколкото празничен тон. Министър-председателят е информиран, че на 22
септември в 11 часа в църквата
„Св. Четиридесет мъченици“ в
Търново ще бъде обявена Не-

зависимостта на България. В
тези последни часове на княжество България Ал. Малинов
започва да пише Манифеста, с
който княз Фердинанд ще обяви пред българският народ и
световната общественост скъсването на васалната зависимост от султана.
Ето как пресъздава събитията австро-унгарският дипломатически представител граф
Ото Чернин. „Той върви сам по
търновските полета, откъсва по
някое цвете и се отправя към
старата българска църква „Св.
Четиридесет мъченици“, съградена от българския цар Асен
след победата му над гърците“.
Точно тук на 22 септември 1908
г. княз Фердинанд прочита
Манифеста и обявява Независимостта на България. Веднага
след това Председателят на Народното събрание - Христо Славейков, му предлага да приеме
титлата „цар на българите“.
Не може и не бива да измерваме само с дати Независимостта. За развитието и
самочувствието на една нация
националната Независимост е
от голямо значение. Измеренията ѝ не могат да бъдат само
плод от едно минало, те са необходимост и за едно бъдеще.
Независимостта - национална или лична, трябва да бъде
уважавана.
Екатерина ДАМЯНОВА
Директор на Истор. музей

СТИЛ ЕКСПО - изкуство, практични съвети и забавление
Как да преобразите дома
си, докато си почивате? Посетете Стил Експо!
За пръв път се поставя
амбициозната задача да се
превърне едно изложение в
нестихващ спектакъл от практични съвети, арт демонстрации и чисто забавление.
Стил Експо ще се проведе
на 23, 24 септември от 09:00
до 18:00 ч. в двора на „Керамит ЕООД“ в град Брацигово.
През двата дни на Стил
Експо ще се проведат вълнуващи демонстрации като
точене на грънчарско колело, пластично моделиране
с глина пред очите на всеки
посетител. Присъстващите
ще имат възможност да получат съвети за засаждане и
отглежане на цветя, както и
професионални препоръки
за обновяване на дома.
Като специален гост на
събитието ще бъде Пламен
Игнатов, прочул се в целия
свят със своя уникален макет
на Рилския Манастир, изработен в продължение на 18

1. До 22.09.2011 г.
v Заявление за гласуване с подвижна избирателна
урна в изборите за президент и вицепрезидент и в
изборите за общински съветници и кметове на изби-

години от над 4 милиона кибритени клечки.
На Стил Експо ще откриете
уникални мебели, лимитирани серии плочки, стилни
градински украси и саксии,
дизайнерски придобивки от
керамика и стъкло за вашата
кухня и баня, камини, авторски осветителни тела и картини, керамични сувенири,
корени рози, луковици, препарати за растителна защита,
торове е торфо-почвени субстрати, ремонт и поддръжка
на домове, професионален
домоуправител, сглобяеми
къщи както и лесни за употреба бои и латекси.
Изложението ще завърши с томбола и гала парти

на 24.09.2011 г. от 20:00 ч.,
за чиято атмосфера ще се
погрижат DJ Параграф 22,
DJ Michael Loud и Марина
Кискинова. Но нощта е дълга следователно изненади
също няма да липсват.
Ако искате да внесете малко изкуство в ежедневието
си, то Стил Експо е вашето
място. Град Брацигово разполага с живописна гледка,
минерални бани, музеи,
забележителности и множество хотели, които ще ви очароват с гостоприемството си.
За повече информация
относно събитието и настаняване посетете: www.art.
ceramit.eu
Тодор Кирков

Почит към
Св. Йоан Рилски
На 18 август беше отбелязано Успението на Св. Йоан
Рилски Чудотворец.
Много брациговци, жребичани и гости се събраха
при параклиса с неговото
име. Отец Паун отслужи водосвет за един от най-почитаните български светци.
Всички опитаха от вкусния
курбан, врящ в двата казана.
соб. инф.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Изпълнение на Светла Баръмова от София
На 26,27 и 28 август в гр.
с увреждания „Надмощие
Девин се проведе празнина духа-Девин 2011”. Той се
ка на града и минералната
осъществява със съдействивода. В тези дни протече и
ето на фондация „Старт”,
петият международен муБългарска национална тезикален фестивал на хора
левизия и Община Девин.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за общински съветници
и кметове на 23 октомври
2011 г., Общинска администрация – Брацигово уведомява, че започва прием
следните видове заявления:

3

Членове на Организацията
на хората с увреждания от
гр. Брацигово имахме щастието да посетим града на
27 август и да се повеселим
с гражданите и гостите. За
опознаване културното ни
наследство посетихме музейната сбирка, впечатлиха
ни новите спа хотели, насладихме се на част от изпълненията на младите таланти.
За пореден път те доказаха,
че за дарбата ограничения
няма, че духа над страданието тържествува.
Екскурзията осъществихме благодарение съдействието на кмета г-н Гюлеметов и зам. кмета г-н Кръстев.
Димитрийка КЪНЕВА

