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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(711)Брацигово, год. XXX,

10 май 2012 г.

четвъртък

„Априлската епопея е 
знакът, по който тръгва 
Нова  България, връхна 
точка в българското на-
ционалноосвободително 
движение през епохата 
на Възраждането. Него-
ва главна задача е изво-
юването на национална 
и политическа незави-
симост на българския 
народ от петвековния 
османски поробител.“ 

Ние, брациговци сме 
горди, че дедите ни са 
били активни участници 
в тази велика идея.

Брацигово няма окър-
вавени черкви като Батак 
и Перущица, няма Хвър-
ковата чета като тази на 
панагюрските въстаници, 
но затова пък името му 
би трябвало дебело да се 
подчертае в уроците по 
българска дипломация.

В онези жестоки 
времена нашите пред-
шественици са съумели 
да опазят селището и 
жителите му от жестоко-
стите на турските орди, 
благодарение на дал-
новидността на органи-
заторите и водачите на 
въстанието.

Измислици са версии-
те, че Петлешков е преда-
ден от чорбаджиите, за-
щото самите чорбаджии 
са участвали в укрепва-
нето и пазенето на селото 
по време на въстанието.

Брацигово пада на 
07.05.1876 г. след присти-
гането на редовна турска 
войска, командвана от 
Хасан паша след близо 
триседмична тежка об-
сада. 

Защитата на селището 
е най-добре организира-
на от всички пунктове в 
Четвърти революционен 
окръг. В хода на въстани-
ето от 21 до 26 април жи-
телите на селата Капитан 
Димитриево, Радилово, 
Бяга, Козарско, Жребич-
ко и Равногор се пресел-
ват в Брацигово.

Сформира се въстани-
ческа армия от 1333-ма 
бойци с 876 пушки и 1419 
кремъклии пищови. Съ-
здадена е конница от 80 
коници начело със Сотир 
Андреев…

Революционният ко-
митет създава стегната 
организация и здрава 
дисциплина. За кратко 
време Брацигово е укре-
пено, подготвена е солид-

на отбрана – най-добрата 
по времето на Априлско-
то въстание.

Затова 12 май е сак-
рална дата в календара 
на града ни. В тези дни 
по неповторим начин  
вплитаме миналото и 
настоящето, възрожден-
ския дух, пословичния 
героизъм и днешната 
самоотверженост на бра-
циговци.

Гордеем се, че 136 го-
дини носим спомена за 
достойните дела на наши-
те предци, защото това, 
което е сега Брацигово е 
съградено с многолетни-
те усилия  и саможертва 
на поколения преди нас.

Брацигово не преживя 
ужасния край на Батак, 
не преживя ръкопашната 
смърт на Перущица...

„...Брацигово падна 
подир славни битви...“

Подвигът на предците 
ни не може да бъде за-
сенчен, защото кладата 
на Петлешков е хвърлила 
своите искри дълбоко в 
душите на признателните 
поколения.

136 години подвигът 
и саможертвата им ни 
карат да благоговеем, 
смаяни и възхитени от 
героичните им дела, мъл-
чаливо да прехвърляме в 
паметта си познатите от 
детинство имена и отно-
во, вече за кой ли път, да 
се питаме – как започна 
тази бунтовна пролет на 
1876 година?

И з с л е д о в а т е л и т е 
педантично ще избро-
яват имена и дати, ще 
посочват зависимости и 
взаимовръзки, ще упо-
требяват цифри, но поло-
жително ще отминат оная 
бунтовна омая, влята като 
горско биле в душите и 
сърцата на мъжете, които 
презряха дом и невяста, 
дребни дечица, захвър-
лиха чукове и совалки и 
прегърнаха тънките пуш-
ки и кремъклии пищови.

През май градът ни 
празнува своя велик ден!

136 години Брацигово 
почита своя най-личен 
спомен!

Той остава завинаги 
в паметта на поколени-
ята като ден на подвига 
и героизма в борбата за 
свобода и независимост.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община

Брацигово

ПЕТЛЕШКОВ
Апостоле, като сокол ранен,

пречупиха с вериги твоя полет,
към свободата дръзко устремен

в Априлската бунтовническа пролет.

