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На 29 март Общин-
ски съвет – Брацигово, 
проведе редовното си, 
осмо поред заседание за 
мандат 2011 – 2015 г. При 
пълен кворум на всички 
общински членове бе 
променен предварител-
но определеният дневен 
ред, като отпаднаха три 
от точките, а бе добавена 
една.

Сякаш символич-
но преди празника на 
ромите общината вече 
има Общински съвет 
за етнически и интег-
рационни въпроси. На 
основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, 
ал. 1 от Правилника за 
устройството и дейността 
на Националния съвет за 
сътрудничество по етни-
чески и интеграционни 
въпроси общинарите 
предложиха на кмета на 
община Брацигово да 
бъде определен съставът 
на съвета, в който влизат 
заместник-кметът на об-
щината, главният експерт 
„Младежки дейности“, 
общинските съветници 
Стефка Казакова, На-
дежда Казакова и Димо 
Милковски, както и два-
ма представители от Об-
щинска администрация, 
определени със заповед 

на кмета на общината. 
Приет и утвърден бе и 
Правилник за устрой-
ството и организацията 
на работата на Общин-
ския съвет по етнически 

и интеграционни въпро-
си.

Общински съвет 
– Брацигово, на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от За-

кона за общинския дълг 
и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за съставяне, 
изпълнение, отчитане и 
контрол на бюджета на 
Община Брацигово, прие 
и отчета за състоянието 
на общинския дълг към 
31.12.2011 г.

С направени промени 
бе гласувана План-смет-
ка за необходимите сред-
ства по случай чествани-
ята на 136-годишнината 
от Априлската епопея в 
Брациговски въстани-
чески пункт. Общинските 
съветници определиха 
сума от 16 000 лева за 
организиране и провеж-
дане  празника на града.

Общински съвет - Бра-
цигово, на основание чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
9, ал. 1, т. 4 от Наредбата 
за реда за упражняване 
правата на собственик 
на Община Брацигово в 
търговските дружества 
с общинско участие в 
капитала и след провеж-
дане на конкурс избра за 
управител на „Инфрас-
трой“ ЕООД със седали-
ще гр. Брацигово кла-
сирания на първо място 
след проведен конкурс 
участник – Атанас Петров 
Недялков. 
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„ИНФРАСТРОЙ” – С НОВ УПРАВИТЕЛ

Твърде малък брой хора у нас се определят 
като роми, посочват официалните резултати от по-
следното преброяване на населението у нас. Едва 
5 процента от тях са посочили своята етническа 
принадлежност като ромска, което възлиза на общо 
325 343-ма.

В община Брацигово живеят около 1800 души, 
припознаващи се като роми. Тяхната концентрация 
е в общинския център и село Исперихово. Про-
блемите им са предимно икономически и образо-
вателни. Голяма част от тях не работят и разчитат 
единствено на социални помощи.

Международният ден на ромите е обявен през 
1992 г. от ООН и Европейския съюз, по предло-
жение на Международната организация „Романо 
юнион“.

На тази дата през 1971 г. в Лондон се провежда 
Първият ромски конгрес. Целта му е да се обеди-
нят и систематизират усилията на международното 
ромско движение, както и да се привлече внимани-
ето на световната общественост върху проблемите 
на винаги намиращите се в малцинствена позиция 
роми: образование, бедност, сегрегация.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА РОМИТЕ

Ние - хората

Така, възлюбени в 
Господа наши духовни 
чеда, вдъхновеният 
църковен певец при-
канва вярващите да се 
просветят от светлината 
на днешния празник на 
Христовото възкресе-
ние.

Животът е върховно 
благо. Той е драгоценен 
дар от Бога. Човекът е 
създаден за вечен и бла-
жен живот (Прем. 1:13). 
Но той загуби тоя дар 
поради грехопадение. 
Чрез греха 
дойде и 
с м ъ р т т а 
(Римл. 5:
12). Гос-
под Иисус 
– хлябът 
на живота 
(Йоан 6:35) 
слезе от 
небето, за 
да имаме 
живот и 
да имаме в 
изобилие 
(Йоан 10:
10). Чрез 
с в о я т а 
смърт и 
в ъ з к р е -
сение той 
победи смъртта и ни 
дарява живот вечен. 
Заедно с това Той ни 
даде и залога за нашето 
собствено възкресение 
и наченки на живота в 
бъдещия век. Тоя залог 
ние получаваме в све-
тото кръщение – символ 
на смъртта Христова, 
чрез която ставаме съ-
участници на тая ми-
роспасителна смърт. А 
щом сме съучастници 
в смъртта Христова, то 
ще бъдем съучастници 
и в Неговото възкресе-
ние (Римл. 5:3). Защото  
както в съгрешилия 
Адам, всички умират, 
така сега във възкръс-
налия Христа всички ще 
оживеят (I Кор. 15:22). 
Възкръсналият Христос 
стана начатък, а после 
при Неговото идване ще 
възкръснат и ония, кои-
то са Негови (I Кор. 15:
23). Пример и уверение 

за това имаме в житното 
зърно, хвърлено в не-
драта на земята – ако то 
не умре (?!), остава си 
само; ако ли умре, при-
нася много плод (Йоан 
12:24); то трябва да умре, 
за да оживее отново. 

Благочестиви право-
славни християни, Въз-
кресението е основен 
камък на нашата вяра, 
твърдина на нашата на-
дежда и гаранция за 
нашето спасение. Ето 
дълбокия смисъл на 

Христовата 
Пасха и на 
днешното 
нейно чест-
ване: тя, 
Пасхата, за 
нас – вяр-
ващите, е 
единстве-
но преми-
наване от 
смърт към 
живот и 
възход от 
земята към 
небето. Ето 
откъде ид-
ват струите 
на днеш-
ната наша 
радост.

Но за да бъде тя пъл-
на, ние трябва духовно 
да се обновяваме, като 
отхвърлим Вехтозавет-
ния човек, който изтлява 
в прелъстителни похоти, 
и да се облечем в новия, 
създаден по Бога в прав-
да и святост на истината 
(Еф. 42), като над всичко 
се облечем в любовта, 
която е връзка на съ-
вършенството, а също 
и в мира Божий, който 
надвишава всеки ум 
(Фил. 4:7).

