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СЛЕД „ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ...“
ИДЕ РЕД НА „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ...“
Отминаха празничните дни за
възпоменание на Април 1876-а и
някак неусетно се вливаме в другия
самобитен празник. За нас, брациговци, винаги е било така. Докато
пеем „Вятър ечи“, запяваме „Върви,
народе възродени“.
И забързани от празник в празник, дори не се замисляме за същността на историческата им предопределеност.
Затова в този ред на мисли ще
си позволим да цитираме част от
изказването на проф. Божидар Димитров, който като че ли най-точно
определя значението на двете събития в историческата ни памет.
„Априлското въстание. Какво
учат за него децата ни? Уроците
(все още не са махнати от учебниците поради криво разбиране на етническата и религиозна толерантност) винаги завършват с фразата
„въстанието завърши с неуспех”.
Тази фраза е една от най-големите
глупости, които сме сътворили българските историци.
Въстанията
в
световната
история нямат военно-спортна
цел – да победиш на бойното поле
армията на противника. Въстанията имат икономически, религиозни
или политически цели. Априлското
въстание няма икономически или религиозни цели. То не цели намаление
на данъците или унищожение на исляма. Априлското въстание има една
единствена и то политическа цел
– възстановяване на Българската
държава, виждана като единствена
възможност за прогресивно развитие на българския народ, отказано
му от Османската империя по силата на устройството и законите й.
Постигна ли тази политическа
цел Априлското въстание? Година и
десет месеца след него България бе
вече свободна държава.
С какво потресе европейското
обществено мнение Априлското
въстание, което принуди правителствата (много от тях тайно бяха

на страната на османците) все пак
да подкрепят българската държавност. Кланетата в Батак и другаде
обикновено пишем ние. Глупости!
На кланета и то далеч по-мащабни
Европа бе навикнала. В тези същите
години (през втората половина на
ХІХ век) само в Париж през 1871 г.
бяха убити 200 000 французи. Русите изклаха през 1866 г. в Полша 100
хиляди поляци.
Генерал Радецки изтрепа не
по-малко унгарци при тяхната революция, а що италианци изклаха
австрийците в революциите на
Апенините да не говорим.
Малко хора знаят, че европейците се впечатлиха не толкова
от касапницата в Батак, а от съобщенията на журналистите, че в
България най-личната сграда във
всяко селище е училището, че общо
те са 1500 и всички са построени и
поддържани без нито един грош от
държавния бюджет на Османската
империя.
Английските журналисти пишат
с известен срам, че в свободна Великобритания училищата също са
1500, а руските – че в огромната
им държава, просната на 11 000 км
от Варшава до Владивосток, училищата са 1248. „Народ, който хвърля
лични пари за образованието на
децата си заслужава независимост”
– пише един немски журналист.
И така, братя колеги историци
и журналисти, не пишете повече, че
Априлското въстание е неуспешно.
Дай боже повече такива „неуспешни”
въстания в бъдещето ни”, завършва
проф. Димитров.
А ние ще си позволим да посъветваме днешните учители да бъдат достойни наследници на своите
предци. Да не се крият зад многото
ангажименти и забързано ежедневие, когато трябва да преподават
практическите си уроци по родолюбие. Защото каквото посеят днес,
това ще жънем утре, но всички ние
– цялото ни общество и нация.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“
М ъ гл и в а п е л е н а
обвива утрото. На небето е бледото слънце,
което повече свети,
отколкото топли. Въздухът е зареден с обещания за добър живот.
На този ден – 30 април
2015 г., в пенсионерски
клуб „Дълголетие“ се
проведе годишното отчетно събрание за 2014
г. Настроението на присъстващите не е празнично. Ще се кажат някои истини, които едни ще наранят, а
други пък ще удовлетворят.
Гости на събранието бяха секретарят на Община Брацигово Мария
Мадарова и експертът по „Образование и култура” Иванка Стефанова.
Иван Вълчев бе избран за председател на събранието, а Ани Тодориева
– за протоколчик.
Председателят на клуба г-жа Димитринка Рашайкова прочете доклада за извършената работа през 2014
г., а след това и отчет по бюджета.
Изказаха се: Иван Вълчев, Гена Павлова, Елена Начкова, Елена Гергова

ISSN 1310-4918

30 ст.

139 ГОДИНИ ПЛАМЪКЪТ НА АПРИЛСКОТО
ВЪСТАНИЕ ОСВЕТЯВА НЕБЕСАТА НА БРАЦИГОВО

делените отпреди повече от 100
години дати – 11 и 12 май, въпреки
че дните бяха делнични.