В очите с болка пареща видя
как рухнаха надеждите безумни
и знамето потъпкано в праха,

с лъва, разкъсан с удари куршумни.

„На кладата!“ – пашата повели
и пламъци извиха се в закана,
но силата ти огън не сломи,

изрече твърдо: „Сам съм, други няма!“

Искри горяха смелото лице,
но огънят духа ти не разнищи.
В юмруци сви обжарени ръце,

на враговете да не кажеш нищо.

Към бъдното невиждащ взор простря
и в аления блясък на зората
над заревото огнено видя

от изток как изгрява свободата.

Остана на потомците в кръвта
бунтовната ти вяра вечно жива

и с огъня, на който ти горя,
в едно безсмъртие се сливат.

Нели РАШАЙКОВА

12 май. На този ден 
мълчаливо заставаме 
пред паметниците на ония, 
които отдадоха живота си 
за целостта на селището и 
свободата на България. 

12 май. Денят на Пет-
лешков и загиналите през 
Април 1876 от Брацигов-
ски въстанически пункт. 

На този ден ние мъл-
чаливо свеждаме чела 
под звуците на онази съ-
кровена Ботева изповед 
„Тоз, който падне в бой за 
свобода…“.

Една минута мълчание, 
в която има толкова мно-
го размисъл за подвига и 
безсмъртието. Една мину-
та мълчание, която побира 
толкова много признател-
ност. 

На този ден преди 
136 години огньовете по-
гълнаха тялото, но не и 
духа на великия брациго-
вец  Васил Петлешков.

Всяка година на 11 май 

картечните откоси при-
канват жителите на града 
да си спомнят за него и 
за хилядите други наши 
сънародници, отдали жи-
вота си за Отечеството. 
Да търсят ликовете им в 
заревото над спокойното 
небе.

Брацигово  помни и с 
почит произнася имената 
на Поп Сокол, Георги Ша-
ров, Сотир Андреев, дядо 
Милю Колев…

Изминаха години. 
Времето ни отдалечава 
от онези събития. Днес се 
прекланяме пред своите 
герои. 

12 май. Отново коле-
ничим близо до земята, 
която ги роди, пропи 
кръвта им и пази спомена 
за тях, защото вярваме, че 
„…Тоз, който падне в бой 
за свобода той не умира, 
него жалеят земя и небо, 
звяр и природа...“.

Иванка СТЕФАНОВА

 „– Даваш ли, даваш, балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?

– Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!“

12 май 12 май ВЕЛИКИЯТ ДЕН НА БРАЦИГОВОВЕЛИКИЯТ ДЕН НА БРАЦИГОВО12 май12 май
„НАШ СИНОВЕН ДЪЛГ Е
ДА ОПАЗИМ ИДЕАЛА НА

АПРИЛ 1876“

НРАВСТВЕНАТА
МЯРА НА АПРИЛЦИ

През пролетта на 
1876 година един непо-
знат народ изскочи на 
политическата сцена 
на Европа с трясъка на 
черешовия топ и с едно 
невиждано знаме със 
златен разярен лъв…

Воден бе от учители, 
свещеници, занаятчии, 
излезли от подбалкан-
ските градчета и па-
ланки, които бяха чели 
„История славянобъл-
гарска“, „Горски пътник“ 
на Раковски, стихове от 
Ботев и Стамболов…

Те, просветените, 
грабнаха пушките и 
тръгнаха към своята 
Голгота да пожертват 
главите си за една вели-
ка цел…

Те не бяха благород-
ници, конквистадори и 
пирати, водени от голя-
мата цел да унищожават 
индианци, негри, па-
пуаси в новооткритите 
земи, за да се връщат в 
страните си с претова-
рени със злато и роби 
кораби…

Те, априлци, бяха без 
благороднически тит-
ли… Но имаха един мо-
нах, който приравниха 

до учениците на Христос 
и  нарекоха Апостола…

Те имаха един поет, 
който не прославяше 
коленичил празноглави 
кралици, а завладя ко-
раб, не за да го ограби, 
както направи пиратът 
– адмирал Френсис 
Дрейк, а за да го пре-
върне в глашатай на 
бунта на забравените 
българи, да разтревожи 
Европа!...