О Б Я В А

ратели с трайни увреждания, които не им позволяват
да упражнят избирателното
си право в изборното помещение;

заети в провеждането на изборите;
v Заявление-декларация
за гласуване в определено
населено място;

2. До 08.10.2011 г.
v Заявление за вписване
в избирателния списък по
настоящ адрес на избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни
населени места;
v Заявление-декларация
за издаване на удостоверение за гласуване на друго
място на лицата, служебно

3. До 15.10.2011 г.
v Заявления за отстраняване на непълноти и грешки
в избирателните списъци;
Желаещите да подадат
съответните
заявления
следва да се обърнат към
служба „ГРАО“ в населеното
място, където е постоянния
или настоящия им адрес.

Община Брацигово уведомява жителите на общината, че от 01.10.2011
г.
отново
стартира
услугата„Обществена трапезария “ , която ще за
задоволява потребностите от храна на хора, които
не могат да си я осигурят
сами.
От Министерството на
труда и социалната политика са отпуснати средства за приготвянето и
предоставянето на обяд –
супа,основно ястие и хляб
за 50 жители на гр. Браци-

гово, които получават месечни социални помощи,
или са с доказана липса на
доходи и близки, които да
се грижат за тях, скитащи
и бездомни деца и лица;
Могат да се подпома-

гат с безплатен обяд и самотно живеещи лица, които получават минимални
пенсии и лежащо болни.
Желаещите да ползват
услугата, следва в срок до
27 септември, да подадат
заявление по образец на
фронт – офиса на общинска администрация.
Обядът ще се приготвя
и доставя ежедневно през
работните дни, считано от
03.10.2011 г. до 30.04.2012
г. от кухнята на Домашен
социален патронаж .

Ние - хората
Щерю Костадинчев е роден в с. Козарско през 1855
год. в семейството на богат
чорбаджийски род. Той е
най-големия син на чорбаджи Костадинчо и Димитрия. Те има общо 6 деца
– 5 сина и една дъщеря –
Щерю, Иван, Алекса, Христо, Тодор и Елена. Родът Костадинчеви води началото си
от Алекси, който е живял в
Копривщица.
Първоначалното си образование получава при
учителя Велю Павлов Карагьозов. След това завършва
с грамота Пловдивското
класно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Получил
за времето си солидно образование, той се завръща
в родното си село. В дните
на Априлската епопея взема
активно участие във въстанието. След потушаването
му заедно с други заловени
въстаници са арестувани и
отведени в Пловдив. Осъдени на затвор и заточение, но
по-късно след застъпничеството на чуждите консули
в Пловдив са освободени.
И той, както много българи
по онова време, след жестокото потушаване на Априлското въстание, емигрира в
Румъния и става хъш. Установява се в Браила и до обявяването на Руско-турската
освободителна война пребивава там. Тук установява
връзка с братята Васил и
Георги Джамбазови и Дана-

ил Юруков от Брацигово. От
пребиваването им в Браила
датират добрите приятелски
взаимоотношения между
Щ. Костадинчев и Д. Юруков, които укрепват още
повече след като двамата се
включват активно в обществената и политическа дейност след Освобождението.
С обявяването на Руско –
турската война през 1877 г.
Щ. Костадинчев се поставя
на разположение на Руската
армия и по-точно на предния отряд командван от генерал Гурко като преводач.
Освен това е бил изпълнител на много по-отговорната
работа по разузнаването в
българските земи, като задачата му е била да следи
за маневрите на турската
армия. И в този случай приносът му към извоюването
на жадуваната свобода е
забележителен. Въпреки
младата си възраст се доказва като самоотвержен и
непоколебим, с което печели благоразположението и
доверието на ген. Гурко.
С настъпването на руските
войски към Пазарджик и
Пловдив, Щерю Костадинчев, напуска щаба на ген.
Гурко и се присъединява
към 9-ти хусарски Кишиневски кавалерийски полк
под командването на барон
Александър Корф, който в
началото на януари 1878
година, по заповед на генерал Гурко, се насочва в по-