ни лица поднесоха венци и цветя
на признателност пред паметника
на Васил Петлешков.
Останалата част от тържествата бе проведена на площад
„Централен”, където премина и
тържествената проверка-заря. В
21.05 часа заместник-командирът
на Четвърти артилерийски полк
подполковник Тодор Некезов
прие строя на почетните роти и
рапорта на командващия зарята
– майор Атанас Димитров.
На празника на града ни гости
бяха: заместник-председателят
на 43-ото Народно събрание г-н
Янаки Стоилов, народни представители от 13-и многомандатен

Традиционните ритуали преминаха стилно, без излишества,
но достатъчно тържествено и
помпозно, както подобава за подобно честване.
Точно в 10,30 часа те започнаха с вдигане на националния
флаг и поклонение пред лобното
място на Васил Петлешков в
района на градския стадион. В
Историческия музей в града бе
проведена викторина на тема:
„Въглените на Петлешков още
парят” с участието на ученици
от двете едноименни училища в
Брацигово и Пловдив.
На площад „23 септември”
(Капията, както го знаят всички
местни) пред мемориален парк
„Априлци” в 20,00 часа бе приет
почетният караул на военните от
поделение 24 490 – Асеновград,
част от Четвърти артилерийски
полк. Слово произнесе председателят на ОбС – Брацигово г-н
Илия Калинов и всички официал-

избирателен район, заместник
областните управители на област Пазарджик, началникът
на Трета авиационна база Граф
Игнатиево, кметове на общини и
населени места, представители
на институции, представители на
политически партии, граждани и
много гости.
В словото си кметът на общината Васил Гюлеметов настоя брациговци да бъдат горди потомци на
героите от Априлското въстание,
загинали за свободата на Отечеството, и призова Бог да пази Брацигово, неговата земя и хора.
Приветствие към жителите и
гостите на града отправи и зам.председателят на Народното
събрание Янаки Стоилов. Прочетени бяха и поздравителни
телеграми от вицепрезидента на
Р България Маргарита Попова и
други съмишленици и партньори
на Брацигово.
„Априлци”

И екна Възванието:
“О, българино! Докажи, че живееш и ти, покажи как знаеш да цениш
скъпата свобода.
Чрез днешното си въстание ти ще добиеш свобода, със бой и със собствената си кръв. Счупи хомота, който сече твоя врат, като с трион!
Ти, който търсиш свобода, чест и човешко право за себе си, пази също
свободата, честта и правата на оногова, който го потърси при тебе. Защити ги!
Бъди юнак неустрашим срещу неприятеля, сражавай се, воювай геройски;
но не отказвай благоволението си и към роба!
От днес, в името на българския народ, ние обявяваме пред целия свят,
че желаем: или свобода, или смърт на сичкото население.
Напред, напред, братя! Бог е с нас!”
И пламъкът на величавото Априлско въстание опърли небесата
на България. Годината е 1876-а,
месецът април – една паметна
дата в българската история, на
която преди 139 години един народ се вдига срещу цяла империя
в името на едно – свободата. Героизмът, който нашите деди проявяват е несъизмерим и трудно
може да бъде описан в едно патетично слово. За нас, живеещите
в забързания 21-ви век българи,
е трудно да си представим това,
което всъщност са направили
тези хора, а може би не е и нужно.
Нужно е да разберем посланието,
което те ни оставят чрез подвига
си. С действията, с цялата енергия
и патос, която влагат в подготовката на въстанието, личности като
Георги Бенковски, Васил Петлешков и много други ни показват, че
когато човек вярва силно в нещо,
той е способен да го постигне. Да,
мнозина от тях не са се заблуждавали, че шепа народ може да победи цяла империя, но те не са го
и искали. Тяхната цел е била друга
– Европа, а и целият свят, най-после да разберат, че там, на Балканите има един народ, който иска
свободата си и е готов да жертва
живота си за нея. И те – обикновените люде, преродили се в
апостоли, го постигат! Само една
година след кървавото потушаване на Априлското въстание Русия
обявява война на Османската империя, а през 1878 година на картата на Европа вече съществува и
държавата България.
В живота на всяко населено
място има празници, които са
неотделими от неговото битие.
Тържествата по случай 139-ата годишнина от Априлската епопея в
Брациговски въстанически пункт
бяха отбелязани точно на опре-

ВЪГЛЕНИТЕ НА ПЕТЛЕШКОВ ОЩЕ ПАРЯТ
и Петър Михайлов. На поставените
въпроси отговори г-жа Рашайкова.
В създалата се ситуация на обвиняем и обвинители още веднъж пролича благородството на възрастта.
С открито лице бяха поднесени и
понесени критиките. След това в
хода на дневния ред присъстващите
гласуваха и проекторешенията станаха решения за 2015 г. заедно с допълненията – г-жа Рашайкова продължава да председателства клуба.
Събранието бе закрито, а на всички
участници бе раздаден обяд.
„Априлци”

Под този наслов вече пета
поредна година в Градски исторически музей си дават среща отбори на двете едноименни училища
от Брацигово и Пловдив.
Всяка година в навечерието на
12 май – празника на Брацигово,
НУ „Васил Петлешков” от нашия
град и ОУ „Васил Петлешков”
– Пловдив участват във викторина на тема „Априлските събития в
Брациговски въстанически пункт
от 1876 г.”. Историческият форум
се провежда в залата на музея и
тази година едва побра желаещите да разберат какво са научили
третокласниците за отминалите
героични събития и личности.
Трудът на учениците бе оценяван
от жури в състав: директорът на