Те имаха един ап-
текар, който търсеше 
лякове за болки и… на-
дежда!

Известно е, че през 
вековете в Европа са из-
горени на клада хиляди 
инакомислещи, но кой 
потомствен благородник 
е тръгнал към кладата в 
името на идеала си?

Та кому не е извест-
но, че англичаните са 
имали един-единствен 
хайдутин – Робин Худ, 
комуто посветиха десет-
ки книги и филми… А у 
нас само един град роди 
сто войводи – роди Ха-
джи Димитър, комуто 
самодиви превързваха 
раните!

– На стр аница 2

12 май



Ние - хората

- От страница 1
Нашата кръв не е синя, нито зеле-

на, а огненочервена като на нажеже-
ното кълбо на изгрева!

„…Защото цялата история на 
нашето благородство - пише проф. 
Марко Семов – е история неука, не-
школувана, не изпедепцана в меката 
и завъртяна фраза, в добрия тон и 
още по-мекия и безгръбначен поклон. 
Но тази история иде отдън земята, от 
корена, от далечината на вековете 
нешлифована, с пила за нокти недо-
косвана, с мека четка непогалвана… 
За сметка на това истинска!...”

Защото българинът от 1876 година 
не приема фалша и лъжата!

Нека си припомним Иван Араба-
джията, за когото в „Записките...” За-
хари Стоянов разказва как укорявал 
не друг, а Панайот Волов с думите:

„Чувам, че вие, апостолите, сте 
говорили, че сте проводени от руския 
цар, казвали сте, че Сърбия и Румъния 
щели да изпратят по няколко топове, 
щом вдигнем въстанието. Това, спо-
ред мене, не е честно…”

А ние днес? Дали опазихме това 
чувство - да не лъжем?

Или обещаваме да палим свещи до 
небето, докато излезем от тръните?

Априлци останаха верни на 
клетвата до край... Защото такива 
водачи на бунта като Васил Петлеш-

ков, Цанко Дюстабанов, Бачо Киро е 
трябвало само да оближат подметка-
та на агата или пашата и са щели да 
запазят живота и имотите си… Но не 
го сториха!

А ние днес? Предани ли сме на 
своя идеал - истински или въобра-
жаем, или като пеперуди някои люде 
скачат от цвят на цвят, не защото са 

разочаровани, а защото са водени от 
интереса?

Априлци ни завещаха своето ве-
ликодушие - те не бързаха, водени от 
лют карез или жажда за отмъщение 
за насилията, да го връщат на турски-
те селяни…

А на Запад? Нима по времето на 
френската революция от 1789 година 
не бяха гилотинирали след краля и 
кралицата 17 хиляди инакомислещи 
французи?

В дните на бунтовния Април на 
1876-а нашите въстаници свалят по 
своите места турската власт, но и през 
ум не им минава да отмъщават на 
обикновените турци за петвековните 
теглила…

И въпреки това, османските влас-
ти издействат от Великобритания да 
се състави комисия за разследване 
зверствата на българите над турците, 
но такива не са установени…

А ние днес? Защо има сред нас 
хора, които забравят завещаната от 
Левски толерантност, показаната от 
Бенковски човечност, човеколюбието 
на брациговския аптекар Петлешков? 
Опазихме ли техния аршин?

Разбираме ли днес какво значат 
словата на Вазов:

„…И в няколко дена тайно и полека 
народът израсте на няколко века...”

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Под този наслов в 
Градски исторически му-
зей се проведе викторина 
с участието на ученици от 
четвърти клас на училища-
та от Брацигово и Пловдив, 
носещи името на апостола 
на брациговското въстание 
Васил Петлешков.

Ранното майско утро на 
3 май бе огласено от весе-
лите гласчета на малките 
ученици, които с нетърпе-
ние и вълнение очакваха 
събитието, посветено на 
136-ата годишнина от обя-
вяването на Априлското 
въстание.