С тия мисли отечес-
ки ви честитя светлите 
пасхални празници, като 
ви пожелавам да ги пре-
карате в пълна духовна 
радост. Молитствам ви 
от Възкръсналия Христа, 
здраве, мир и всяко до-
волство. Благодатта на 
нашия Господ Иисус да 
бъде с всички вас!

Свещеник
Любомир ТРАЯНОВ

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

На 30 март 2012 г. в 
заседателната зала на 
Младежки дом – Бра-
цигово се проведе об-
ществено обсъждане 
относно привличане на 
външно възмездно фи-
нансиране (инвестици-
онен кредит) от страна 
на Община Брацигово 
за обект „Модулна пре-
чиствателна станция за 
битови отпадъчни води 
- Мо ПС-2Х500ЕЖ“ към 
инвестиционен проект 
„КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. 
КОЗАРСКО, ОБЩИНА 
БРАЦИГОВО“.

На общественото об-
съждане кметът на общи-
ната Васил Гюлеметов 
запозна присъстващите 
с мотивите и необходи-
мостта от предприемане-
то на такава инициатива, 
а главният счетоводител 
Търпена Лабова предста-
ви финансови разчети за 

състоянието на същест-
вуващите вече кредити 
на общината, параметри-
те им, тяхното движение 
и възможността да се 
пристъпи към сключва-
не на нов дългосрочен 
заем.

Общинска админис-
трация – Брацигово, ра-
боти вече няколко годи-
ни по разработването на 
проекти по структурните 
фондове на ЕС. Един от 
тях е изграждането на 
канализационна мрежа в 

с. Козарско. Разработва-
нето на проекта започва 
още през 2008 г., когато 
стари инвестиционни 
намерения от далечната 
1985-а се преработват и 
осъвременяват. Общата 
му стойност е 5 млн. 262 
хил. лв., но към него не 
е включено изгражда-
нето на пречиствателна 
станция, което се налага 
от новите разпоредби 
и изисквания съгласно 
стандартите за опазва-
не на околната среда. 
Именно това наложи 
Общината да пристъпи 
към ползването на нов 
облекчен кредит, който 
да позволи осъществя-
ването на проекта за из-
граждане на канализа-
ционна система в с. Ко-
зарско съгласно новите 
стандартни изисквания 
в тази област.

/Соб. инф./

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Прошенията на ад-
министративната власт 
на община Брацигово и 
кметство село Равногор 
получиха щастлив за-
вършек.

Заповед № ОС – 38/
20.03.2012 г. на минис-
търа на отбраната на 
Република България 
Аньо Ангелов зарадва 

високопланинското село, 
което през последните 
две години бе сполетяно 
от доста пожари и понесе 
щети за хиляди левове.

Военният топопревоз-
вач ВАЗ-452 е предос-
тавен за безвъзмездно 
ползване на кметството 
в село Равногор и ку-
рортно селище Васил 

Петлешков в местността 
Атолука.

Водоносната кола 
е доставена от военен 
логистичен център в Ка-
занлък и стационирана 
по предназначение. Тя е 
триосна и с вместимост 
три тона вода. Кметство-
то ще я дооборудва така, 
че същата да локализира 

огъня до пристигането на 
професионалните проти-
вопожарни коли от Бра-
цигово и Пещера.

Надяваме се да бъде 
полезна, въпреки че же-
лаем рядко да се стига до 
ползването на услугите й 
от местното население и 
курортистите.

„Априлци“

В СЕЛО РАВНОГОР ВЕЧЕ ИМАТ ЛЕК СРЕЩУ ПОЖАРИТЕ
Скъпи съграждани,
Имам честта да ви поздравя с големия християн-

ски празник Великден, като ви пожелая здраве, бла-
гополучие и късмет. Нека природното, човешкото и 
божественото възкресение ви прероди и направи 
по-щастливи, по-милосърдни, по-добри.

Когато се поздравяваме с „Христос възкресе“ и 
си стискаме дружелюбно ръце, нека си спомним за 
най-скорошното добро, което сме сторили на род-
ния край, на отечеството и да го умножим утре. И да 
вярваме, че всички заедно вървим през делата си 
към Българския Великден.

Пожелавам на всички съграждани спокойствие, 
за да можем с нашия труд да направим живота си 
по-хубав и по-щастлив. 

Честито Възкресение Христово!
Васил ГЮЛЕМЕТОВ – кмет на общ. Брацигово

е тоя ден, да се озарим от светлината му, люде! 
Пасха е, господня Пасха! Защото от смърт към 

живот и от земята към небето нашият Христос 
Бог приведе нас, които пеем победната песен: 

Христос воскресе!
/Из пасхалния канон/

ДЕН НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН



Ние - хората

На 6 април първоклас-
ниците от НУ „Васил Пет-
лешков” направиха голям и 
радостен празник, посветен 
на българската азбука.

„...Него го няма в ка-
лендара. Той идва в нашето 
училище всяка пролет с 
песните на птиците и пъс-
трите пролетни цветя...” 
Така малката Гергана Ди-
митрова Георгиева откри 
тържеството „Ние вече сме 
грамотни - всички букви 
знаем”.

Програмата започна с 
думите на Ран Босилек:

„...Родна реч, омайна, сладка,
що звучиш навред край мен,
реч на мама и на татка,
реч що любя всеки ден...”

Целият клас на госпожа 
Ани Ценова взе участие в 
програмата. Вълнуваха 
се децата - нали са вече 
научени да четат и пишат, 
всички буквички познават.

Жаждата за знания 

и страстта към учението 
няма да изчезнат - уверя-
ват ни малките ученици, 
прегърнали букварчетата. 
От родителите и учителите 
зависи какви условия ще 
създадат за любознател-
ните и кои семена, посети 

в детското сърце, ще по-
кълнат.

Идва моментът на бла-
годарностите към онези, 
които им подадоха ръка на 
15 септември – учителят и 
директорът. Прекрасни бу-
кети, пролетни цветя, под-

несени с най-топли думи 
на признателност и уваже-
ние, украсиха прегръдките 
на всеотдайните жени.

Няма човек, който да не 
е запомнил учителя си от 
първи клас. И тези деца ще 
съхранят дълбоко в себе 
си усмивката на госпожа 
Ценова и строгия глас на 
госпожа Тръндушева.