ГИМ – Брацигово, директорът на
НУ „В. Петлешков” – Брацигово
и зам.-директорът на ОУ „В. Петлешков” – Пловдив.
Много старание и желание
бяха вложили малчуганите, за
да докажат, че няма да посрамят
името на патрона си. След оспорвана надпревара отборите завършиха с равен резултат и получиха
достойни награди. Децата участваха и присъстваха на тържественото ежегодно изваждане на
знамето на априлските въстаници
от Брацигово. Пред витрината,
където се съхранява реликвата, те
се запознаха подробно с неговата историография и с една от наследниците на Петлешковия род
– Зоя Петлешкова. Възрастната

жена им пожела да бъдат здрави
и достойни наследници на своите
видни прадеди и им завеща любов към родното и Родината.
С вълнение детските ръчички
докосваха оригиналното смарагдово сукно, лично закупено от
брациговския аптекар и извезано от местната някогашна учителка Ана Гиздова, и си обещаваха
частица от светинята да им дава
сили в забързаното ежедневие.
Със снимки за спомен пред
единственото оригинално черешово топче и със знамето на априлските въстаници в ръка форумът бе увековечен, а участниците
си обещаха да се срещнат отново
в навечерието на 1 ноември
– Деня на народните будители.
Иванка СТЕФАНОВА
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Върви, народе възродени!
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Цветанка Убинова за съдбата Роден да спасява
на жените гурбетчийки сърцето на камъка
Българските жени са като
тревата – може да ги газиш,
но те пак се изправят
„Колко си приличат жената и тревата! – мисля си,
изтегната върху съвършения
райграс в парка. – Едно стръкче самичко пробива асфалта
и пропуква бетон... или отива
на гурбет и с години издържа
цялото си семейство!...”
Каква е съдбата на това
„самичко стръкче” ни разказа
самата авторка на 15 май в читалище „В. Петлешков - 1874”
от 17:30 часа. В зала 202 писателката Цветана Убинова гостува не за първи път в града
ни, за да представи поредната
си книга „Тревата не умира”.
Творбата рисува образите на
жени, които отиват в чужбина,
за да търсят работа, водени
от надеждата за по-добро бъдеще. Но единственото, което
откриват е страшната действителност. Те не биват зачитани
като хора, а са приемани като
поредните емигранти, чийто
труд се експлоатира.
Съдбите на 12 жени, живеещи зад граница и помагащи
финансово на своите семейства, съдби, разбити като с
миксер – съдбите на много
българки и жени без адрес.

Зад всяка жена на гурбет
стои липсващ мъж, абдикирал, който не е бил на мястото си по някаква причина,
сподели Убинова в отговор
на въпрос и допълни, че може
би, ако някога Господ е създал Адам да води, сега е ред
на Ева. И не само в България.
5-годишното Ӝ пребиваване в
Мадрид я срещнало с Еви от
много националности, включително и немалко от т. нар.
Трети свят.
Цветана Убинова живее
в Пазарджик, където преподава по български език в ЕГ
„Бертолт Брехт“. Автор е на 11
книги, повечето от които поетични. Тя е част и от женския
клуб „Сороптимист Интернешънъл”.
Брациговци я познават
задочно от статиите и публикациите Ӝ във вестник „Априлци” от години.

В навечерието на КирилоМетодиевите
празници големият приятел на
Брацигово проф.
Крум
Дамянов
стана академик.
Той бе номиниран в сферата
на изкуството и
изкуствознанието в едно с композитора Георги
Минчев.
Сред
монументалните
произведения на
Дамянов са „Камбаните” („Знаме
на мира”), „Създателите на българската държава” в Шумен и „Асеневци” във Велико Търново.
Преди около десетина години Крум Дамянов бе
привлечен в Брацигово от старите културтрегери
като участник в проекта за изграждането на паметника за загиналите във войните. Всъщност академикът никога не е късал връзката си с нашия град,
все пак баща му е родом оттук и той не пропуска
да се върне при корените си. Така през 2009 година
в Музея на Брациговската архитектурна школа бе
открита негова постоянна експозиция, а от 2014-а
известният брациговски обелиск „Плачи камък” има
своя визия.
Макар замислени „камерно”, творбите му въздействат с изключителна сила и експресивност, като
финесът им ги превръща в източник на енергия.

КОЙТО МОЖЕ, ГО МОЖЕ!
През последните няколко години в Брацигово няма
тържество, което да премине
без участието на самодейците от местното читалище.
Самородните наши таланти
отдавна са спечелили сърцата на своята публика и аплодисментите гръмват още с
появата им на подиума. Млади, хубави, жизнерадостни и
талантливи – за какви по-добри наследници би могъл да
си мечтае малкият ни град?
Заставам пред може би
най-изявения измежду тях –
Георги Маринов, едва 16-годишен, ученик в Езиковата
гимназия „Иван Вазов” в
Пловдив.
– Много си талантлив,
Георги – подхващам импровизиран разговор с него. –
Песента ти се излива с лекота, а гласът ти е наслада
и за слуха, и за душата. Откога пееш?
– Ами… Още в детската
градина си имахме вокална
група…
– В детската градина
пеят всички – прекъсвам
го. – Кажи ми за по-нататък!
– По-нататък… – замисля
се. – Отпреди около четири
години…
– Някой забеляза ли те?
Насърчи ли те?
– Да. Веднъж Анастасия
Клянчева ме чу и ме накара
да изпея една песен пред
Галя Троянова. Така се започна…
– А ти чувстваш ли в
себе си музикалния ген на
рода си?
– Тате пее хубаво. И баба
ми Елисавета… От тях съм
наследил по нещо. И от двата им рода…
– А какво знаеш за тях?