Представителните отбо-
ри се състояха от по шести-
ма състезатели, които бяха 
подготвили интересни 
материали за отминалите 
събития.

Викторината-състеза-
ние започна точно в 10.00 
ч. и премина емоционално 
с оспорвани познания вър-
ху историческите събития.

Четвъртокласници де-
монстрираха завидни уме-
ния с вещина и художест-
веност да представят под-
готовката и избухването на 
въстанието в Брациговския 
въстанически пункт, да 
разкажат за живота на Во-
дителя – Васил Петлешков, 
и местната Райна Княгиня 
- учителката Ана Гиздова, 

ушила знамето на браци-
говските въстаници.

Малко притеснени, но 
не и смутени, нашите и 
пловдивските ученици раз-
казваха за онова бунтовно 
време, за което са чели 
само в учебниците, но ко-
ето ги кара да се чувстват 
горди потомци на смели 
мъже.

Двата отбора завърши-
ха с равен резултат, което 
свидетелства за добрата 
подготовка и положено 
старание от страна на деца 
и учители в изучаване на 
историческото минало и 
затрудни изключително 
много журито при опре-
деляне на крайното кла-
сиране.

Участниците във викто-
рината получиха награди: 
книгите - на Петър Бобев 
„Сам съм, други няма” и на 
Търпо Рашайков „Бащино 
огнище”, рекламни мате-
риали от музея и значки с 
лика на Васил Петлешков.

След приключване на 
състезанието пловдив-
ските възпитаници на ОУ 
„В. Петлешков” посетиха 
училището на своите 
връстници в Брацигово и 
прекараха един вълнуващ 
ден на запознанства с нови  
приятели.

„Априлци”

ВОДИТЕЛЯТ
- балада -

В този майски ден, когато
шумоли дъжд като заветни страници,

Водителят на черен кон
отново идва на позициите,

погалва дървения топ,
приветства каменни въстаници,

под знамето застава,
като под крило на птица той…

И ни задава гордите въпроси:
- Дали продаваме днес

                       слава на сергия?
- Дали в душите ни не пропълзява

коварното съмнение?
- Дали надеждата ни стене

в сърцето ни килия?
- Дали догаря кладата – 

туй най-високо измерение?
И е готов, тъй както на Оборище,

сам оня клетвен възел – 
с един свирач или с размирно разногласие

                                  да крачи!
Да разсече той с бунтовна дързост

вярата, че „Турция ке падне”.
Да я разпали, ако е угаснала...
………………………………….................................
В този майски ден,

когато бели цветове поръсва дъжд,
Водителят отново

с Възванието е при нас
и търси истински достоен,

храбър мъж,
да му даде на коня поводите

                             в ранен час!...

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Йордан Влахов от 11-и 
клас на ПГСА седна на кмет-
ския стол в Брацигово за 
един ден в рамките на иници-
ативата „Мениджър за един 
ден 2012”.

Тази година тя се про-
вежда за 11-и път и обхваща 
територията на цялата страна. 
Благодарение на проекта уче-
ници и студенти между 16 и 
24 години имат възможността 
да участват в реален работен 
ден с партньори от бизнеса, 
общински и държавни инсти-
туции и неправителствени 
организации.

Над 14 ученици ще бъдат 

„мениджър за един ден” в 3 
институции от община Браци-
гово в рамките на инициати-
вата – това са Общинска адми-
нистрация, Народно читалище 
„Васил Петлешков - 1874” и 
ОДЗ „Божура Фурнаджиева”.

„Мениджър за един ден 
2012” в Брацигово е под 
патронажа на кмета Васил 
Гюлеметов. 

Учениците ще имат въз-
можност да съпреживеят 
един реален работен ден на 
представители на държавните 
институции и неправителстве-
ните организации.

„Априлци”

Заинтригувахме ли ви?

Всички те са от начално 
училище „Васил Петлеш-
ков”: Ивайла Гълъбова 
– lб клас, Дарина Костова – lб, 
Ванеса Тулева – lа, и Гергана 
Георгиева – lа, получиха 
златни грамоти за достойно 
представяне в конкурса 
„Любословие”*.