Директорът на НУ „Ва-
сил Петлешков” поднесе 
на всяко дете подарък 
– книжка, а развълнува-
ните родители почерпиха 
грамотните първолаци с 
вкусна торта във вид на 
книга.

Тези празници, макар 
и неопределени в кален-
дара, учат децата ни на 
благодарност и сърдечна 
топлота!

Бъдете преблагосло-
вени вие, малки ученици 
– наше бъдеще и опора!

Гена ПАВЛОВА

Само преди 3 седмици 
Брацигово осъмна с нови 
забележителности. Нечия 
ръка фриволно си бе позво-
лила, ползвайки услугите 
на спрей, да придаде „нов 
облик” на познатите ни до 
болка сгради и улици.

С нова визия се събу-
диха достолепната сграда 
на читалището, къщите в 
стария квартал, районът на 
„Селската чешма”, участъци 
от блоковото пространство 
на ул. „Слави Дишлянов” и 
почти всички пътни знаци и 
указателни табели.

Но уви, това за града ни 
не е ново.

Графити, история и опус-
тели къщи - това е първото 
нещо, което ти идва наум, 
когато се разхождаш из ули-
ците в Брацигово. Непонятно 
е как свастиките и драскани-
ците „съжителстват” със сто-
летната ни история?!

Задавам този въпрос, 
провокирана от обзелото 
града ни в последните годи-
ни т. нар. „улично изкуство” 
на графитите. 

Кратък „тигел” дори само 
из центъра на градчето е до-
статъчен, за да се убедиш, че 
шарените - къде закачливи, 
къде цинични - надписи са 
навсякъде.

Почитателите на съвре-
менното изкуство на графи-
тите, наричано още „стрийт 
арт”, „творят” с пълна сила 
дори върху сгради, паметни-
ци на културата, намиращи 
се в архитектурно-истори-
ческата част на градчето и в 

неговия  център.
 Дали това е „изкуство” 

или е просто акт на ванда-
лизъм, може да се спори. 
Много са мненията по този 
въпрос - „социално значи-
мо изкуство с елементи на 
вандализъм, на което чарът 
е, че не е много законно”;  
„категорична форма на 
вандализъм”; „изкуство е, 
когато освежава сиви стени, 
но не когато е върху други 
проекти” и още, и още, но не 

в това е въпросът.
Въпросът е в нашето 

отношение към заобикаля-
щата ни действителност. Не 
бива да търпим подобни 
издевателства да битуват 
ненаказани. Не може само 
да анализираме проблема,  
без да търсим начини за не-
говото решение. А решение-
то не е в многото средства, 
които дават Общината и съ-
ответните институции за от-
страняване на последиците, 
а в налагане наказание на 
действителните извърши-
тели, защото само когато 
отстранят собственоръчно 
сътвореното от тях, ще осъ-
знаят и стойността на по-
стъпката си.

И нека не се крием зад 
изречението „Не знам кой го 
е направил, не съм видял, не 
знам”, защото знаем. 

Вярно, по-удобно е да 
подминем нещата така, но 
също така е вярно, че това 
е само синдром на щрауса 
- криейки главата си  в пясъ-
ка,  преставаме да виждаме 
проблема, но това не озна-

чава, че той не съществува.
И докато удобно мълчим, 

псевдотворците ще про-
дължават да възхваляват 
неграмотно на чужд език 
„пънка” без да знаят нито 
нещо за това течение в 
културата, нито за това, че 
в английския език думата 
„пънк“ се използва не като 
стил в музиката, а най-вече 
като пейоративна обида 
към някого с цел обидени-
ят да бъде представен като 
дребен, незначителен или в 
други случаи като оприлича-
ване на млад престъпник.

Ще продължават да се 
чувстват „герои”, само за-
щото са си позволили лукса 
да драскат там, където дру-
гите благоговеят.

А време е вече общест-
вената ни съвест да се събу-
ди и всички да предприемем 
мерки да пазим това, което 
историята, предците ни и 
ние самите сме създали, за 
да има с какво да посрещ-
нем предизвикателствата на 
новото време.

Иванка СТЕФАНОВА

- От страница 1
На срещата са приети общи химн и знаме на малцинство-

то. Химнът е песента „Джелем, джелем“ на Жарко Йованович 
от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и 
червеното колело на постоянното движение.

Тази година ромите в Брацигово отбелязаха празника 
като доброволно се включиха в почистването на квартала си. 
Групи ентусиасти се събраха в най-горещите точки на района, 
превърнали се в нерегламентирани сметища. Почистването 
се осъществи със съдействието на Общинска администрация 
- Брацигово, която осигури чували, ръкавици и сметоизвоз-
ваща техника за транспортиране на отпадъците.

По случай Деня на ромите включилите се в акцията за по-
чистване получиха подарък – шоколадови бонбони, любезно 
предоставени от „Nestle – София” АД.

„Априлци”

Данните от последните 
преброявания показват, 
че като типична форма на 
семейството в България е 
утвърден еднодетният мо-
дел, съобщи Националният 
статистически институт. 
Броят на семействата с 
едно дете към 1 февруари 
2011 г. е 829 161, или 63.3 
на сто от всички семейства 
с деца. Същевременно 
многодетни (с три и повече 
деца) са 56017 семейства, 
или едва 4.3 на сто. Най-
много семейства с три и 
повече деца има в облас-
тите Сливен, Пазарджик 
и Кърджали, а най-малко 
- в София, Перник и Габ-
рово. Средната възраст на 
главата на семейството е 
51 години (50 в градовете 
и 53 в селата). Това до-
някъде е предпоставка за 
големия брой семейства, в 
които не е имало или вече 
няма невстъпвали в брак 
деца, отбелязват от наци-
оналната статистика. Към 1 
февруари 2011 г. без деца 
са 813 995, или 38.3 на сто 
от семействата в страната, 
като повечето живеят в се-
лата. Най-много семейства 
без деца има в областите 
Видин, Монтана, Ловеч, 
Плевен и Ямбол, а най-ма-
лък е техният относителен 
дял в София, Благоевград 
и Варна.