За родовете си…
Георги Маринов с учителката
– Бащиният ми корен е по музика Мария Стоименова
от Жребичко, майчиният –
от Брацигово.
– За тебе може да се
каже, че си вече кореняк
брациговец. Но изпитваш
ли афинитет и към Жребичко?
– Определено. Обичам
да ходя там…
– Пял ли си от „Куката”?
– А какво е това?
– „Куката” е онзи
култов камък, който се
извисява над „Хорището”.
Отпуснеш ли гласа си
оттам, ще те чуят ехехе-е-й! Хипотетично – чак
до хоризонта. Който пък,
погледнат оттам, е необятен…
– Ще го направя някой
ден…
– С какво се занимаваш
сега?
– Не би ли се явил на
– Най-вече с училището. някой от телевизионните
Изучавам езици – немски, формати за таланти?
руски и английски…
– Поне засега – не. Мис– А във вашето училище ля, че не съм достатъчно
не се ли пее?
подготвен.
– О, да! Участвам и там
– Нямаш ли си музикавъв вокална група, но как да лен педагог?
ти кажа – в големия град са
– О, имам. Галина Траянодалеч от фолклора. Омало- ва от читалището, на която
важават го. Набляга се на съм много благодарен.
модерната музика…
– Как се чувстваш в чи– А каква е причината талището?
народната песен да е залег– Честно казано – като
нала в твоята душа?
във втория мой дом. Пея,
– Чрез нея чувствам играя народни танци, свиря
връзката с рода си, с коре- на пиано – какво по-хубаво
ните си… А някои от песните от това?
са толкова хубави!
– Извън фолклора каква
– Участвал ли си в ня- друга музика обичаш?
какви конкурси досега?
– Съвременна, но не рок,
– Да. Спечелих грамота рап или метъл. Обичам балав Казанлък през 2011-а. И ди и по-лирична музика…
бронзов медал на „Орфее– А чалга?
во изворче” в Стара Загора
– И чалга – усмихва се
през следващата година.
дяволито.

– Имаш ли си любими народни песни?
– Имам, но ми е трудно
да ги класирам. Може би „А
бре, юначе каматно”, която
пеем най-често. И „Руфинка
болна легнала”…
– „Руфинкината”! Ето
ти песента, на която
трябва да се пробваш от
„Куката”. За нея няма да
намериш по-подходяща сцена от онзи камък…
– Ще го направя!
– А как виждаш бъдещето си – при езиците, или
при музиката?
– Ще уча. След време ще
запиша медицина или право. Но пеенето ще си остане
завинаги любимото ми занимание. То е в душата ми
и няма как да бъде изтръгнато оттам. Най-вероятно
ще продължа с читалищна
дейност…
– Е, желая ти успех! И
в учението, и в музиката!
Заслужаваш го!
Сред публиката на площада забелязвам родителите на Георги.
– Кажете ми нещо за вашето момче – питам ги без
да очаквам някакъв особен
отговор. Какво ли могат
да кажат родителите на
едно толкова благодарно
дете?
– Упорит е, трудолюбив е,
амбициозен е – следва все
пак кратка характеристика
от развълнуваната майка.
– В такъв случай, като
добавим и таланта, значи
го очаква добро бъдеще –
следва и моето заключение,
в което искрено вярвам. –
Нека бъде здрав, за да радва
и вас, и публиката, която
той отдавна си е спечелил.
Димитър СТЕФАНОВ

Вече всяко дете ще може
да се обучава вкъщи
Учениците, които разчитат
на домашното образование ще
полагат изпит всяка година, за
да минат в по-горен клас и да
вземат диплома.
Обхватът на домашното образование у нас се разширява
драстично. В самостоятелна
форма на обучение занапред
ще могат да се обучават не
само деца със здравословни
проблеми и с изявени дарби,
но и такива, чиито родители
са изявили подобно желание.
Това решиха депутатите от образователната комисия в НС,
след като приеха на 2-ро четене текстове от новия Закон за
предучилищното и училищното образование.
И в момента самостоятелната форма на обучение е
разрешена от закона, но само
за ученици, които поради здравословни причини не могат да
посещават училище, което се
удостоверява с медицински
документ, както и за даровити
деца. С новите текстове обаче
депутатите от управляващото
мнозинство добавиха още
две възможности за образованието в домашни условия
- за „лица, навършили 16 г.” и
за деца „в задължителна училищна възраст по желание на
учениците и родителите”.
Както и сега, въпросните
ученици ще се подготвят
самостоятелно на базата на
училищния учебен план, като
в края на годината ще полагат
изпити по конкретните учебни
предмети. Разрешението за
самостоятелно обучение ще
се дава от експертна комисия
към регионалното управление
на образованието (сегашните
регионални
инспекторати),
която всеки учебен срок ще
контролира как е организирано обучението.
Редица детайли около
новата форма на обучение в
законопроекта не са разписани добре и от коментарите
на депутатите стана ясно, че
по текстовете тепърва ще има
спорове. Бойка Маринска от
РБ попита какво ще се случи,
ако ученикът в самостоятелна
форма на обучение не покрие
необходимите
изисквания,
и дали в този случай ще се
мести в традиционната форма
на обучение. Този въпрос в
законопроекта изобщо не е
уреден.
Депутатите в крайна сметка
решиха, че децата, обучавали
се у дома, които не постигнат
нужните компетентности за
съответния клас, ще могат да