Тази година се навърш-
ват 150 години от излиза-
нето на пробния брой на 

известното в миналото ли-
тературно-научно списание. 
По организирана инициати-
ва на СУФ (Сдружение на 
учителите филолози) в Бъл-
гария се проведе езиково 
състезание за ученици.

Литературните и езикови 
задачи, макар и съобразени 
с възрастта на децата, съ-
всем не бяха лесни. Целта 
на състезанието е да се про-
верят уменията за разбира-
не, използване, осмисляне 
на информация, както и за 
създаване на писмен текст 
с конкретна задача, т.е. про-
верка на функционалната им 
грамотност.

Формата за проверка на 

знанията и уменията на уче-
ниците за всеки от класове-
те е писмен тест с въпроси 
от отворен и от затворен тип, 
а като допълнителен компо-
нент – задача за създаване 
на текст.

Проверката на тестовете 
и на ученическите писме-
ни работи се осъществи в 
София от членове на СУФ 
„Любословие” по критерии, 
съобразени с всеки тестов 
вариант.

Златните грамоти, при-
стигнали от София, бяха 
оценката, признанието и 
удовлетворението от по-
стигнатото от нашите въз-
питаници.

За нас, учителите и 
учениците месец май е най-
българския месец. Любовта 
към словото за пореден път 
го допълни…

* „Любословие” – първо-
то българско литературно-
научно списание, излизало 
в Смирна под уредбата на 
Константин Фотинов. Про-
бният му брой излиза през 
1842 г.

„Българска енциклопедия”
1936 г., София

Братя Данчови

Валентина ТРЪНДУШЕВА
директор на НУ „В. Петлешков”

НРАВСТВЕНАТА МЯРА НА АПРИЛЦИНРАВСТВЕНАТА МЯРА НА АПРИЛЦИ

„…Въглените на Петлешков още парят…“
Управлението на Брацигово 

в ръцете на ученик

ЗЛАТНИТЕ ДЕЦА НА БРАЦИГОВО
В архитектурен комплекс „Попови къщи” отбелязахме Деня 

на Европа с концерт на квартет „Амадеус” от гр. Пловдив. 
Музеят на архитектурата в Брацигово стана домакин на атрак-

тивните изпълнители на музикални произведения от 18-и век.
Самобитната атмосфера на комплекс „Попови къщи” допри-

несе много за въздействието на дамски струнен квартет „Амаде-
ус”, който с две смени на визията - костюми от 18-и век в стила 
на  рококо епохата и модерни, създадоха истинско  празнично 
настроение с пиеси и арии на Йохан Щраус, Лехар и Моцарт.

От 1985 г. до наши дни 9 май се чества като Ден на Европа. 
Макар за мнозина това да е Денят на победата (от близкото ни 
минало), истинският повод 9 май да е по-специален в нашия ка-
лендар днес е „Декларацията на Шуман”.

На 9 май 1950 г. Роберт Шуман (по това време министър на 
външните работи на Франция) представя своето предложение 
за създаването на обединение на държавите в Европа, което 
да отговаря за поддържането на мирни отношения на Стария 
континент. 

Това предложение остава в историята като „Декларацията 
на Шуман” и се счита за основополагащо на днешна Обединена 
Европа. /Соб. инф./

Отбелязахме Деня на Европа



10 май 2012 г.Съвременност 3

От 01.04.2012 година на 
улица „Христо Гюлеметов“ 
в Брацигово за вас отвори 

врати книжарницата, в която 
можете да откриете всичко за 
офиса и ученика, да поръчате 
това, което ви е нужно, а го 

няма в наличност. Изпълняваме 
и поръчки за гоблени, ксерокс 

услуги и застраховки 
„Гражданска отговорност“.

Община Брацигово набира Община Брацигово набира 
доброволци за обучение и за доброволци за обучение и за 
изпълнение на задачи за защи-изпълнение на задачи за защи-
та при бедствия и извънредни та при бедствия и извънредни 
ситуации.ситуации.

