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(686) Брацигово, год. XXIX,
7 април 2011 г.
четвъртък

30 ст.
НА СЕСИЯТА НА ОбС - СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМИТЕ

УСИЛИЯТА НА ОБЩИНСКОТО
РЪКОВОДСТВО НЯМА ДА СПРАТ ДО ТУК
Възрастни хора, общински служители и съветници, гости и медии се
събраха на 25 март, Благовещение, пред сградата на
бившата поликлиника. Вторият ѝ етаж, предназначен
за новия „Дневен център
за възрастни хора с увреждания“, изцяло подновен,
беше готов да посрещне и
осмисли по нов начин живота на 30 посетители.
С няколко думи кметът на
Община Брацигово - Васил
Гюлеметов благодари за
съдействието на Областна
администрация Пазарджик,
на Агенцията за социално

подпомагане към Министерството на труда и социалните грижи, както и на всички, които са помагали за
реализирането на проекта.
Пожела на възрастните хора
да са живи и здрави и дълги
години да се ползват от новата услуга.
Четири проекта за социално подпомагане действат
в момента в Община Брацигово. По оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ е проектът „Грижа
в семейна среда за достоен
живот“, обхванал 90 нуждаещи се и създал възможност за работа на 30 човека,

ПРИЗИВ
на учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово
към жителите на селото и община Брацигово
Сушата и водата на земята си необходима среда за живот
на растенията, животните и човека.
Водата участва в състава на всички организми и винаги е
играла огромна роля и в историята на човешкото общество.
Не случайно най-големите държави са възниквали до големи водни басейни.
В резултат на бурното развитие на техническия прогрес
и неразумната човешка дейност се създадоха условия за
повишаване температурата на въздуха, което води до намаляване на водното богатство.
За да не бъдем изправени пред угрозата за капка вола да
плащаме килограм злато е необходимо:
1. ДА ПЕСТИМ ПИТЕЙНАТА ВОДА.
2. ДА НЕ НАПОЯВАМЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КУЛТУРИ С
ПИТЕЙНА ВОДА.
3. ДА НЕ ЗАМЪРСЯВАМЕ РАЙОНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ПИТЕЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ, РИБАРНИЦИТЕ И СТАРА РЕКА.
4. ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯМЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В КОРИТОТО
НА РЕКАТА, А САМО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА.
5. ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯМЕ ОТРОВИ И ПЕСТИЦИДИ ВЪВ ВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И РАЙОНИТЕ ОКОЛО ТЯХ.
6. 2011 ГОДИНА Е МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ГОРИТЕ. НЕКА ВСЕКИ ОТ НАС ЗАСАДИ ДРЪВЧЕ, КАКТО В СЕЛОТО,
ТАКА И ОКОЛО ВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ.
НАЙ-ВЕЧЕ ОТ НАШИТЕ РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ
ЗАВИСИ ЧИСТОТА НА РОДНОТО НИ МЯСТО И НА

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ!

с обща стойност 179 000 лв.
Вторият проект по същата
програма е „Алтернативи“,
също в семейна среда, с
20 потребителя и 20 „лични асистента“, на стойност
76 000 лв. Третият проект е
„Дневен център за възрастни хора с увреждания“, с 10
човека персонал на обща
стойност 219 000 лв. 30 човека са потребителите на услугата. И четвъртият проект
„Обществена кухня“ подпомага нуждаещите се през
зимните месеци с едно хранене на обяд.
Зам. областният управител Дафинка Семерджиева
и директорът на Регионална
дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Димитрия
Гърдева поздравиха кмета
и неговия екип за волята и
амбицията да реализират
проект от подобен мащаб,
който в условията на икономическа криза създава
както възможност за ползване на една нова социална
услуга, така и нови работни
места. Община Брацигово
умее правилно и целенасочено да усвоява средства по
програми на Европейския
съюз и в лицето на Областна
администрация ще намери
подкрепа за реализация на
бъдещи проекти.
Ръководителят на проекта г-жа Мария Мадарова,
заела се с реализацията на
проекта с изключителна
всеотдайност, отбеляза че
с реализацията на новата
социална услуга ще бъдат
разкрити 10 работни места
- директор на центъра, медицинска сестра, психолог,
социален работник, рехабилитатор, двама трудотерапевти, музикален терапевт,
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В дневния ред на заседанието на ОбС бяха включени
две допълнителни точки, с
което общият брой на обсъжданите въпроси нарасна
на 19. Новите точки включваха протестна декларация
до Министъра на културата
и издателство „Просвета“
поради невключване на
Брацигово в учебен материал за Априлското въстание и
запознаване на съветниците
с мероприятията на Сдружението за подпомагане на
българските домове за деца
и неговите партньори в Брацигово.
Първата точка включваше
приемането на
Наредба за символиката
на Община Брацигово.
Символите на Община
Брацигово са знаме, герб,
химн и почетна книга, а почетните звания, отличия и
награди са Почетен гражданин на гр. Брацигово, Почетен жител на съответните
села, Почетен знак на Община Брацигово, Почетен знак
„За принос към местното
самоуправление“, Награда
„Зрелостник на годината“,
Награда „За принос в развитие на международните
връзки на община Брацигово“.
Председателят на Комисията за образование,
култура и здравеопазване
- Иванка Карамитева предложи някои корекции в условията за кандидатстване
и процедурите за удосто-