ПОМНИМ И ТАЧИМ

Днес е 4 септември.
Клуб „Памет и бъдеще” гр.
Батак с председател Стефан Вранчев организира
честване на легендарния
отряд „Антон Иванов” на
историческия лагер „Лонгурлии”, в сърцето на Родопите.
Батачани поканиха и
брациговци и пловдивчани от сдружение „Памет
и бъдеще”. Пристигнахме
в Батак. Поклонихме се
пред саркофага с жертвите
от Априлското въстание в
църквата-музей, построена от преселилите се от
Костурско майстори, установили се в Брацигово. Тук
любезно ни посрещнаха
домакините. Поздравихме
се с почетния председател
на сдружението генерал
Д. Стоилов, проф. Гроздин,
семействата им и много
нови приятели.
На честването пред паметника на Първата пушка
до Батак присъстваха Явор
Гечев от София, партийният секретар на БСП в Батак
Георги Керенчев. Поклонението откри секретарката на Сдружението – Ани
Камчева, която представи
гостите, а свои стихове за
12 годишната партизанска
дъщеря Писана Найчева
чете дъщеля й Емилия.
След едноминутно мълчание, поднасяне на цветя и
много снимки тръгнахме
към Широка поляна.
До лагера „Лонгурлии”

сока Ракитово-Батак. Полкът
освобождава Пещера и се
разделя на две части. Втори ескадрон освобождава
Брацигово и Кричим, а част
от него тръгва и към Бяга,
Козарско. На 12 януари 1878

ОПЪЛЧЕНЕЦ И ОБЩЕСТВЕНИК
от с. Козарско

година жителите на селото
посрещат руските войски,
водени от барон Корф с

ОТГОВОР

извървяхме 8 километров
преход пеша по чакълиран
път и 2 км горска пътека.
Пред партизанската землянка и скромния паметник със стихове Ани Камчева даде думата за слово
на Георги Горгиев. Имаше
много спомени, думи на
признателност към делото на тези смели мъже,
пожертвали най-скъпото –
живота си за свободата ни.
На лагер „Лонгурлии”
партизаните произнасят
клетвата, при изготвянето на която взема участие
Атанас Ненов.
При лагерния огън, домакините организираха
обяда.
Писана ми разказа за
баща си, за срещите си
със съпругата на Камарад
– Невена Мишева, за Атанас Семерджиев и книгите
му. С нас обядва и Полина
– съпругата на проф. Гроздин.
Четвърти септември –
един слънчев ден.
Благодарим на батачани
и пловдивчани за чудесната идея и осъществяването й от присъстващите
от Брацигово Никола Костов – ветеран от войната,
Елена Джамбова – загубила двама вуйчовци в С
ъпротивата и Димитрина
Рашайкова – председател
на клуб „Памет и бъдеще”
– Брацигово.
ДАР

хляб, вино и чимшир. Заедно с руските войски Козарско посреща и своя син
– Щерю Костадинчев, който
ще отдаде целият си съзнателен живот за стопанското
и културно развитие на род-

ДО
Г-н Васил Гюлеметов
- кмет на Община Брацигово
ОТ
Българска телекомуникационна компания АД
Уважаеми г-н Кмете,
На 17.08.2011 г. в Българска телекомуникационна
компания АД постъпи Ваше
писмо с изх. № 30-127-Б от
09.08.2011 г., с което ни предоставяте тридневен срок
от получаване на писмото,
в който да предоставим в
Дирекция СА при Община
Брацигово необходимите
строителни книжа /разрешение за ползване/ за
обект: „Базова приемнопредавателна станция GSM/
UMTS на БТК Мобайл ЕООД с
ид. №PD2765 и местонахождение: УПИ X - за поща, кв.
32 по РП на гр. Брацигово.
С настоящото Ви уведомяваме, че Българска телекомуникационна компания
АД, в качеството си на универсален правоприемник
на БТК Мобайл ЕООД, няма
изградена и/или действаща
„Базова приемно-предавателна станция GSM/UMTS“
на територията на посочения от Вас имот, поради което не разполагаме с исканите от Вас строителни книжа
и не можем да Ви предоставим такива.
София, 22.08.2011 г.
Георги Тетевенски - пълномощник на БТК АД

ния си край.
След освобождението заминава за Русия и се запис-

ва във военна школа. Найнапред в Петербург, а след
това в Одеса. Година покъсно се връща в България
с офицерско звание подпоручик. Той е бил офицер в
първия набор на българската войска, сформирана след
Освобождението. В доклада
по случай 150-годишнината
на училището е отбелязано,
че Щ. Костадинчев е първият от селото, изпратен да учи
за офицер, но се завръща в
България, защото разбрал,
че ще бъде по-полезен на
просветното поприще. Вечен паметник запазен и до
днес, е оставил той на козарчани – камбаната на храма
„Сретение Господне“, която
лично е поръчал и доставил
от град Тула в Русия. Повечето от възрастните хора
знаят това и благодарят на
този забележителен човек.
Умен, образован и с широка култура, той притежавал
качества да бъде водач и
човек, който може да носи
отговорност. Имал е огромно влияние в селото, околията и областта. Владеел
руски, румънски и турски
език. Убеден русофил, той
проповядвал, че България
не може да съществува без
Русия. Бил е едър на ръст,
набит и с двойна руска брада Създава семейство със
съпругата Иванка, която му
ражда 5 деца - Василка, Елена, Ана, Мария и Ангел.
След завръщането си в