продължат в друга форма на
обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното
развитие в съответното училище. На този етап не е ясно
при провал по колко учебни
предмета ще се случва това.
Законопроектът
предвижда
при традиционното обучение
повторение на класа при невзет поправителен изпит и по
1 предмет.
Тепърва ще се умува и
как да се реши въпросът с
издръжката на един ученик
и кой и в какъв размер ще я
получава.
Законопроектът
предвижда възможност част
от издръжката да се отпуска
и на частните училища и по
аналогия възниква въпросът
дали родителите, които сами
обучават децата си, имат право
на финансиране.
Шефката на просветната
комисия Милена Дамянова
уточни, че част от парите, които се отпускат от държавата,
ще отиват в училището, в което се провеждат изпитите за
проверка на знанията.
Промените предизвикаха
бурни критики от червените
депутати, които видяха заплаха от увеличаване броя на
отпадащите от училище деца и
дори от закриване на школа.
Това е начин да се заобиколи задължителното по
конституция образование до
16-годишна възраст. Редица
секти и вероучения може да
предпочетат да обучават децата си вкъщи. У нас има около
400 общообразователни училища с под 100 ученици. Ако от
всяко от тях се оттеглят в самостоятелна форма на обучение
по 50 деца, ще се застраши
самото населено място.
Притеснения около новата форма има и МОН. От
министерството твърдят, че
подкрепят по принцип промените, но също настояват за
допълнителни текстове, които
да гарантират контрола върху
новата форма на обучение.
„В момента у нас по различни данни има между 300 и
500 деца, които се обучават самостоятелно, като целта е сега
те да се припознаят. Кого ще
ощетят промените, тези деца
в момента не са в училищата
и за тях не се дават пари?”,
коментира Дамянова, която
не очаква увеличаване на отпадащите от училище ученици,
нито пък бурно нарастване на
самостоятелно обучаващите
се, тъй като процесът нямало
да бъде безконтролен.

Брацигово и Бяга в
математически двубой
Седмокласниците от СОУ „Народни будители” и техните
връстници от ОУ „Христо Ботев” – с. Бяга премериха сили
в оспорвано състезание по решаване на математически задачи в три области на точната наука – алгебра, геометрия и
занимателна математика.
Домакини бяха учениците на бяжкото училище, които с
гордост приеха своите опоненти в обновената си спортна
зала.
Математическия двубой двете училища посветиха на
свои кръгли годишнини – СОУ „Народни будители”, Брацигово – на 70-ия си рожден ден, а ОУ „Христо Ботев”, с. Бяга – на
150-ата годишнина от създаването на училище в селището.
Ученици и преподаватели приеха предизвикателството
и като подготовка за Националното външно оценяване след
седми клас, което ще се проведе на 22 май в цялата страна.
Отборите бяха четири, като всеки включваше по четирима състезатели. Математиците запретнаха ръкави и дадоха
всичко от себе си, подкрепяни от своите преподаватели
Марияна Бекриева и Красимира Мишева. Старши експерт
по математика към РИО на МОН – Пазарджик Дора Дулчева
заяви, че надпреварата е била оспорвана, а резултатите –
близки по стойност.
Победителите бяха наградени с призове, осигурени от
Кметство Бяга.

19 май 2015 г.

Съвременност

Да изчистим България заедно
Около 100 дyши
yчacтвaхa в пoчиcтвaнeтo нa Брацигово
и региона в пъpвия
дeн нa кaмпaниятa
„Дa изчиcтим Бългapия зaeднo“ нa
10 мaй. В биткaтa
c бoклyцитe oкoлo
дoмoвeтe в poдния гpaд ce включиха служителите на Общинска администрация – Брацигово, персоналът на НЧ
„Васил Петлешков-1874”, Домашен социален патронаж и
Дневен център за възрастни хора с увреждания, този на
ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, както и колективите на кметствата в селата Исперихово и Бяга. Сред ентусиастите бяха
и любителите на природата в курорта „Васил Петлешков” в
местността Атолука.
В 8,00 часа на неделния майски ден започна офанзивата
по събирането на боклука на площад „Централен”. Няма
снимка или репортаж, които да опишат истинското чувство
при срещата с пейзажа на среднощния живот на подрастващите. Кутии от бира, пакети от цигари, чаши за еднократна
употреба, опаковки от всякакъв цвят и вид, големи бутилки
от бира, шарени салфетки и килим от люспи на слънчогледово семе.
Ако позабравената приказка за сливите и сметта бъде
приложена, макар и метафорично щяхме да реализираме
завидна печалба, защото само от центъра на града бяха извозени над тридесет чувала с отпадъци. Общото количество
на отчетения събран отпадък е 14 000 кг.
Само трима доброволци съчувстваха на любителите на
чистотата и запретнаха ръкави наравно с тях. Това са учениците Иван Кацаров и Иван Карналов, които се включиха в