За времето, в което се обуча-
ват, доброволците ще получават 
100% от минималната часова 
работна заплата за страната, а 
при изпълнение на спасителни 
задачи и дейности – 200% от 
нейния размер. Средствата за 
изплащане на възнаграждения-
та се осигуряват от държавния 
бюджет. Възможно е да бъдат до-
говорени и възнаграждения над 
тези суми, но те ще са за сметка 
на общинските бюджети.

Числеността на доброволните 
формирования се определя в за-

висимост от броя на живеещите 
в различните общини хора. За 
общини с население до 5000 
души стандартът за численост е 
до 5-има доброволци, за общини 
от 5 000 до 10 000 души – до 10 
доброволци, между 10 000 до 
20 000 души – до 15 доброволци 
и т.н.

Съществуването, правата и 
задълженията на доброволните 
формирования са регламентира-
ни от чл. 43, ал. 2 и чл. 46 от Зако-
на за защита при бедствия.

Те се създават от кмета на 
общината, по решение на съ-
ответния общински съвет и се 
вписват в регистър, поддържан  
от Министерството на извънред-
ните ситуации.

Всяко доброволно формиро-
вание получава уникален код, а 
всеки доброволец – персонален 
идентификационен код.

По закон работодателите на 
сключилите договор с кмета 
доброволци нямат право да им 
отказват отсъствие от постоян-
ната работа при обучение или 
бедствена ситуация. Също така 
нямат право да ги наказват, увол-
няват или понижават в длъжност, 
докато те изпълняват спасителни 
дейности.

Повече подробности жела-Повече подробности жела-
ещите могат да получат при гл. ещите могат да получат при гл. 
сп. „ЗН и ОМП“ Михаил Дзуков в сп. „ЗН и ОМП“ Михаил Дзуков в 
сградата на Общинска админис-сградата на Общинска админис-
трация – Брацигово, или на теле-трация – Брацигово, или на теле-
фон 03552 20 65, вътр. 111.фон 03552 20 65, вътр. 111.

В петъчния следобед 
преди празничния пър-
вомайски уикенд общин-
ските съветници решиха 
да работят на пълни обо-
роти.

На 27 април се про-
веде редовно заседание 
на Общински съвет - Бра-
цигово. Дневният ред  
включваше общо два-
десет и пет точки, две от 
които бяха допълнително 
внесени и гласувани за 
разглеждане поради  из-
ключително кратките 
срокове за изпълнение 
като препоръка от съот-
ветните институции.

На заседанието присъ-
стваха и граждани от Ко-
зарско, истински притес-
нени и заинтересовани 
от изхода на въпросите, 
касаещи техния проблем, 
а именно гласуването 
на съгласие Общината 
да тегли кредит за пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води, нераз-
делна част от проекта за 
изграждане на канализа-
ция в селото.

Много ни се иска да 
напишем нещо наистина 
ведро и празнично пре-
ди Деня на Брацигово, но  
вдъхновение за него не 
идва, а и не ни го дават.

Водени от различни 
подбуди или „полити-
чески пристрастия“, 
съветниците не дадоха 
съгласието си за вземане 
на нисколихвен кредит в 
размер на 200 000 лева от 
страна на Община Браци-
гово. С това те за пореден 
път обрекоха на провал  
проект за 4 000 000 лв.

Поговорката „Скъпи 
на триците, евтини на 
брашното…“ толкова до-
бре им прилегна, че едва 

ли ще можем да ги отър-
вем от нейната съдбовна 
предопределеност – все 
да гледат да не се минат и 
винаги да са в позиция на 
излъгани, разочаровани 
и загубили вярата на хо-
рата, на избирателите си.

През последните 
20-ина години така свик-
нахме, че всичко трябва 
да се обръща в пари, да 
се плаща евтино и да 
се ползва до последно, 
че спряхме да виждаме 
кога е важно да напра-
вим нещо, без да търсим 
сметка в това.

Обидени и огорчени, 
козарчани напуснаха 
местния парламент обез-
верени в силата на  обе-
щанията, дадени им от 
общинските съветници, 
че те не са срещу про-
греса и канализация и 
пречиствателна станция 
ще има, но със собствени 
средства (?!). 