яване с почетни звания, отличия, награди. Допълване
на Наредбата с приложение
включващо графично изображение на герба, както
и текста и нотите на химна
предложи председателят на
Комисията за законност и
обществен ред – Дима Пашкулева.
Повечето от селата в общината вече имат свои символи, а официалните им
празници са: Равногор – последната неделя на м. юни,
Розово – третата неделя на
м. юли - Събор на родопската ягода, Бяга – първата неделя на м. юни - Празник на
плодородието, Козарско –
24 май - Ден на славянската
писменост и култура, Исперихово – 26 октомври - Димитровден и Жребичко – 20
юли - Илинден. Наредбата
заедно с измененията беше
приета с гласовете на всички
съветници „за“.
Приемане на изменения и
допълнения към
Наредба за реда за
придобиване, управление
и разпореждане с
общинско имущество,
наложили се поради публикувани в Държавен вестник
изменения и допълнения в
Закона за общинската собственост, бяха предложени
на вниманието на съветниците. Основните разисквания се съсредоточиха върху
това как да се процедира с
земите, станали общинска
собственост на основание

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (Общината стопанисва и управлява
земеделската земя, останала след възстановяването на
правата на собствениците.
След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари
реални граници земите стават общинска собственост).
От една страна непотърсените от собствениците (наследниците) земи, в определения 10 годишен срок, вече
са общинска собственост, а
от друга, собствениците могат да потърсят правата си
по съдебен ред, доколкото
става въпрос за частна собственост. Общинският съвет
няма законово основание
да обяви нов срок, в който
проблемът да бъде решен
окончателно.
Много декари стоят необработвани и пустеят, а има
хора, които биха желали
да ги закупят или ползват
дългосрочно. Сега законът
дава право да се извършват разпоредителни сделки
с общински земи. С 13 „за“,
2 „въздържали се“ и 2 „против“ се приемат измененията.
Отдаване на земеделски
земи под наем в землището
на с. Исперихово
Четири имота с обща
площ 104 декара веднъж
вече са били предлагани за
даване под наем на търг за
една година. Не са се явили
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НЕОБХОДИМО Е МЕСТНО РЪКОВОДСТВО

- Немските спонсори желаят да се създаде местен
партньорски екип, в чиито
ръце да се предаде социалното предприятие.
- През 2010 год не е създадена нова социална паралелка, като тая в началото с
18 деца.
- Има някои трудности с
провеждането на стажа в съответните заведения, защото деца от домовете не могат да отсъстват от домовете
без придружители, ако са
под 18 години. Не са събрани достатъчно деца за да се
направи законно нова паралелка. Стига се до идеята
паралелката да е отворена
за всички деца от общината.
Развитието на социалното предприятие е дълъг
процес. Решаващ момент е
прехвърлянето на управлението на местен екип. Единствено местен неправителствен партньор тук може да
получава дарения от немските социални организации според германското законодателство. В Германия
има от 30 години такива социални предприятия, които
дори се самоиздържат.
Пею МАРКОВ

Министерството на труда и социалните грижи и
Посолството на Германия
следят с голям интерес
развитието на проекта за
превръщане на кухнята за
професионално обучение
в социално предприятие за
социални услуги в Брацигово. Резултатите постигнати
тук ще допринесат за това
да се разбере как може те
да се мултиплицират в цяла
България.
Г-н Мирко Шванис е председател на Сдружението за
подпомагане на българските домове за деца. Пред
общинските съветници той
заяви: „Ние желаем всички
съветници да разполагат с
актуална информация относно тоя проект, защото
именно тази информираност може би ще допринесе за задълбочаване и
разширяване на проекта за
социални дейности в Община Брацигово“.
До момента немските
спонсори са предоставили
250 000 евро с цел:
- Изграждане на кухня която да служи за професио-

нално обучение и производство на храна за детските
домове в община Брацигово.
- За да се даде възможност за това професионално
обучение е открита паралелка, в която са започнали
да учат 18 деца от домовете.
- Създадена е местна организация която да управлява
това социално предприятие,
както се грижи за възпитаниците си и след напускане
на домовете. Завършващите курсове да могат да получат работно място.
В момента първите деца
завършват вече своето
професионално обучение.
Управители на ресторанти
в общината и извън нея,
вече са убедени във възможностите на обучаваните. Бъдещите потенциални
работодатели на тези деца
са изразили готовност да
поканят младежите за провеждане на производствена
практика, а в последствие ги
назначат на постоянна работа при тях.
Съществуват и някои проблеми:

Съвременност
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УРОКЪТ НА
ТРАЗИБУЛ
Още древните летописци
разказват, че някогашните
царе и управници са търсели съвети как да управляват държавите така, че да
преуспеят или да се затрият... Херодот, старогръцки
историк, наречен „баща на
историята“, не е отминал
коринтския цар Периандър,
който срещнал трудности
при управлението на държавата си. Затова, проводил пратеник до приятеля
си Тразибул, управител на
Милет, с въпроса как трябва
да се разпорежда с народа
си, за да преуспее в начинанието си?
„Тразибул извел пратеника - разказва Херодот - вън
от градските стени и като
навлезли в житните поля и
нагазили в една обширна
нива, взел да го разпитва
за неговото пътуване от Коринт, а сам по това време
късал и хвърлял житните,
класове, които виждал, че
стърчат над останалите...
По този начин съсипал найхубавата и богата част от реколтата си. След като пребродил полето надлъж и на
шир, Тразибул отпратил вестителя, без да му даде никакво напътствие. И като се
върнал в Коринт, нетърпеливият Периандър го запитал за съвета който му бил
дал Тразибул. Пратеникът
отвърнал, че не е чул никакво напътствие, като се чудел
защо царят го е пратил при
такъв побъркан човек, който съсипвал собствената си
реколта...“
Но Периандър схванал
смисъла на стореното от
Тразибул, което му подсказвало, че за да успее в
замисъла си, трябва да отстранява тези граждани, които стърчат над останалите.
Урокът би твърде поучителен. Периандър го оценил...
Но имало хора, които по-рано от него разбрали скрития
му умисъл и пророкували,
че царят „пече хляба си в
студена фурна“, сиреч няма
да успее...
И ето че след повече от
двайсет и пет века се явяват
достойни за предшественика си управници, които
принуждават цвета на народа си да търси другаде
препитанието си... И ако
коринтският цар има своите последователи, които
се стремят да затрият едно
тринайсетвековно царство,
то има други - много повече, които помнят думите на
поета, който стои на колене
пред родината си :
„Аз те обичам не защото
си богата,
а само затова, че си родина моя.
И ... че затуй, че съм безсилен да забравя
за ослепените бойци на
Самуила...“
Димитър АДЖЕЛАРОВ