почистването на новото мултифункционално игрище на ул.
„Христо Смирненски”, и Мария Пейкина.
„Мнoгo e нeпpиятнo кaтo виждaм тoлкoвa бoклyци”, си
казва всеки докоснал се до потребителския хаос на площада. Хopaтa тpябвa дa пaзят реда и чистотата и тo нe caмo за
дa им e добре на тях, нo и зa околните. Нaдявaме ce cлeд
всеки такъв кампаниен дeн те дa ce зaмиcлят и кoгaтo yтpe
хвъpлят бoклyк, дa cи кaжат: „Тoзи път щe гo изхвъpля нe
къдeтo ми пaднe, a къдeтo мy e мяcтoтo.“ Защото това са нашият град, нашият площад, нашето време, но и залогът за
нашето утре.
Кампанията ще продължи и на следващите посочени
дати.
Татяна СИМОНОВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
Европейски
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение
Европейски съюз
социален фонд
на Решение №660/22.12.2014 г. на Общински съвет – град
Брацигово и протоколи на комисията от не проведени
Проект „Общинска администрация Брацигово –
търгове
ефективна и компетентна”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-129/19.08.2014 г.
От 24 до 26.04.2015 г. се проведе обучение от Езикова
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба школа „Астони”, изпълнител по Дейност №3 „Провеждане
на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ на обучения извън каталога на ИПА” в Боровец. Темата бе
се в град Брацигово, представляващ ПИ с идентификатор „Организационно развитие”, а сертификати получиха 15
06207.502.2015 по кадастралната карта и кадастралните ре- души, успешно преминали курса.

ОБ Я ВЯ ВА

гистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-43
от 19.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с
площ 3095.00 (три хиляди деветдесет и пет) кв. м, актуван с Акт
№240/03.11.2014 г. за частна общинска собственост.
Трайно предназначение на територията – урбанизирана.
Начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.
Номер по предходен план – квартал 128, парцел ХII.
Граници и съседи – 06207.502.9617; 06207.502.2016;
06207.502.9641; 06207.502.9579.
Ведно с построената в него сграда с идентификатор
06207.502.2015.1 със застроена площ 523.00 кв. м, брой етажи –
4 (четири), предназначение – общежитие.
Начална тръжна продажна цена в размер на 283 520.00
(двеста осемдесет и три хиляди петстотин и двадесет) лева без
ДДС.
Търгът ще се проведе на 15.06.2015 г. от 10:00 ч. в сградата
на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски” №1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация – гр. Брацигово до 16:00 ч.
на 12.05.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна продажна цена се внася по сметка
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Общинска банка АД – Пещера или в брой в касата на Община
Брацигово до 16:30 ч. на 12.05.2015 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават на фронт-офиса
при Общинска администрация – гр. Брацигово до 16:45 ч. на
12.06.2015 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното
време на Общинска администрация – гр. Брацигово след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация до 15:00 ч. на 12.06.2015 г.
За допълнителна информация: Общинска администрация –
Брацигово, тел. 3552/20-65, вътр. 116, 106.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Проект „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна” по Дог. № М13-22-129/19.08.2014 г.

Заповядайте в новооткрития магазин за авточасти, аксесоари
и консумативи на улица „Васил Петлешков” до Еврофутбол.
Тук може да намерите почти всичко необходимо
за вашия автомобил.
Разчитайте на нас, когато возилото ви се разболее.
Телефон за контакти: 0894 025 120 – Христо Христов

фото „КРИСТИ”
ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ СИ!
ЗА КОНТАКТИ:

ТЕЛ.