Към 1 февруари мина-
лата година семействата 
с деца под 18 години са 
755 946, или 57.7 на сто от 
всички семейства с никога 
невстъпвали в брак деца 
в страната. В пълни нук-
леарни семейства (двама 
съпрузи с невстъпвали в 
брак деца) се отглеждат 
907683 (87.6 на сто) деца 
на възраст до 18 години, 
като 293 709 от тях живеят в 
семейства, в които двамата 
съпрузи са в съжителство 
без брак.

През 2011 г. в семей-
ствата, съставени от един 
родител с никога невстъп-
вали в брак деца има 179 
820 деца на възраст до 18 
години. Следователно в 
тези семейства се отглеж-
да и възпитава всяко осмо 
дете в страната.

Анализът по области 
показва, че най-голям 
е относителният дял на 
семействата, в които има 
деца под 18 години в об-
ласт Сливен - 63.7 на сто от 
всички семейства с деца в 
областта, а най-малък - в 
област Перник - 53.1 на сто. 

„Децата научават онова, което са изпитали:
Ако децата получават несправедливи упреци,
те се научават да презират.
Ако децата са заобиколени от враждебност,
те се научават да се бият.
Ако децата растат в страх,
те се научават да се тревожат.
Ако изпитвате към децата съжаление,
те се научават да се самосъжаляват.
Ако към децата се отнасяте с присмех,
те се научават да се срамуват.
Ако децата се измъчват от ревност,
те научават какво е завист.
Ако децата живеят с чувство за срам,
те се научават да се чувстват виновни.
Ако проявявате към децата толерантност,
те се научават да бъдат търпеливи.
Ако вдъхвате на децата кураж,
те се научават да бъдат уверени.
Ако децата получават похвала,
те научават какво е благодарност.
Ако децата срещат одобрение,
те се научават да харесват себе си.
Ако се отнасяте към децата с благосклонност,
те се научават да търсят любовта в света.
Ако децата получават признание,
те се научават да следват целта си.
Ако обграждате децата с разбиране,
те се научават да бъдат щедри.
Ако децата живеят сред честност и почтеност,
те се научават какво е истина и справедливост.
Ако децата живеят в сигурност,
те се научават да вярват в себе си и в хората.
Ако децата опознаят приятелството,
те научават, че светът е хубаво място за живеене.
Ако децата живеят в спокойствие,
те постигат хармония на духа.” Дороти Л. НОЛТ

ÍÈÅ ÂÅ×Å ÑÌÅ ÃÐÀÌÎÒÍÈ

НОЩТА НА ВАНДАЛИТЕ

АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС:

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ Агресията е изключително 
сложно явление, зависимо от 
разнородни причини, трудна 
за прогнозиране и контр-
олиране, но за съжаление, все 
по-често проявявана и то от 
подрастващите.

Зачестилите случаи на 
насилие сред учениците про-
вокираха педагозите от СОУ 
„Народни будители” да иници-
ират час на класа на открито, 
в който да дебатират пробле-
мите около създалото се на-
прежение сред възпитаниците 
си. На него присъстваха и 
представители на ПУ - Браци-
гово, секретарят на МКБППМН 
– Брацигово, и ст. експерт 
„Младежки дейности” към Об-
щинска администрация.

Не всяко поведение, което 
изглежда агресивно, трябва да 
се класифицира като такова. 
Агресивно е онова поведение, 
насочено към човек или пред-
мет с умишленото намерение 
да му причини болка, да го 
нарани, да го увреди – дори и 
с цел да получи награда. Това 
бе разяснено на учениците от 
директора на училището, от 
представителите на полицията 
и Местната комисия за борба с 
противообществени прояви.

Секретар на МКБППМН

ЕДНОДЕТНИЯТ 
МОДЕЛ

Общинският център – Брацигово, бе предпочетен тази година 
от РЕКИЦ - Пазарджик, за домакин на годишната среща на секре-
тарите на читалищата от областта.

На 30.03.2012 г. хотел „Виктория” посрещна читалищни деяте-
ли от цяла Пазарджишка област. На форума присъстваха и пред-
ставители на общинските администрации от сектор „Култура”.

Петъчният следобед се оказа кратък за проблемите на най-ста-
рите културно-просветни дружества в страната. В продължение на 
шест часа бяха обсъждани силните и слабите страни на читали-
щата от област Пазарджик. От обстойния анализ на експерт Радка 
Енчева - Кочева стана видно, че от общо 105 народни читалища 
в областта всички разполагат с библиотеки, но само 6 от тях са 
автоматизирани.

Обсъждани бяха и най-наболелите проблеми относно ниската 
държавна субсидия, неясните механизми за нейното разпределе-
ние и липсата на стимул у щатните служители за продължаване на 
квалификацията. Срещата бе полезна и със споделения опит.

Галина ТРАЯНОВА

СРЕЩА НА ЧИТАЛИЩАТА

Когато градът спи, „ъндърграунд културата” се събужда
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П Р И З И В

Пролетта е сезон, през 
който всички се опитваме 
да започнем на чисто - да се 
отърсим от зимата, да подно-
вим разходките, да променим 
нещо в себе си и извън нас.

Това е и времето, кога-
то се сещаме да почистим 
домовете си, градинките и 
прилежащите тротоарни про-
странства. 

За брациговци градът е 
общият ни дом. Надали на 
някого, пребиваващ тук, глед-
ката, напомняща повече на 
бунище, отколкото на обита-
вано от хора място, му е при-
ятна. Въпросът е какво можем 
да направим ние, жителите на 
града, за да подобрим среда-
та си на обитание.

Най-непосредственото и 

просто нещо е да почистим. 
Така ще покажем на всички, 
че ние се вълнуваме от съдба-
та и състоянието на Брациго-
во, а и ще помогнем градът ни 
да стане малко по-хубав. 

Затова ние, служителите 
на Общинска администрация,  
призоваваме всички  да се 
включат в почистване на 
тротоарните пространства и 

уличните платна, като съберат 
пясъка пред домовете си и 
създадат условия улиците да 
бъдат измити и освежени. 

Тази година традицион-
ното пролетно почистване на 
Брацигово ще стартира в на-
вечерието на Великденските 
празници под мотото „Идея 
за чист град”.