НА СЕСИЯТА НА ОбС...
ОбС
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желаещи. Сега се предлага
да бъде променен срокът
за отдаване под наем от
една на 6 години. Комисията по икономика и финанси
предлага срокът да бъде
3 години, а Комисията по
териториално развитие, комуникации и околна среда
- 10 години, като наемът се
увеличава годишно с инфлационния индекс. Другите
две комисии са съгласни с
предложението. Д-р Пламен Траянов изказа мнението, че който вземе земята
ще има за цел да я направи
плодородна, а това не става
за кратко време и подкрепи
срока 10 години. От Комисията за законност и обществен ред предложиха срок 5
години. Остават три срока на
комисиите за гласуване 5, 3
и 10 години. Всички гласувания са поименни. Гласуваха
се последователно сроковете от 5, 3 и 10 години. Нито
едно от предложенията не
набира необходимия брой
гласове за да бъде прието.
Гласуванията са оспорени
заради гласуване от някои
съветници за две предложения. След продължителни
разисквания за начина на
гласуване се пристъпи към
нов вот. Междувременно
броя на съветниците намаля с 3-ма човека. Резултатът
отново е същия и разглеждането на точката приключи
без да се вземе решение.
Продажбата на 5 имота в
с. Козарско, местността „Реката“, частна общинска собственост беше разгледана в
четвърта точка от дневния
ред. Бяха определени начални тръжни цени за петте
имота, както и двама съветника за членове на комисията за провеждане на търга.
С 14 гласа „за“ предложението е прието.
С 13 гласа „за“ ОбС одобри
продажбата на 641кв. м. от
дворно място, общинска
собственост, на „Алба Терм“
ООД, съсобственик на имота
с обща площ 660 кв. м. Продажната цена, предложена
от „Алба Терм“ ООД и одобрена от лицензиран оценител е 30 лв./кв. м.
Без дискусии бе упълномощен кмета на Община
Брацигово да организира
и проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, с
площ 384 кв. м. и начална
цена 11 520 лв.
Приет бе Отчета за изпълнение на Общинската
програма за опазване на
околната среда на Община
Брацигово за 2010 година
ОбС даде съгласието си
Община Брацигово да стане
член на „Българската асоциация за пещерен и еко туризъм“
Приета бе план сметката
за необходимите средства
по случай честванията на
135-та годишнина на Априлската епопея на обща стойност 15 000 лв.
Единодушно беше предоставена на наследниците
на Нейчо Димитров Казаков

от Равногор ливада в местността „Арина“.
Избран бе нов Обществен
съвет по социално подпомагане, в който влизат ст.
експертът „ЕЗСД“ от Община Брацигово, председателят на „Клуб на инвалида“,
председателят на БАД –
клон Брацигово, зам. председателят на БЧК и кметовете на селата.
ОбС съгласува искането
на „БУЛСАТ“ ЕООД за изменение на ПУП-ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за кабелно захранване с високоскоростен
интернет за землищата на
гр. Брацигово и с. Бяга.
ОбС съгласува и искането
на „Интернационална християнска църква“ за изменение на ПУП-ПРЗ (подробен
устройствен план – план за
регулация и застрояване) за
УПИ XXXII – Търговски център за храм.
С 14 гласа „за“ беше прието предложението за кандидатстване на Община
Брацигово по мярка 223
„Първоначално залесяване
на неземеделски земи“ от
Програмата за развитие на
селските райони за периода
2007 – 2013 г.
ОбС предостави на наследниците на Ангел Николов Цветков две ливади в
местността „Зънгарова пладнишка“, с. Равногор.
Единодушно бе определена комисия за изготвяне на
конкурсни условия за учредяване право на ползване
на хотел – ресторант Дамова
къща, договорът за ползването на която е прекратен.
Комисията ще подготви проект за нов договор за следващото заседание но ОбС.
„Априлци“

БЛАГОДАРНОСТ
Колективът на Градски
исторически музей - Брацигово изказва своята благодарност на арх. Младен
Китов за безвъзмездното
предоставяне на дървен материал за нуждите на музея
и препарати за неговото третиране.
Благодарим и на г-н Йордан Дамов за дарените ни
риолитови плочи.
Сърдечно благодарим за
родолюбивото Ви дело!
* * *
В Градски исторически
музей - Брацигово постъпи
оригинален Устав на ловната организация в царство
България, собственост на
ловеца Васил Павлов от с.
Козарско - починал. Той е
основател на първото ловно-рибарско дружество в
околията.
Уставът е предаден в музея от Стефан Георгиев Урумов, за което изказваме нашата благодарност.
* * *
Призоваваме жителите
на община Брацигово, които разполагат с ценни исторически материали, ако
желаят да ги предоставят в
музея.
Екатерина ДАМЯНОВА

УСИЛИЯТА НА ОБЩИНСКОТО
РЪКОВОДСТВО НЯМА ДА СПРАТ ДО ТУК
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работник в кухня и санитар.
Изказа благодарност към
спонсорите, помогнали за
оборудването на центъра –
фирма „Приз 2000“, фирма
„Колорадо“, Общинска банка и други. Пожела късмет
и благи вести в семейството
на потребителите.
След тържественото прерязване на трикольорната
лента всички разгледаха
местата за занимание на посетителите, столовата, кухнята, стаите за почивка.