0889 021 678
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО
На основание взето на заседание на Общински съвет гр. Брацигово Решение №718/26.03.2015 г.:
I. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане
управлението на „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.
Брацигово при следните условия:
1. Срок на договора - 3 години.
2. Място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой”
ЕООД - гр. Брацигово.
II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
− Образование – минимум средно и придобита професионална квалификация: строителен техник;
− Професионален опит – минимум 5 години.
Необходими документи, които трябва да представят
кандидатите:
− Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
− Автобиография (CV);
− Копие от документ за самоличност;
− Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено
престъпление и не е лишено от право да заема конкурсната
длъжност (по образец);
− Копие от диплома за завършено образование;
− Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове;
− Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако кандидатът притежава
такива;
− Свидетелство за съдимост в срок на валидност;
− Удостоверение, че кандидатът не е под съд и следствие;
− Медицинско удостоверение;
− Писмена бизнес програма за развитие на търговското
дружество.
(Копията на документи да бъдат нотариално заверени
или заверени с подписа на кандидата.)
III. Етапи на конкурса:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и допускане
на кандидатите до участие в конкурса.
2. Защита на представената бизнес програма и интервю
с кандидатите.
IV. Изисквания към бизнес програмата за развитие на
търговското дружество:
• Бизнес програмата се разработва за период от 3 години и за всяка година поотделно. Да съдържа разработка
за развитието на „Инфрастрой” ЕООД - гр. Брацигово за
тригодишен период с обем до 50 стандартни печатни листа.
Бизнес програмата трябва да съдържа конкретни икономически показатели като: рентабилност, производителност,
обем на продажбите, печалба или намаляване на загубите,
нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на
определен брой работни места, финансови задължения,
инвестиции.
При поискване, на кандидатите ще бъдат предоставяни
копия от финансовите отчети, справка за персонала, финансови задължения на „Инфрастрой” ЕООД.
При необходимост от разяснения относно състоянието
на „Инфрастрой” ЕООД кандидатите могат да се обръщат
към Анета Рашайкова – тел. 0894 426481.
V. Интервю:
Състои се в представяне и защита на разработената
бизнес програма, представена от кандидата, и въпроси от
нормативната уредба в областта на ВиК и управление на
търговски дружества и основните компетентности, необходими за изпълнение на длъжността.
VI. Условия, ред и срок за подаване на документите за
участие в конкурса:
Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администрация - гр. Брацигово,
стая №10 – главен експерт „АОЧР” и на интернет страницата
на Община Брацигово – www.bratsigovo.bg.
1. Документите по раздел II от настоящото Решение се
подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в
запечатан плик в Деловодството на Общинска администрация - гр. Брацигово на адрес: гр. Брацигово, ул. „Атанас
Кабов” 6а, стая №10 – гл. експерт „АОЧР” до 17:00 ч. на
19.06.2015 г.
Писмената Бизнес програма се подава едновременно с
документите по раздел III в отделен запечатан плик, поставен в общия плик с останалите документи.
2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в деловодния регистър по
реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление
се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
1. Първият етап от конкурса – допускане на кандидатите,
ще се проведе в срок до три работни дни след изтичане на
срока за подаване на документите, а вторият етап да се проведе не по-късно от 14 дни след решението на комисията за
допускане на кандидатите.
2. За допускането или недопускането, както и за мястото,
датата и часа на конкурса, назначената комисия уведомява
кандидатите в срок от 3 работни дни.
3. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът ще се
проведе на два етапа - подбор по документи и защита на
представена бизнес програма и интервю.
(Пълният текст на решението е достъпен на интернет
страницата на Община Брацигово.)

Спорт

Щрихи от
70 години
празника на града ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА
Ансамбъл при АМТИИ – Пловдив

СВЕТОВНА ВОЙНА

Танцова формация „Брациговче”

Художествен ръководител и на двата състава
е асистент Стефан Йорданов, преподавател
в АМТИИ - Пловдив

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
19 МАЙ
ПРЕДСТАВЯНЕ
ВАНЯ ЩЕРЕВА – писателка
РУМЕН СТОИЧКОВ – журналист, историк
и водещ от БНР, ще представи книгите си
„Преди забравата” и „Из стръмнините на
България”

20 МАЙ
„ЛУДОРИИ В СЪБОТНАТА ВЕЧЕР”
от Марсел Митоа
С участието на:
Искра Радева – Люсиен
Милена Атанасова – Лоранс
Веселин Ранков – Гастон
Антон Радичев – Хектор
Режисьор:
Искра Радева
Кратко описание:
Наред с необичайните методи, които използват две самотни парижанки при запознанствата
си с мъже, наред с комичните ситуации, в които
изпадат те и партньорите им, става въпрос за
самотата, за истинските стойности, за нуждата от обич, от разбиране, от рамо до теб.

22 МАЙ
„ХРАБРИЯТ ШИВАЧ”
постановка за деца на
ДКТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”
ПАЗАРДЖИК
Режисьор: Светлозар Гагов

24 МАЙ
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН
НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И КУЛТУРА
10.30 – площад „Централен”

По повод Деня на Европа и 70-ата годишнина от победата над хитлерофашизма във Втората световна война
Община Брацигово организира на 9 май от 17.30 часа в
архитектурен комплекс „Попови къщи” празничен концерт с участието на квартет „Кантус”. В програмата бяха
включени руски песни от военните години и български
патриотични песни.
Всяка година общинското ръководство подарява на
местната общност изискани концерти със стилна музика,
достойни за европейски претенции, но за съжаление,
ценителите на стойностното изкуство сред брациговци
стават все по-малко и по-малко.
Квартет „Кантус” е създаден през 2007 г. Състои се от
Явор Генчев (бас), Бисер Георгиев (баритон) и двамата тенори - Пламен Папазиков и Мирчо Мирчев - певци с ярки
гласове, вплитащи се във великолепно съзвучие.
Всеки един от тях носи своето неповторимо артистично присъствие и безспорен професионализъм. Завършили Държавната музикална академия с оперно пеене,
и четиримата млади изпълнители вече имат завидна
творческа биография в оперни и оперетни спектакли на
големите наши и европейски оперни сцени.
Репертоарът на квартета включва патриотични песни
и шедьоври от българската и световна класика.
Четиримата изпълнители могат да бъдат срещнати
и под името „Армейска песен”, докато изпълняват служебните си задължения към Ансамбъла на Българската
армия.
На брациговската публика те подариха букет от патриотични и руски шлагерни песни.