Отдел „Чистота”

„ИДЕЯ ЗА ЧИСТ ГРАД”

В последните години Об-
щина Брацигово успешно 
разви мрежа от дневни фор-
ми на услуги в общността. 
Дневните центрове за въз-
растни са добра възможност 
за хората, които искат да 
бъдат активни, да участват 
пълноценно в живота на 
общността, да подобрят 
качеството си на живот 
дори. Социалните екипи не-
прекъснато търсят начини 
заедно с клиентите да раз-
виват дейности, насочени 
към подобряване и поддър-
жане на тяхната социална 
и физическа активност.
Дневният център за въз-
растни хора с увреждания 
в Брацигово от една година 
насам се е превърнал в лю-
бимо място за срещи на мно-
го възрастни брациговци. 
Намира се в самия център 
на града и в него можете 
да се чувствате сигурни и 
сред приятели. След успеш-
но реализиране на проект 
по ОПРЧР, центърът вече е 
делегирана от държавата 
дейност.

Какво представлява услу-
гата „Дневен център за въз-
растни хора с увреждания”?

Комплекс от социални 
услуги, които създават усло-
вия за цялостно обслужване 

на възрастните през деня, 
свързани с предоставянето 
на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, об-
разователните и рехабилита-
ционните потребности, както 
и организация на свободно-
то време и личните контакти.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
Гарантиране на равно-

правното положение на 
хората с увреждания;

Преодоляване на соци-
алната изолация чрез раз-
лични мероприятия, целящи 
социалното включване на 
възрастните с увреждания в 
общността;

Придобиване на нови 
знания, умения и навици за 
по-добро справяне с нужди-
те на ежедневието;

Оказване подкрепа на 
възрастните с увреждания и 
техните семейства;

Осигуряване на по-
стоянна качествена гри-
жа за всеки потребител.
Центърът разполага с трапе-
зария, зали за отдих, за ин-
дивидуална работа, за зани-
мателна терапия, кабинет за 
индивидуална консултация, 
медицински кабинет и зала за 
рехабилитация.

За потребителите се 
грижат социален работник,  
рехабилитатор, медицинска 

сестра и работник кухня.
При нужда могат да бъ-

дат проведени консултации 
и с други специалисти.

Кой и как може да полз-
ва услугите в Центъра?

Трябва да сте въз-
растен над 18 години и да 
имате трайно увреждане.
Изисква се:

- молба-декларация от 
лицето до директора на 
дирекция „Социално подпо-
магане” по местоживеене;

- копие от документ за 
самоличност;

- копие от решение на 
ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има 
такова;

- копие от личен амбула-
торен картон, ако има такъв.

- медицинска характе-
ристика;

- медицинско удостове-
рение за общо здравослов-
но състояние.

При необходимост могат 
да бъдат изисквани и други 
документи.

Очакваме вашите запит-
вания на място, както и на 
телефони 03552 30-36, GSM 
0892209158. 

Не се колебайте да тър-
сите нужната ви подкрепа, 
за да живеете активно!

Габриела АПОСТОЛОВА

ДНЕВEН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
С УВРЕЖДАНИЯ – БРАЦИГОВО- От страница 1

Печелившият кандидат по-
лучи 50.85 точки и представи 
най-добрата бизнес програма 
за развитието на общинското 
дружество. На редовното 
си заседание общинските 
съветници одобриха пред-
ставения проект на договор 
за възлагане на управлението 
на „Инфрастрой” ЕООД и въз-
ложи на кмета на община Бра-
цигово да сключи договор за 
възлагане на управлението на 
общинското дружество с Ата-
нас Петров Недялков, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящото решение. Възлага 
на новоизбрания управител 
да впише промените в Търгов-
ския регистър към Агенцията 
по вписвания.

Разгледани и приети бяха 
информации за дейността 
на МКБППМН и Полицейски 
участък – Брацигово, както и 
информация за дейността на 
читалищата в общината през 
2011 г.

Утвърдени бяха разходите 
за командировка на кмета на 
община Брацигово за четвър-
тото тримесечие на 2011-а в 
размер на 70.00 лв.

Общински съвет - Браци-
гово, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от 
Закона за общинския дълг и 
чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 
за съставяне, изпълнение, от-
читане и контрол на бюджета 
на Община Брацигово, прие и  
отчета за състоянието на об-
щинския дълг към 31.12.2011 г.

Приети са базисни наемни 
цени при отдаване под наем на 
общински недвижими имоти 
на територията на община 
Брацигово. Това касае обекти 
с търговска, фирмена дейност, 
както и помещения, предоста-
вени на общо практикуващите 
лекари и стоматолози в об-
щината.

С пълно мнозинство бе 
приет отчет за състоянието и 
перспективите на земедел-
ското производство и еколо-
гичната обстановка в община 
Брацигово.

Общинският съвет - Браци-
гово, след като обсъди доклад-
ната на кмета на общината г-н 
Васил Гюлеметов, взе предвид 
становищата на постоянните 
комисии към Общински съвет  
и на основание  чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 1, 
във връзка с ал. 2  от  Закона 
за общинската собственост и 
чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наред-
бата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество и след 
станалите разисквания реши 
да упълномощи кмета на об-
щина Брацигово да организи-
ра  и проведе публичен  търг 
с явно наддаване за отдаване 
под наем на недвижим имот - 
частна общинска собственост, 
находящ се в град Брацигово, 
ул. „Васил Петлешков” № 30, 
представляващ самостоятелно 
помещение с площ от 35 кв. м 
с предназначение – за  търгов-

ска дейност. Срок на отдаване 
под наем – 5 /пет/ години. На-
чална тръжна месечна наемна 
цена в размер на 120.75 лева 
без ДДС. Задължителното 
условие, което да бъде опре-
делено в тръжните условия, е 
имотът, предмет на търга,  да 
се ползва само по предназна-
чение. Заседанието определи 
и общински съветници, които 
да бъдат включени в състава 
на комисията за провеждане 
на  публичен   търг  с  явно   
наддаване - Дима Пашкулева 
– председател на ПК по Закон-
ност и обществен ред, и Георги 
Кабов – председател на ПК по 
Териториално развитие, кому-
никации и околна среда.

Приета бе и Наредба за 
условията и реда за устано-
вяване жилищни нужди на 
граждани, за настаняване под 
наем и продажба на общински 
жилищни имоти.