Втората социална услуга, която официално от-

криха днес кметът на община
Брацигово Васил Гюлеметов
и зам. областният управител Дафинка Семерджиева
е „Център за настаняване от
семеен тип за деца от 3 до 12
години“.
Директорът на Дома за

деца лишени от родителска
грижа „Васил Петлешков“,
г-жа Костадинка Найденова,
приветства с „добре дошли“
всички присъстващи. Основното в работата на персонала е любовта и грижите за
децата. Колективът не само
работи с деца, а и работи за
децата. Тя не скри гордостта
от това, че са успели да изградят новия център за настаняване от семеен тип. Трябва
да се работи и за това, децата
не само да са усмихнати, а да
и бъдат успешни хора.
Кметът на Община Брацигово Васил Гюлеметов заяви,
че е станало традиция да се
събираме ежегодно в дом
„Васил Петлешков“ по повод
откриване на нови социални услуги, приключване на
определени етапи от строително - монтажни работи. И
днес, в ранна пролет старти-

раме с откриване на нов център за настаняване от семеен
тип за деца от 3 до 12 години.
Строителството е извършено
от фирма „Братя Пашкулеви“. Подписан е договор за
рехабилитация на отоплителната система, както и ремонт на покрива и фасадите,
с което и този дом ще придобие ново архитектурно, посъвременно звучене. Общината намира подкрепа във
всички структури на държавата и най-вече в Министерството на финансите. Главна
цел на общината е да запази
капацитета от кадри, което е
изключително важно.
Децата поздравиха гостите
с художествена програма.
Отец Любомир Траянов
отслужи традиционния водосвет, благослови новото
начинание и поръси всички
помещения на Центъра, за
да се чувстват обитателите
му като в собствен дом, да
бъдат здрави и щастливи.
Говори за ролята на жената,
по повод празника Благовещение.
На официалното откриване присъстваха и директорът на Регионална
дирекция „Социално подпомагане“ Димитрия Гърдева,
зам. областният управител
Ваня Минкова, партньори
и спонсори от страната и
чужбина, които помагат на
социалните заведения през
годините.
„Априлци“

В с. РОЗОВО - С ПОХВАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Под ръководството на
кмета Й. Петкова в селото
ни се проведе обществено
обсъждане и изготвяне на
проекти определящи символите – знаме, герб и химн.
Доброто посещение и активност показва големия
интерес към мероприятието. Взеха участие бивши
учители, общественици, читалищни дейци, хора свързани с родното място.
За първи път, откакто е
създадено селото, се поставя въпроса за неговите
символи. Г-жа Петкова в
уводните си бележки разясни що е символ и кои са найважните негови елементи,
които да подсказват историческото минало на селото,
неговата природа, настояще
и от тяхното подражание да
се почувства бъдещето.
Дискусията беше полезна.
Получи се разгорещен разговор в който пролича гордост
и признателност, че нашата
природа е земен рай – найбогата на гори, води, плодородни земи, населявани
с будни и работливи хора,
преминали през различни
занаяти и не безразлични
към историческите събития.
Всеки период си има своите
герои. Подчертана бе ролята на църквата и читалището
със своята със своята съвременна материална база и
богата автентична самодей-

ност. Наши розовци, с дарба
да пишат, предложиха свои
текстове (произведения) за
химн. Всички желаеха да се
получат най-точните, найемоционалните и естетически подредени символи, които да показват историята,
природата, бита и културата
на селото.
Реши се знамето да бъде
зелено, защото селото е потънало в зеленина и основен
поминък е земеделието.
Гербът да съдържа елементите: църквата, кметството, читалището, роза –
розова маслодайна, клонки
букови, ягоди, вода, трикольор и лъв. Текстът за химна
е готов и се работи за найподходящата му мелодия.
Тези символи са нова
придобивка в историята на
Розово и ще се предават на
поколенията.
При подходящо местно
събитие те ще бъдат официално представени и ще се
ползват, както Законът повелява.
* * *
Дворът и игрището на закритото от няколко години
училище - интернат са потънали в тръни и плевели,
превърна се в свърталище
на бездомни кучета, коне и
други селскостопански животни. Заедно с това самите
сгради придобиват все по-

окаян вид – счупени стъкла,
увиснали улуци, зеещи прозорци, изкъртена мазилка и
т.н.
Възмутен от неприятната гледка и подкрепян от
младежите, за които Асен
Начков оборудва зала за
тенис на маса, решава да
почисти района и да възстанови спортната площадка.
Уверен е, че това ще стане,
защото заедно с него ще работят и младежите, които
мечтаят в празнични дни, в
свободното време да спортуват, да създадат отбори,
да си набавят екипи и т.н.
Всички са готови, чакат
само времето да се позатопли и започват работа.
Общинската изпълнителна
власт, в лицето на кмета В.
Гюлеметов, подкрепя идеята, която намира за похвална и разрешава на Асен
Начков да стопанисва училищния двор.
Всичко това е много хубаво и ще стане реалност с
подкрепата и съдействието
на Кметството.
Добрата инициатива трябва да се уважава и подкрепя, защото селото има нужда от такива за подобряване
на поминъка в земеделието, животновъдството, услугите, туризма и т.н.
Искаме да вярваме, че
това ще стане.
Катя КОМИТОВА