България се включва активно в обществения и политически живот на с. Козарско
и Пловдивска област. През
1882 година едва на 27 години с огромно мнозинство е
избран за кмет на с. Козарско и е такъв с известни прекъсвания чак до 1898 год.
По-късно в периода 1900 –
1903 год. отново е бил кмет.
Избиран е за народен представител в Постоянната комисия на Източна Румелия.
Години наред е бил избиран
за окръжен съветник и член
касиер на окръжната постоянна комисия в Пазарджик
и Пловдив.
Взима дейно участие в
Съединението на България,
като поддържа връзка с
БТЦРК и комитетите „Единство“. Лично той, като кмет,
обявява Съединението на
Източна Румелия с Княжество България в с. Козарско.
На този ден камбаната на
църквата бие празнично.
Хората ликуват от радост и
масово излизат на площада, където Щерю Костадинчев държи пламенна реч за
Съединението. Свещеникът
на църквата отслужва благодарствен молебен за България.
Димитър ПАВЛОВ
правнук на Щерю Костадинчев
Продължение
в следващия брой

„БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО“
Г-н Стойчев, моята премъдрост соломонова ме
накара искрено да Ви благодаря за статията написана от
Вас във вестник „Априлци“
от 11 август 2011 година „Равногор преди избори“.
Ще се постарая на свободното Ви съчинение да отговоря достойно, разбира се
не предизборно, защото не
се знае още кой на кого ще
опонира.
Започвате с това, че всички знаем какво предстои
на 23 октомври тази година
и цитирам дословно написаното от Вас: „но някои от
така наречените мераклии
кандидати за кметове в селото нямат търпение да изчакат датата 23 септември
и тогава да започнат своята предизборна агитация“.
Аз питам откъде знаете, че
дарителите на божия храм
са мераклии, кандидати за
кметове към датата 11 август 2011 година или съдите
по вашите дела?
Самоназначили сте три
лица още от началото на
юли 2011 година да събират
неофициално лични данни
на граждани в тефтери за
издигането Ви за независим
кандидат за кмет на село Равногор.
Доценте, Вие който чрез
Вашата статия давате съвети
за едно и друго, по-добре
научете Изборния Кодекс
на Република България и
съм убеден, че ще се разкаете и ще поискате прошка,
защото ще научите колко

сте сгрешили и какво престъпление сте извършили.
Самият Вие в статията си се
изразявате: „Нека този който дава политически обещания и заблуждава хората да
участват в повече от една
подписка за издигане на независим кандидат, да има
предвид, че хората са достатъчно мъдри и т.н.“ С това
си прочетохте присъдата,
защото ще бъде уведомена
прокуратурата, а съответно
и Общинската Избирателна
Комисия.
Вие само и единствено
злоупотребихте с личните
данни като ги събирахте и
боравихте с тях в разрез
с Изборния Кодекс без да
сте извършили необходимата регистрация на инициативен комитет с което
обричате всички останали
кандидати, които ще трябва
законосъобразно да изчакат
назначаването на Общинската Избирателна Комисия,
да регистрират инициативен комитет и чак тогава
да събират лични данни от
избиратели за регистрация
на независим кандидат за
кмет.
Внушавате на читателя
против волята на дарителя,
че дарението е вид реклама. Ами какво чакате? Цитирате Културния дом на селото, че се нуждае от ремонт
и освежаване - направете и
Вие „дребно дарение“, както обичате да се изразявате.
Припомняте ни за просвета
и култура, а явно бъркате

тези понятия след като не
различавате доброто от злото, а това значи, че не притежавате духовна култура,
а веществената Ви е чужда,
защото не я практикувате.
Що се отнася до целите и
задачите които се опитвате
да подреждате приоритетно без да ги изреждате тъй
като не ги познавате, но ги
зубрите на теория.
Давате определение кой и
как е наясно, как се привличат пари по Европейски програми. Цитирате безплатния
вестник „Живот и Здраве“,
който вече пет години влиза във всеки дом на моите
съжители от Равногор, а Вие
не знаете къде да го търсите и с цялото си нахалство
го смесвате с религията, но
аз Ви оправдавам защото
последните 40 години сте
нощували десетина пъти в
родния си край.
Господин Стойчев, чрез
редакцията на уважавания
от мен весник „Априлци“ и
Вашата статия Ви благодаря,
че ще научи за даренията
ми и този, който не е успял да го стори, а те са според моите възможностти с
предназначение по моите
убеждения. С действията си
дадохте на благочестив, но
не помогнахте на грешника.
Съветвам Ви да се интересувате повече от Вашите дела,
а не от чуждите, защото там
в храма го казват „По делата
ще ги познаяте“.
Йордан МАДАРОВ
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