Измени се точка 5 от Реше-
ние № 621, взето на заседание 
на Общински съвет - Браци-
гово, проведено на 29.04.2011 
г. с Протокол № 48. Поради 
изтичане срока на мандата на 
общинските съветници, опре-
делени в цитираното по-горе 
решение, определени бяха 
нови двама от новоизбрания 
Общински съвет, които да 
бъдат включени в състава на 
комисията по провеждане на 
публичен търг за продажба 
на ПИ № 622005 в землището 
на село Бяга. Това са Стоян 
Вълков и Рангел Тасков.

„Априлци”

“ИНФРАСТРОЙ” - С НОВ УПРАВИТЕЛ

Най-после дългоочаква-
ната пролет дойде след теж-
ките незапомнени капризи 
на зимата.

 Баба Марта се усмихна, 
блесна слънцето, затопли зе-
мята и цъфнаха кокичетата.

Читалищното настоя-
телство и ръководството на 
пенсионерския клуб обе-
диниха в едно празника на 
родените през март и този 
за пролетта. 

Както винаги, клубът е 
най-привлекателното място 
със своята подредба, чисто-
та и обслужване. Секрета-
рят на читалището направи 
пролетна украса, на всяка 
маса - ваза с кокичета. 
Присъстваха над 50 човека, 
от които тринадесет бяха 
рождениците през март. 
Васка Спасова ги закичи с 
кокичета и им връчи краси-
во изработени честитки.

„Пролет мила, 
животворна,
колко хубава си ти
и засмяна, 
благотворна,
пълна с радост, 
красоти!”

Рождениците бяха 
спретнали маси като за 
тържество – ядене, мезета, 
пиене, десерт, приготвени 
по розовски.

От името на читали-
щето и клуба В. Спасова 
поздрави празнуващите с 
първа пролет, пожела им 
много здраве, късмет, сили 

за оцеляване и надежда 
за по-добър, по-спокоен и 
справедлив живот.

Засвири музика, чуха 
се поздравления и наз-
дравици. Отново Цветанка 
Панайотова каза свое сти-
хотворение за пролетта. 
Славка Кушлева влезе в 
ролята на ръководител на 
битовата група и жените се 
разпяха. Зазвуча  химнът на 
селото, придружен с много 
розовски народни и хоро-
водни песни. Не се стърпя 
рожденикът Тодор Филев, 
който запя и се провикна по 
нашенски.

А г-жа Катя Комитова, от 
името на съпругите на рож-
дениците, сподели в рими:

„...Благодаря ти 
с думи и поклон,

затуй, че беше 
винаги до мен,
затуй, че беше
баща и съпруг,
ту нежен, 
ту понякога строг...
И нека си простим 
за всички грешки
в името на твоя ден,
с дрянкова ракия 
и червено вино,
да доживеем до сто 
и повече години!...”
През цялото време В. 

Спасова поддържаше ве-
селото настроение с родоп-
ските хороводни песни на 
Надка Караджова. Хората се 
разтовариха и развеселиха. 
Получи се един непринуден 
чудесен пролетен празник 
– две в едно.

Катя КОМИТОВА

ДВЕ В ЕДНОДВЕ В ЕДНО

Международният ден на 
детската книга – 2 април, 
и Международният ден на 
книгата и авторското право 
– 23 април, станаха повод 
за трета поредна година НЧ 
„Васил Петлешков - 1874” да  
се включи в инициативата 
„Маратон на четенето”.

На 2.04.2012 г. децата 
от първи клас от Начално 
училище „Васил Петлеш-
ков” - Брацигово, с класни 
ръководители г-жа Ценова 
и г-жа Томова, посетиха би-

блиотеката и се запознаха с 
правилата за обслужване на 
читатели. След това в конфе-
рентната зала отбелязахме 
Международния ден на дет-
ската книга с презентация 
за живота и творчеството 
на Шарл Перо и приказката 
„Вълшебници”. Децата се 
включиха активно в четене-
то на произведението.

Нека поощрим общува-
нето на читателите с книгите, 
нека да върнем любовта 
на хората от различни про-

фесии и възрасти към хуба-
вите книги, към духовните 
ценности! Нека създадем 
заедно с нашите читатели 
един незабравим априлски 
маратон – празник на книгите 
и четящите хора! Да се пото-
пим във вълшебния свят на 
приказките на Ханс Кристиан 
Андерсен (роден на 2 април) 
и преминем през всички лю-
бими теми, времена и герои, 
оставили трайни следи в 
духовната ни култура.

Невена СТЕФАНОВА

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

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2 – 23 АПРИЛ 2012

То се проведе на 5 април в Клу-
ба на пенсионера. Събранието беше 
уважено от г-жа П. Маринова - член 
на Централната контролно-ревизи-
онна комисия на Съюза на хората 
с увреждания и координатор за 
регион Пазарджик. От Община Бра-
цигово гости на събитието бяха инж. 
Т. Кръстев - зам.-кмет на общината, 
и служителите Ив. Стефанова и Т. 
Йоргова. Присъства и г-жа М. Мише-
копаранова - директор на Дневния 
център на хората с увреждания. 
Събранието протече при следния 
дневен ред:

1. Отчетен доклад на организа-
цията.

2. Отчет на Контролно-ревизион-
ната комисия.

3. Проектонасоки за дейността 
през 2012 г.

4. Проектобюджет за 2012 г.

5. Разни.
В доклада на председателя на 

Общинската основна организация 
на хората с увреждания -  Браци-
гово, г-жа Елена Тодовичина, ме-
роприятията на организацията бяха 
подробно обхванати и беше изтък-
нато, че богатата културно-масова 
дейност е осъществена благодаре-
ние на материалната подкрепа на 
ГС „Авангард” и със съдействието 
на общинското ръководство. Голя-
ма част от присъстващите взеха 
участие в последвалите оживени 
разисквания. Всички документи 
бяха единодушно приети.

Г-н Т. Кръстев разясни социал-
ната политика на Общината и нейно-
то специално отношение към хората 
с увреждания. В изказването си  
г-жа Маринова одобри работата на 
организацията и подчерта, че тя се 

нарежда сред водещите в областта.
Ръководството на Организацията 

на хората с увреждания пожелава 
на всички членове много здраве и 
активно участие в провеждането на 
бъдещите мероприятия!