Времена и нрави

БУНТОВЕН КАЛЕНДАР
14.01.1845 г. – Роден Васил
Ангелов Петлешков - син на
починалия Найден Велчев организатор и ръководител
на Априлското въстание в
Брациговския въстанически
пункт.
25.12.1874 г. – Основава
се читалище „Тръндафил“
в Брацигово, на което В.
Петлешков отстъпва горния
етаж на собствената си сграда и подарява едно течение
на вестник „Напредък“ и
книги.
25.03.1875 г. – Основана
е женска група „Надежда“
към читалище „Тръндафил“
с председател Мария Г. Шаранкова – Петлешкова, съпруга на Васил Петлешков.
25.12.1875 г. – Първо театрално представление на
читалищния театър на пиесата „Многострадална Геновева“ . Главните роли изпълняват Васил Петлешков,
Мария Петлешкова, Ана Гиздова, Васил Дипчев и др.
06.01.1876 г. – Читалищният театър изнася пиесата
„Светослав и Невенка“ от
Константин Величков.
22.02.1876 г. – В къщата
на Никола Христов Боянов –
Апостолът на IV революционен окръг Георги Бенковски
изгражда революционен комитет начело с поп Сокол, В.
Петлешков и други.
21.04.1876 г. – В. Петлешков идва от Панагюрище и
на „Синджирли бунар“ прочита Възванието и обявява
Априлското въстание.
22.04.1876 г. – Петлешков
изпраща куриери до Батак,
Перущица, Кричим, Жребичко, Равногор, Розово и

Пещера да занесат Възванието и за приемане на населението на околните села
в Брацигово. На същия ден
населението на Аликочево
(Капитан Димитриево) начело с Лазар Илиев се прибира
в Брацигово.
23.04.1876 г. – Населението от с. Радилово начело с
Георги Ангелиев пристига в
Брацигово. При Стоянкината
воденица влиза в първо сражение с турския поробител.
25.04.1876 г. – Преселване
на Козарско в Брациговски
въстанически пункт. Водят
се сражения с турците при
Козарско, Бяга, Кап. Димитриево – убити са 18 турци
башибозуци.
26.04.1876 г. – Формира се
бойна организация с главнокомандващ Гого (Георги)
Ангелиев и помощник Лазар Илиев. Изграждат се 4
позиции.
27.04.1876 г. – Тържествено, в присъствието на
Революционния комитет
с В. Петлешков и множество въстаници в м. Гробето
(Градската градина) се изпробва брациговската черешова артилерия с командир
Георги Н. Шаров.
29.04.1876 г. – Брациговския въстанически пункт е
готов за военни действия.
Знамето е подготвено от
учителката Ана Гиздова и
майстор Иван Хр. Боянов.
30.04.1876 г. – Първи сражения, организирано настъпление към с. Розово за
отваряне път за контакти с
Батак. Сражение и с настъпващите към „Нерзето“ башибозуци.
Д. Р.

Откриване на малка обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт и реконструкция на съществуващите
сгради на ДДЛРГ „Ана Гиздова“

РЕШЕНИЕ

№ РДР - 8/01.04.2011 година

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл.7 т.1 от Закона за обществените
поръчки,чл.3 ал. 2 и чл. 5, ал.1 т.1 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки
1. Откривам процедура за
монт на лежаща покривна
възлагане на малка общестконструкция на съществувена поръчка по реда на
ващата сграда, ремонт на
Наредбата за възлагане на
летвена покривка по покрив
малки обществени поръчки,
за керемиди, изкърпване
чрез открит конкурс с предпо фасади с вароцимeнтов
мет: „Основен ремонт и реразтвор, грундиране с готов
конструкция на съществувагрунд върху мазилка, при
щите сгради на ДДЛРГ „Ана
ремонти, боядисване на
Гиздова“ гр. Брацигово.
гладки фасади с височина
2. Одобрявам обявленинад 6м с фасаген двукратно
ето за откриване на малка
и направа на соларна и отообществена поръчка и доплителна инсталация, частикументацията за участие в
чен вътрешен ремонт.
процедурата чрез открит
5. Код съгласно номенконкурс.
клатурата на Класификатора
3. Наименование и адрес
на обществените поръчки:
на възложителя: Община
45000000
Брацигово, ул. „Атанас Ка6. На основание чл.5, ал.2
бов“ № 6а, тел. 03552/2065,
и чл.35, ал.1 от НВМОП и
факс 03552/2105, пощ. код
чл.5, ал.1 т.1 б.„a“ и чл.7,
4579.
ал.1, т.1 от Правилника за
4. Кратко описание на
прилагане на Закона за обобекта на поръчката: реществените поръчки, ре-
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ЗНАМЕТО НА
БРАЦИГОВСКИЯ
ВЪСТАНИЧЕСКИ ПУНКТ
Един от уникатите, които
съхранява Градският исторически музей в Брацигово,
е знамето на априлци.
Неговата история е известна. Платът е закупен
лично от Васил Петлешков и
е представен на учителката
Ана Гиздова да го ушие и извезе. Но въстанието избухва
преждевременно. Ана Гиздова не е готова. Тогава на
помощ се явява известният
архитект - практик Иван Боянин, който изписва изображенията от двете страни ла
знамето.
Знамето на Брациговския
въстанически пункт – 1876 г.
е двукатно, рисувано върху
вълнен плат със зелен смарагдов цвят и размери 89
на 115 см. Размерите на сукното са 89 на 125 см. - 10 см
около дръжката. На лицевата му страна има надпис
„Свобода или смъртъ!“ и в
средата лъв с корона.
На обратната страна има
надпис „Съ нами бог“. В средата кръст, с полумесец под
кръста. Видно е, че неговият
създател е бил школуван художник, с влияние на руската школа. За това говорят типичният руски осмоконечен
кръст и думата „смъртъ“, която е написана с „ъ“ на края.
Шрифтът на буквите е славянски. Характерно за това
знаме е и това, че полумесецът не е изобразен върху
знаме с пречупена дръжка
и под лъва, а е под кръста.
Явно влияние тук са оказали
религиозните борби.
Надписите и изображенията са били златни и с кафяв
контур.
Под това знаме, носено от
шението и обявлението да
се изпратят до Агенцията
за обществени поръчки за
вписване в регистъра на
обществените поръчки в
7-дневен срок .
7. Документацията за
участие в процедурата се
получава от фронт - офиса
в сградата на общинска администрация до 17.00 часа
на 14. 04. 2011 г. Цената на
тръжната документация е в
размер на 100.00 лв. с ДДС.
8. Офертите се приемат до
17.00 часа на 21.04.2011 г. на
фронт - офиса на Община
Брацигово. При приемане
на офертите специалиста
на фронт офиса е длъжен
да положи подписа си и да
отбележи върху плика и във
входящия регистър следните данни: номер, дата и час
на получаване на офертата.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик
не се приемат и се връщат
незабавно на участника.
9. Отварянето и разглеждането на офертите ще се
извърши на 26. 04. 2011 г. от
10.00 ч. в сградата на Младежки дом гр. Брацигово.