Другите въпроси, ко-
ито бяха разгледани без 
проблем и може би вяло 
касаеха не маловажни 
въпроси като: 

✔ Намаляване на 
капацитета на „Дневния 
център за деца с увреж-
дания“ към КСУДС - Бра-
цигово от 24 на 14 места, 
считано от 01.06.2012 г.

✔ Приемане на общин-
ска програма за закрила 
на детето за 2012 г.

✔ Даване на съгласие 
да бъдат предоставени 
на Светия синод църква 
„Свети Атанасий“ - село 
Розово, следните по-
землени имоти, както 
следва:

1.1  Имот № 000622 – 
пасище, мера с площ 
3.990 дка, местност Реката 
в землището на с. Розово, 

ЕКАТТЕ 62973 в рeални 
граници, съгласно ски-
цата – проект  № 00444/
22.11.2011 г. при граници 
и съседи: имот № 000500 - 
нива, имот № 000005 - 
вътрешна река, имот 
№ 000014 - полски път;

 1.2  Имот № 002359 – 
пасище, мера с площ 
7.446 дка, местност Юн-
тала в землището на с. 
Розово, ЕКАТТЕ 62973 в 
реални граници, съгласно 
скицата – проект 00443/
22.11.2011 г.  при граници 
и съседи: имот № 002398 – 
пасище, мера, имот 
№ 028001 – гор.-стоп. те-
рен, имот № 000111 – пол-
ски път, имот № 056001 – 
гор.-стоп. терен, имот 
№ 002394 – пасище, мера, 
имот № 028001 – гор.-стоп. 
терен.

Имотът е образуван от 
имот № 002059.

✔ Приемане на прави-
ла за реда и начина за 
отпускане на еднократна 
финансова помощ.

✔ Определяне пълно-
мощията на кметския 
наместник в село Жре-
бичко.

✔ Даване на съгласие 
да бъде извършен вън-
шен финансов одит на 
„Инфрастрой“ ЕООД - гр. 
Брацигово, за периода 
2009-2011 г., като сред-
ствата за същия бъдат за 
сметка на дружеството.

✔ Приемане на годи-
шен доклад за дейността 
на „Инфрастрой“ ЕООД – 
гр. Брацигово, през 2011 
година.

✔ Приемане на отчет 
за работата на Общин-
ска администрация – 
гр. Брацигово, за пери-
ода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г.

✔ Приемане на годи-
шен план за развитие 
на социалните услуги на 
територията на община 
Брацигово за 2012 г.

✔ Приемане на от-
чета за поддържане на 
общинските пътища при 
зимни условия сезон 
2011-2012 г.

✔ Приемане на „Спор-
тен календар – 2012“ за 
дейностите в областта на 
спорта и физкултурата в 
община Брацигово. 

✔ Определяне на 
юридически консултант 
за Общински съвет - гр. 
Брацигово, за 2012 г.  - ад-
вокат  Десислава Димит-
рова Герова - Тодорова от 
Пазарджишка адвокатска 
колегия, с месечно въз-
награждение от 400 лв.

✔ Във връзка с наме-
рението за кандидатства-
не на църковното насто-
ятелство при храм „Св. 
Йоан Предтеча“ - гр. Бра-
цигово, за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие 
на населените места“ от 
ПРСР 2007-2013 г. се удо-
стовери, че дейностите по 
проект „Реконструкция, 
консервация, отопление, 
вентилация и оборудване 
на храма и реконструкция 
на сградата за провежда-
не на църковни тържест-
ва и църковно-просветна 
дейност при храм „Св. 
Йоан Предтеча“ - гр. 
Брацигово“ отговарят на 
приоритетите на плана 
за развитие на община 
Брацигово.

✔ И решения, касаещи 
въпроси от компетент-
ността на отдели „ТСУ“ и 
„Общинска собственост“.

„Априлци“

Много брациговци се присъ-
единиха към различните екои-
нициативи, организирани през 
април в рамките на кампанията 
„Идея за чист град“ от Община-
та. Оборка е направена на почти 
всички зелени площи в Градска-
та градина, в парк „Банята“, в ра-
йона на  „Лятното кино“, на входа 
на града откъм Пещера и около 

паметника-морена „ВМРО“. За-
садени са декоративни цветя на 
стойност над 1000 лева.