Димка КЪНЕВА

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - БРАЦИГОВО



Инициативата „Последо-
ватели на Софроний – пре-
писвачи на „История славя-
нобългарская“ се органи-
зира от Община Брацигово 
с финансовата подкрепа на  
Общинска администрация 
- Брацигово. Участниците в 
нея са длъжни да спазват 
условията и правилата за 
провеждането й. 

В резултат на инициа-

тивата ще бъдат излъчени 
най-добре изработените 
преписи на 250-годишната 
история в специална из-
ложба и ще бъдат съхра-
нени в отдел „Краезнание” 
на библиотеката при НЧ „В. 
Петлешков – 1874“ - Браци-
гово. 

Право на участие: 
Участници могат да бъ-

дат ученици от средните 
училища в града и населе-
ните места от общината. 

Инициативата е отворе-
на за участие и на всички  
грамотни физически лица 
от селищата на община Бра-
цигово.

Период и територия на 
провеждане: 

Началото на инициати-
вата ще стартира на 23 ап-
рил 2012 г. – Световен ден 
на книгата, и ще приключи 
на 24 май 2012 г. – Ден на 
славянската писменост и 
култура. 

Мероприятието се ор-
ганизира и провежда от 
Община Брацигово /ул. 
„Атанас Кабов“ № 6А/ със 
съдействието на НЧ „В. Пет-
лешков – 1874“.

Механизъм на инициати-
вата: 

„Последователи на Соф-
роний – преписвачи на „Ис-

тория славянобългарская“ 
се провежда на три етапа, 
както следва: 

ПЪРВИ ЕТАП - 23.04.2012  
г. – презентация на тема 
„Изкуството на старобъл-
гарската книга“;

ВТОРИ ЕТАП - 23.05.2012 
г. – открито представяне 
на изготвените преписи от 
представителите на различ-
ните организации;

ТРЕТИ ЕТАП – 24.05.2012 
г. – изложба.

Ще бъдат връчени на-
гради за участие.

Отдел „Образование
и култура“ 
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Бедна и хилава е земята 
на Брацигово и покрайнина-
та; не ражда тя достатъчно и 
не може да изхрани хората 
си. И затуй всякога поминъ-
кът на брациговци е бил раз-
нообразен. Първите жители 
на селището били насочени 
към занаятите – особено 
преселниците от Костурско. 
Омоцани скоро се просла-
вили като добри зидари, 
слимничани - като дърво-
делци, орешчани изучили 
производството на сапуна и 
шарлана.

И така се наредила зана-
ятчийската палитра, давала 
препитание на брациговци 
от онова време.

Дюлгерство: Още преди 
заселването си в Брацигово 
костурчани трябвало да обе-
щаят на татарпазарджишкия 
бей, че ще му строят сгради 
и съоръжения…

Това било първото усло-
вие, за да получат благосло-
вията на турския феодал, 
а по-късно брациговските 

майстори скоро разширяват 
дейността си в империята, 
прочуват се навред, за да 
пише за тях Любен Караве-
лов: „зидарите, които градят 
каменните здания и зидове, 
са българи от Брацигово….“ 
Те се наричали „джонджо-
ре“.

Тези прочути майстори 
поставили основите на из-
вестната през Възраждането 
„Брациговска архитектурна 
школа“. Дюлгерският еснаф 
наброявал 600 души, които 
имали своя синдик и таен 
„мещровски“ език.

Дърводелство: Това е 
втори по значимост зана-
ят в града по онова време, 
който се е създал и развил 
поради наличието на много 
гори. До Освобождението в 
селището е имало 15 чарка 
(бичкиджийници) и около 15 
дърводелци.

Грънчарство: Този зана-
ят е пренесен от село Бусин-
ци, Трънско. Около Осво-
бождението в Брацигово е 

имало 40 керани – грънчар-
ници. Този поминък е давал 
препитание на петдесетина 
семейства, тъй като в окол-
ностите на града има нахо-
дища на подходяща глина 
за грънци.

Кираджийство: То е 
било поминък за немалко 
брациговци, особено до 

прекарването на железопът-
ната линия в началото на 20-
и век. Дотогава дървеният 
материал се е извозвал до 
Бургас и Поморие с кервани 
от волски коли, които пре-
насяли оттам полезни стоки 
като сол, риба, газ и други.
Тая професия са упражня-
вали 21 брациговци.

Сапунарство: Занаятът е 
бил доста добре развит. Той 
е давал препитание на 20 се-
мейства в 12 работилници.

Шарланджийство: Зана-
ятът е имал добри условия 
за процъфтяване, тъй като 
околностите на Брацигово 
са били опасани с орехови 
дървета. Най-много са били 
в м. Дренето. Имало 6 шар-
ланджийници, в които чрез 
пресоване на ореховите 
ядки се добивало течно мас-
ло – шарлан.

Каменоделство: Било е 
познато на брациговци още 
от най-стари времена. Този 
занаят неизменно съпътст-
вал зидарството, поради 
факта, че в околностите на 
града има много и доброка-
чествени камъни за строи-
телство. Един от занаятите, 
запазил се най-дълго.

Розопроизводството: 
Гюлът – розата, е намерил 
тук добър прием или по-пра-
во добри почвени и клима-
тични условия. Маслодай-

ната роза е била масово от-
глеждана дълго време след 
Освобождението, докато 
през 1936-1937 г. била изко-
ренена и заменена с ягоди.
Днес розодобивът отново е 
актуален.

Бубарството също било 
масово разпространено. В 
Брациговското землище 
имало много черници, които 
благоприятствали развитие-
то на копринената буба.

Повече или по-малко са 
били развити и занаяти като 
тютюнопроизводство, жи-
вотновъдство, шивачество, 
обущарство, тенекеджий-
ство, мелничарство (в Бра-
цигово имало 10 воденици), 
кацарство и други.

До Освобождението тук, 
в Брацигово е имало повече 
от 800 занаятчии, а в 1893 
г. и 25 малки промишлени 
предприятия, от които 15 
гюлпани – фабрики за розо-
во масло.