младия учител Христо Партъчев, се сражават въстаническите сили от Брациговския пункт. Българският лев
и заветните думи „Свобода
или смърт“ водят борците
към подвизи и героизъм.
Но въстанието е потушено. Знамето е скътано и укрито от поп Сокол (Никола
Троянов) в църквата, където
стои до Освобождението.
С това знаме брациговци
посрещат руските войски
през януари 1878 г.
От 1926 г. то се пази в читалищната музейна сбирка,
а от 1957 г. е в музея, който
се помещава в две от залите
на новопостроеното тогава
читалище.
През 1976г. известният
наш художник реставратор
Михаил Малецки извършва
реставрация и консервация
на тази реликва.
Днес знамето заема достойно място в една от централните витрини на построения през 1988 г. Градски
исторически музей.
Екатерина ДАМЯНОВА
Директор на Исторически
музей -Брацигово

ОБЩИНА
БРАЦИГОВО
ЗАПОВЕД

№ РД-126/04.04.2011 г.
На основание чл. 44, ал1 и
ал.2 от ЗМСМА и във връзка
с започването на полските
работи в земеделските имоти, както и опазването им от
посегателства през стопанската 2010/2011 година

ЗАБРАНЯВАМ
Пашуването на всякакъв
вид животни, под какъвто
и да е предлог в ниви, ливади и трайни насаждения
собственост на физически и
юридически лица.
За нивите и ливадите забраната важи от 10. 04. 2011
г. до 30. 10. 2011 г., а за трайните насаждения – целогодишно.
При констатирани нарушения да се налага глоба
от 50 до 500 лева, съгласно
чл.28, т.1 от Наредба №1
приета от ОбС - Брацигово.
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МОДЕЛЪТ
НА звена
БЪЛГАРИЯ
Един неспокоен дух брона общинско подчине-

ди из България – духът на
несбъднатите желания на
българите за справедливо
демократично развитие и
благоденствие. За да се успокои този дух и сбъднат тези
желания, трябва с усилията
на всички родолюбиви българи България да приеме и
осъществи свой демократичен модел на развитие. Така
както са направили всички
напреднали страни. Ето един
вариант на модела:
1. Да се приеме дългосрочна стратегия за развитие на
България, която да включва човешките, природни,
географски,
обществени,
селищни,
икономически,
енергийни, екологични, научни, културни и исторически
дадености и приоритети на
страната.
2. Приемането на стратегии за развитие на страната
и общините, на национални
и общински бюджети и др.
важни решения на Народното събрание и на общинските
съвети да става с квалифицирано мнозинство.
3. При възникване на спорове по важни въпроси за
развитието на страната и
общините, споровете да се
решават чрез допитвания и
референдуми, които да имат
пряко действие. Процедурите
по тяхното свикване да бъдат
демократични и облекчени.
4. Както при изборите за
президент и кметове да се
въведат мажоритарни избори за народни представители, евродепутати и общински
съветници, а така също за ръководители на МВР, прокуратурата и съдилищата.
5. Народното събрание
да се състои от 120 народни
представители. Инициатива за тяхното предлагане да
имат не само политическите
партии, но също гражданските сдружения и инициативни
комитети.
6. Народните представители, евродепутатите, кметове
и общинските съветници да
могат да бъдат отзовавани
предсрочно чрез референдум от избирателите при неизпълнение на дадените предизборни обещания.
7. За справяне с най-масовата престъпност - битовата,
областните звена на Министерството на вътрешните
работи да бъдат подсилени
чрез децентрализация на
щата на МВР, а към общините
да бъдат създадени подобни

ние.
8. За разкриване на данъчни, митнически и финансови
престъпления по време на
прехода и в бъдеще към Министерството на финансите
да бъде създадена специализирана финансова полиция.
9. По подобие на Българската банка за развитие да
бъдат създадени още 1-2
държавни банки, които да
поемат цялостното обслужване на приходите и разходите, свързани с държавния
и общинските бюджети, финансовия резерв на страната,
обслужването на крупни държавни предприятия и други
държавни институции.
10. Да бъдат създадени
реални законови условия за
равноправно съществуване
и функциониране на всички
видове собственост в страната - държавна, общинска,
частна, обществена, корпоративна, кооперативна и лична.
11. По примера на развитите страни да отпаднат излишните национални и местни
лицензионни, разрешителни
и органичителни бюрократични условия, които спъват
ускореното и ефективно развитие на средния и дребен
български бизнес.
12. Да се осигурят преференциални условия за ускорено развитие на българското
земеделие и животновъдство
по подобие на земеделието и
животновъдството на развитите европейски страни.
13. Пенсионната система
да се основава на лични вноски, а здравната – на солидарни и лични. Личните да се отчитат ежемесечно чрез лични
електронни карти. Ползването на средствата от личните
здравни вноски да става след
писмено съгласие от осигурените. Да се гарантира онаследяването на неизползваните
лични осигуровки.
14. При неблагоприятни
решения за България от Европейския съд за правата на
човека в Страсбург, ГПК и НПК
да позволяват обжалване
пред българския съд с мотивите на европейския. При
положителни решения на
българския съд присъдените финансови обезщетения
срещу България да нe се изплащат.
/Предложеният модел е
примерен и подлежи на допълване и изменение/.
Ангел ПОПОВ
инж., д-р по икономика