ОБЕР
ЗАПОЧНА РОЗ

ЪТ

Българската тайна срещу
тъмни кръгове около очите
Вместо
да
търсим
екзотични съставки,
да
използваме
розовото
си
злато.
Погледнете
козметичните
си
продукти.
Откъде идват
активните им
съставки?
Червени боровинки
от Швеция, алое вера
от Карибите, масло от
макадамия, отгледана в
Австралия – използваме
съставки от целия свят
само и само да сме найкрасиви. И сякаш напълно
забравяме, че страната
ни е най-големият производител и износител на
розово масло в света.
Розовото масло и
розовата вода се отразяват прекрасно както
на мазната, така и на
сухата кожа. Но найголямото предимство,
за
което
всъщност
пишем тази статия, е
свойството на розовата вода да се справя с
тъмните кръгове около
очите.
Всяка вечер след

като си махнете грима,
което можете да правите отново с розова
вода, напоете две тампончета с нея, сложете
ги на очите и се отпуснете за 10 минути. Това
е най-добрата терапия
за околоочната зона,
която, както знаете, е
изключително чувствителна и трябва да се
отнасяме с нея много
внимателно.
Розовата вода стимулира регенерирането
на увредените и застаряващи тъкани, подобрява кръвообращението и
поддържа водния баланс
на кожата.
Почиства деликатно
кожата в дълбочина, отстранява замърсяванията и не дразни очите.

И си е наша.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАЙСТОРСКО
КОРМУВАНЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ В БРАЦИГОВО
Традиционно в началото на месец май Община Брацигово е
инициатор на демонстративно състезание по майсторско кормуване на полигон, в което се включват шофьори от различни възрасти. Импровизирано жури оценява уменията на автоводачите,
заявили желание за участие. След оспорвано съревнование за
точно, бързо и прецизно шофиране на полигон журито класира
на първо, второ и трето място най-добрите постижения.
Специални тениски, купи и медали, както и парични премии,
примамваха ентусиазираните майстори на волана. Тази година
имаше и дамско участие.
Състезанието за управление на леки автомобили е част от
поредицата демонстративни спортни прояви, посветени на поредната годишнина от Априлското въстание.

Малки брациговчетата въртяха
педали във велосъстезание
Млади
велосипедисти
въртяха педалите в състезание, организирано от Община
Брацигово. Надпреварата бе
част от ежегодните спортни
празници, които тази година
протичат под мотото „139
години Априлско въстание в
града“. В състезанието участваха деца на възраст от 6 до
16 години. Желаещите бяха
21 любители на колоезденето.
Мероприятието бе посветено
и на Третата глобална седмица
за безопасност на движението
по пътищата за деца под егидата на ООН.
Състезанието протече в
два тура – преодоляване на
определен маршрут и надпревара за време. Първият етап
бе най-вълнуващ за малките
колоездачи.
Колоната
от
велосипедисти бе водена от
полицейска кола на местния
ПУ на МВР, а след групата се
движеше охранителният автомобил на Люкрим гард – София. След обиколката на града
започна и истинското състезание на площад „Централен”.
Наставлявани от учителя по
физическо възпитание и спорт
в СОУ „Народни будители” Борис Благоев, децата показаха
умения за владеене на своя
приятел велосипеда.

До финала достигнаха
най-добрите състезатели от
различните възрастови групи,
които получиха награди, осигурени от кмета Васил Гюлеметов. За адреналин участниците
бяха почерпени с шоколад. А
най-добре екипираните с каска и ръкавици бяха поощрени
като еталон на поведение при
управлението на велосипед в
градски условия. Тези състезания вече са традиционни, те
спомагат и за обръщане вниманието на децата към правилата за движение по пътищата,
познаване на пътните знаци,
съобразяване с обстановката
и взимане на правилни решения при придвижване по
улиците. Денят бе използван
и за информиране на малките
за пътнотранспортните произшествия по пътищата на
страната и възможностите за
недопускането им.
На наградените - честито!
Пожелаваме им нови успехи!

Пролетен волейболен турнир
В зала „Олимп” брациговският
волейболен клуб организира турнир,
посветен на 139-ата годишнина от Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт.
На 7 и 8 май няколко волейболни
тима спореха за приза на Община
Брацигово. Юношите на панагюрския
„Пан-Волей” спечелиха първото място
след оспорвана игра. Първият двубой
на панагюрци бе срещу „Хебър” (Пазарджик), който се оказа и
най-сериозният им противник. Момчетата на треньорката Росица Ангелкова показаха отлични умения и затвориха срещата с
3:1 (25-22; 18-25;29-27;25-14). Юношите победиха и връстниците
си от Брацигово и Батак, като не ги оставиха да запишат нито
един гейм в своя полза.
Младият отбор на Брацигово падна с 3:0 при 25-9, 25-22, 2521, а батачани при 25-14, 25-8 и 25-10.

Втори в турнира се класира пазарджишкият „Хебър”.
Всички участници получиха медали за участие и възпоменателни плакети, а първенците бяха отличени с купа, връчена
лично от кмета на Брацигово г-н Васил Гюлеметов.
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