Из книгата 
„Бащино огнище“

120 ГОДИНИ БРАЦИГОВО ГРАД

ПОМИНЪКЪТ НА БРАЦИГОВЦИ ПРЕЗ XIX ВЕК

ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА СОФРОНИЙ –
На 4.04.2012 г. се проведе 

Първи общински турнир по 
минифутбол – деца, на мест-
ния стадион „Христо Гюле-
метов“. Спортното събитие 
бе организирано от Община 
Брацигово и в него взеха 
участие ученици от учили-
щата в общината. Отборите 
бяха 8, разделени в две въз-
растови групи – V-VI и VII-VIII 
клас. Отборите представиха 
СОУ „Народни будители“ 
и НУ „Васил Петлешков“ 
– Брацигово, ОУ „Христо Бо-
тев“ - с. Бяга, и ОУ „ Христо 
Ботев“ - с. Исперихово. Със-
тезателите бяха подкрепяни 
от въодушевена публика 
– техните съученици, учите-
ли и директори, а турнирът 
беше отразен и от местната 
кабелна телевизия. Лично 
кметът на община Браци-
гово г-н Васил Гюлеметов 
връчи купата и златните 

медали на победителите в 
двете категории – VII клас от 
СОУ „Народни будители“ и 
V „б“ клас, също от СОУ. Г-н 
Тодор Кръстев, заместник-
кмет на общината, награди 
II и III място – отборите на с. 
Бяга и VIII клас от СОУ, също 
с медали. Бях свидетел на 
много забавен и весел дет-
ски спортен празник, с кой-
то се постави началото на 
една добра традиция.

Л. ГЕОРГИЕВ – директор 
на СОУ „Народни будители“

Тази година традици-
онната Седмица на гората 
се проведе от 2 до 8 април 
и  премина под мотото „Го-
рата за децата“, съобщи 
главен експерт „Земи, гори 
и води” към Общинска ад-
министрация – Брацигово, 
Зинаида Глухчева. Според 
нея мотото е подбрано, тъй 
като грижата и опазването 
на гората трябва да бъдат 
сравнени с грижата за де-
цата.

Седмицата на гората се 
отбелязва от 1925 г., като 
основната цел е да се по-
виши обществената инфор-
мираност и ангажираност с 
опазването на това голямо 
богатство на планетата.

Община Брацигово зае-
ма територия от 22 177 ха, от 
които 9 295 са в поземления 
фонд, 12 282 ха – в горския 
фонд, и 600 ха - в регулаци-
онните граници. Повече от 
половината – 55% от обща-
та площ, попада в горския 
фонд.

С Решение от 2002 г. на 
Поземлена комисия – Пе-
щера на община Брацигово 
са възстановени 3043,397 
декара общински гори в 

местността Санджака в зем-
лището на село Равногор. 
Горите са смесени - състоят 
се от бял бор, смърч и ела, 
разположени в зависимост 
от ареала на растеж. Те са 
зрели, на възраст 100-120 
години. Турнусът на сечта 
е 120 г. Лесокултурната 
дейност в общинска гора 
Санджака се свежда до 
продажба на право на полз-
ване на дървесина по такса 
на корен по цени, опреде-
лени от ОбС – Брацигово. 
Ползването на дървесина е 
по лесоустройствен проект 
при пълно спазване на За-
кона за горите и Правилни-
ка за приложението му.

Нископланинската зона 
на общинската гора е пре-
димно от дъб и габър, а 
средно- и горнопланинска-
та - от широколистна буко-
ва и иглолистна растител-
ност. Значителна част от 
горския фонд на общината 
обхваща планински пасища 
и поляни, благоприятства-
щи развитието на животно-
въдството в района.

В горската ни флора 
преобладават още предста-
вителите на широколистни-

те видове, по-характерни 
от които са дъбът, габърът, 
салкъмът, брястът, топола-
та, върбата и липата в по-
ниските части от територи-
ята.

В недържавните горски 
територии през миналата 
година не са извършвани 
залесявания. Това се дъл-
жи на факта, че за горска-
та структура е по-добре да 
се  самовъзстановява и ако 
не е необходима човешка 
намеса, да не се налага из-
куствено залесяване.

През 2011 година на 
територията на горите в 
община Брацигово са въз-
никнали 2 пожара, засег-
нали около 50 дка. При пе-
риодичните наблюдения за 
здравословното състояние 
на горите през изминалата 
година e подаден 1 сигнал 
за повреди от биотични и 
абиотични фактори. Най-
значими са повредите от 
снеголома през зимния 
период на 2011/2012 г. Зна-
чително са пострадали гор-
ските масиви от високите 
райони на територията на 
общината.

/Соб. инф./

„ГОРАТА ЗА ДЕЦАТА“
СЕДМИЦА НА ГОРАТА

В Стара Загора приклю-
чи 12-ото издание на Наци-
оналния детски фолклорен 
конкурс „Орфеево изворче“ 
с международно участие. 
В продължение на три дни 
2500 момичета и момчета от 
цяла България се надпява-
ха, надсвирваха и надигра-
ваха на три сцени в Стара 
Загора.

В конкурса се включи-
ха и ансамбъл „Джерелла“, 
гр. Одеса, Украйна, в който 
участват и бесарабски бъл-
гари; ансамбъл „Судараш-
ка“, гр. Краснодарск, прие-
мащи себе си за потомци на 
прабългарите, и група от гр. 
Тараклия, Молдова, пред-
ставители на банатските 
българи. Председател на 24-
членното жури бе проф. д-р 
Пламен Арабов, а в състава 
му са включени хабилити-
рани лица от Академията за 
музикално, танцово и изоб-
разително изкуство /АМТИИ/ 
в Пловдив, музикални и во-
кални педагози, фолклорис-
ти, народни изпълнители и 
др. 

В ІІІ група - от 12 до 15-го-

дишна възраст, ІІІ категория 
– „Любители“, взе участие 
и Георги Маринов, ученик 
в СОУ „Народни будители“, 
Брацигово и възпитаник на 
Школата по народно пее-
не към НЧ „В. Петлешков - 
1874“ с ръководител Галина 
Траянова. От 108 изпълните-
ли в тази категория песните 
на Георги Маринов „Пилен-
це пее“ и „Абре, юначе“ му 
донесоха Диплом - почетно 

отличие „Бронзова лира на 
Орфей“, и медал. 

На момичетата от тан-
цов състав „Брациговче“ не 
им достигна малко, за да се 
класират в челната четворка.
Това не бива да ги обезкура-
жава, а трябва да се превър-
не в стимул за тяхното по-на-
татъшно усъвършенстване в 
овладяването на танцовите 
умения.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС 
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“
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