Нищо не е забравено
И тази година на 11
март група граждани
от Брацигово посетихме лобното място в
местността „Бальовица“, където през 1944
г. бяха разстреляни
партизаните от отряд
„Антон Иванов“ - Атанас Ненов, Паница
Семерджиев, а в местността
„Керемидарната“ - Лев Желязков. За да отдадат почит
на героите дойдоха Васил
Найденов, Йордан Гьошев,
Петър Батаклиев, Атанас
Ценов, Тома Генчев, Йордан

Генчев, Георги Генчев и племенникът на Паница – Паница Хаджийски.
Времената отлитат, гледните точки са различни, но
историята остава вечна.
Йордан ГЬОШЕВ

Ние - хората

БРАЦИГОВО И КОСМОНАВТИКАТА

Дмитрий
Дмитриевич
Гилевич
(25.12.192913.05.2008) е изтъкнат учен,
конструктор на двигатели
за свръхзвукови летателни
апарати. Най-важните резултати от неговата работа
като Главен конструктор в
областта на перспективни
летателни апарати са били
разработките на мощни високоскоростни двигатели за
крилати ракети. Под негово
ръководство са разработени
и микро ракетен двигател
за кацането на спускаемия
апарат на Луната, двигатели
с малка мощност за корекция на орбити и т.н.
Д. Д. Гилевич е Доктор на
техническите науки, професор в Московския авиационен институт и заслужил
изобретател. За разработката на двигателя за ракетите
„Москит“ му е присъдена
Държавна награда на СССР.
Забележително е, че неговият баща е българин. Самият той е поддържал връзки
със свои роднини, но поради характера на работата си
никога не е успял да посети
техния роден край - Брацигово.
Брациговецът полковник
от запаса Димитър Гилин,

Доктор по изкуствознание и
културология, но и с авиационно образование, е имал
късмета и възможността да
общува с първия си братовчед Д. Д. Гилевич, по време на своето обучение във
Военно-политическата академия „Вл. Ил. Ленин“ на
Военновъздушния факултет.
Дмитрий
Дмитриевич
Гилевич е син на известния български политически
емигрант Димитър Ангелов
Гилин, близък съратник на
Георги Димитров, Васил
Коларов, Станке Димитров
и на Серго Орджоникидзе.
Заради смъртна присъда в
България Д. А. Гилин емигрира в СССР през 1924 г. и
става Дмитрий Ангелович
Гилевич.
Димитър Гилин почина на
18 януари 1975 г.
Бащата на генерал Димитър Ангелов Гилин, дядо Ангел Гилин, заедно със своя
брат Васил са основатели на
социалистическото движение в Брациговския край.
Дмитрий
Дмитриевич
Гилевич е роден на 25 декември 1929 г. в Москва.
Като студент в института
той среща и красивата азербайджанка Ася, неговата
бъдеща съпруга, с която
преживява дълъг и щастлив
семеен живот. Вече дипломиран, той постъпва в знаменитото конструкторско
бюро на Микоян и Гуревич,
където се раждат великолепните идеи за изтребители от все по-ново поколение. Сърцатият изобретател
привлича вниманието на
ръководството на конструкторското бюро и започва да
получава все по-нови и все
по-сложни задачи, с които

България

Оттук, от рая на земята
с изобилието на един сезон,
където всичко е пари,
/приятелство, любов и щастие/,
аз мисля за България,
където всичко се измерва
със любов
/приятелство, родина, щастие/,
според закона на предците ни.
Аз мисля за България,
която в лавата на вековете оцеляла,
дочака кладата на нашето съвремие
и своето безвремие.
Аз мисля за България,
която изоставиха мнозина
в най-страшното и смутно време,
за тялото й разпнато на кръст
от хули, мерзост и безверие,
аз мисля
с обич и доверие.
Любовта ни трябва,
за да не болят ръцете ни,
когато са изтръпнали от чакане,
за да не болят гледците ни,
когато са пронизани от мълнии,
за да болят сърцата ни,
когато някой стреля в слънцето.
Надя БОНЕВА
Калифорния 1994, От стихосбирката
„Страхът от самотата на щурците“

се справя с подчертан успех.
Все по-нови и все по-съвършени самолети от прочутата
конструкторска фамилия излизат от зорко охраняваните
хангари. Машините достигат все по-големи скорости
и все по-големи височини.
Дима работи за това с цялото си сърце и душа. Работи
всеотдайно и настойчиво.
И резултатите идват. В небето над съветската страна
с трясък преминават изтребители с непозната дотогава скорост. Двигателите
им работят безотказно. От
съветските военновъздушни сили и военноморския
флот идват похвални отзиви за работата на авиационната техника. Добре, все
по-добре се усвояват и внедряват в практиката на авиационните и космическите
изследвания постиженията
на неговия, на Гилевич, колектив, от отдадени изцяло
на своя вдъхновен труд конструктори и специалисти от
всички области. Завоюват
се все по-нови територии.
Преодоляна е звуковата
бариера. Научно-техническата мисъл и практиката
на отдадените на своята работа хора навлиза във все
по-сложната област на границата между авиацията
и космонавтиката. Все почесто и настойчиво взорът
се отправя към светещия
диск на Луната. Мечтите на
Циолковски се сбъдват. За
първи път в космическото
пространство лети съветски
човек - летецът-изтребител
Юрий Гагарин.
Във всички тези постижения малка частица е вложена и от духа на Брацигово.
соб. инф.

РОЛЯТА НА ПЕТЛЕШКОВ НА СЪБРАНИЕТО В ОБОРИЩЕ
„Моите оборищки депутати са ангели. Найчестните, най-идеалните
личности измежду народа, единствените възнаграждения на които бяха
грозните бесилки и заптийският камшик. Подобни депутати българският
народ няма да види вече,
докато свят пребъде“.
Захари Стоянов
Въпреки, че за Петлешков
е писано много и от много
автори, но за мен неговият
исторически образ си остава
все още недостатъчно осветлен. Тук ще се спра на един
откъс от неговия живот участието му на събранието
в Оборище.
В началото на април
1876г. се получава писмо от
Бенковски да се изпрати от
Брацигово делегат на събранието в Оборище. На 10 април се събира Местният революционен комитет, който
избира за делегат Данаил
Юруков. Той не дочаква
пълномощното и се отправя
към Панагюрище, но е върнат от Бенковски с думите:
„Аз искам от Брацигово да
дойде човек, на който главата да пращи от акъл, а
такъв човек за мен е В. Петлешков“. Изпраща двама
пратеници, които забират
Петлешков и го отвеждат на
събранието в Оборище.
Великото народно събрание в Оборище заседава на
14 април 1876 г. Представители от 54 селища на Четвърти революционен окръг
се събират да дадат отчет за
извършената подготовка и
да определят датата на въстанието. Васил Петлешков
пристига, когато събранието

е открито и се водят остри
спорове за даване пълномощия на апостолите да вдигат
въстанието, да назначават
войводите, да издават разпоредби в хода на въстанието.
На Петлешков се пада да
изиграе историческата роля.
В най-критичният момент,
когато Бенковски приканва
присъстващите с вдигнат
нож да се присъединят към
мнението на апостолите, Васил Петлешков пръв гласува
и подписва пълномощията.
Димитър Страшимиров
в своята книга „История
на Априлското въстание“
пише: „След това със своето пламенно слово и блага
личност, склонява неприятелите към помирение“.
На събранието в Оборище
Петлешков е избран в десет
членната военна комисия,
която заминава за Панагюрище и под ръководството
на апостолите в продължение на три дни от 15 до 17
април, изработва Устав и
Програма на въстанието,
подготвя Възвание към българския народ.
По думите на Захари Стоянов Комисията се оглавя-

Поетичен кът

Балада за белия конник

„Уплашеният башибозук от внезапното появяване на нощното видение на
буйния конник, създало легендата, че Брацигово било непревзимаемо, защото
светия някой на силен кон обикаля през нощта и пази селото.“ /Хр. Г-ов Чибис/
...Когато възторгът
излетя на крилете
на гнева - тоя пламнал барут,
нагоре със вик „Свобода
или смърт!“, запламтя хоризонта,
железни чудовища
със зейнало гърло
клекнаха на стръмния път
на страданието,
духът непокорен притихна
като безмълвна икона...
И в полунощ го видяха бял конник препуска по
черни била,
сякаш оживял стенопис
и носи вяра, носи надеждата,
подире му слизат запалени
кандила,
и се свличат
на отчаянието одеждите!
И стои прав пашата
под тъмно беззвездно небе
над гърбовете приведени
в молитвите, към Пророка
със шепот „Аллах!“,

ва от Васил Петлешков. За
факта, че той е начело на
Комисията, може да съдим
и от изработения протокол,
подписан от него. В тефтера
на Бенковски, намерен след
убийството му, на първо
място в протокола е записано името на Петлешков.
Историкът Димитър Страшимиров, пишейки за „Синята английска книга“, също
поставя начело Петлешков.
Комисията изготвя и
Възвание към българския
народ подписано с името
„Василю“ - малкото име на
Васил Петлешков. Фактът, че
Възванието към българския
народ, изготвено от Комисията е подписано от него, говори също за онова голямо
доверие оказано му лично
от Бенковски и делегатите
на Оборище. На 20 април
Петлешков е още в Панагюрище, когато тук пристига
„Кървавото писмо“ от Копривщица. След като подписва приготвените възвания, с
няколко от тях в ръка, през
нощта препуска към Брацигово.
Екатерина ДАМЯНОВА
Директор на Истор. музей

Човекът

Орфей животни, даже ада
с вълшебна арфа възхитил,
но пак накрая за награда
човек бездушен го убил.
На Омир древните герои
за подвиг славен ни зоват,
но пак на чужди и на свои
съдби разбити ни делят.

че страх запълзя
тук във всяко сърце:
„Кой изпрати тук този светец,
в тази нощ кобна, безока?“

След Буда всеки е наясно,
че трябва будна доброта,
но пак е толкова опасно
да бъдеш буден на света.

* * *
От тогава е бунтовен зов
щом крилата
от барутен дим пак излетят
със заветния блян „Свобода!“,
знамена пак развяваме
и по селата пак клади горят,
той - Белия конник ни пази от тежка беда ...

Спартак поведе легиони
бунтовни роби срещу Рим,
но пак неправди и канони
послушно хората търпим.

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Разбрал тъгите на народа
Коран създаде Мохамед,
но пак човешката природа
не спазва праведния ред.

Христос донесе на човека
надежда, вяра и любов,
но пак безбожната пътека
да следва всеки е готов.

Докато цял светът робува
на разни златни божества
човекът вечно ще враждува
със свойте ближни същества.
Ангел ПОПОВ
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