В акциите се включиха учени-
ци от всички учебни заведения, 
извънучилищни звена и общин-
ски служители. Екоинициативите 
със съдействието на Община 
Брацигово ще продължат и през 
месец май.                     /Соб. инф./

Кметът на община 
Брацигово Васил Гюле-
метов подкрепя идеята 
на телевизия bTV и изра-
зи готовност общината да 
се присъедини към нея на 
12 май – събота. 

Във връзка с това при-
зоваваме всички наши 
съграждани от Брациго-
во и съставните селища 
на общината да излезем 
на 12 май и да почистим 
дворовете на къщите, 
междублоковите про-
странства, зелените пло-
щи, стълбищата, улиците 
в кварталите и жилищни-

те комплекси, да премах-
нем старите автомобили, 
дървата за огрев от тро-
тоарите, торта от улиците 
и направим Брацигово и 
общината по-добро място 
за живеене. Това е наши-
ят град, нашето селище, 
родният ни край! Да се 
погрижим за него като 
го изчистим от „плодо-
вете“ на дългата зима, от 
нашата безотговорност и 
лежерно отношение към 
екологичните проблеми 
на планетата. 

Да почистим България 
за един ден!

Тема с продължение

ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА ИМ Е ЧИСТОХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА ИМ Е ЧИСТО

„СКЪПИ НА ТРИЦИТЕ, ЕВТИНИ НА БРАШНОТО“

ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА 

КЪМ ИНИЦИАТИВАТА 
НА bTV „ДА ИЗЧИСТИМ 

БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН“

Да изчистим за 1 ден

К Н И Ж А Р Н
И Ц А

  О Б Я В АО Б Я В А   ●●   О Б Я В АО Б Я В А   ●●   О Б Я В АО Б Я В А   ●●   О Б Я В АО Б Я В А

Вратите ни са широко отворени за вас!

Телефон за връзка при необходимост:
0887 106 624
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Ние - хората

В събота – 5 май 
2012 г., на автополигон 
– Брацигово, се проведе 
автомобилно състезание 
за любителите на демон-
стративно управление на 
МПС под наслов „136 го-
дини Априлско въстание 
в Брацигово“. Атрактив-
ното мероприятие беше 
организирано за шести 
пореден път и вече е част 
от спортния календар на 
общината. В подготовка-
та помогна и инж. Тодор 
Кръстев, зам.-кмет на 
общината и председател 
на Комисията по безо-
пасност на движението 
по пътищата към Общин-
ската администрация. 
Идеята за състезанието, 
с което да отбележим по 
нетрадиционен начин 12 
май – празника на града, 
идва преди години от 
полицейски инспектор 
Лазар Грозданов – тога-
вашен началник на по-
лицейския участък в 
града, и се превръща в 
традиция.

Вярно е, че и преди 
е правено, но сега вече 
е с тежестта на турнир. 
Разпространена е инфор-
мация за надпреварата 
чрез Общинска админис-
трация и авто-мото клуба 
в Брацигово, но на пока-
ната се отзоваха малцина 
ентусиасти.

Съгласно регламента, 
право на участие имаха 
всички желаещи, стига да 
притежават свидетелство 
за правоуправление и да 
разполагат с изправен 
автомобил, с който да се 
включат в състезанието. 
Нямаше и възрастово 
ограничение, затова май-
сторите зад волана бяха 
от 19 до 55-годишни.

Желанието на органи-

заторите бе състезанието 
да се проведе в две ка-
тегории – мъже и жени, 
но за съжаление, един-
ствената престрашила се 
дама, заявила участие, 
нямаше конкуренция и 
трябваше да мери сили 
наравно с мъжете. Над-
преварата се проведе в 
2 етапа. В първия май-
сторите на волана пре-
минаха тренировъчно по 
трасето за отработване на 
елементите, включени в 
състезанието.

Вторият етап – май-
сторско управление на 
автомобил, беше еднакво 
чакан и от участници-
те, и от публиката. Той 

включваше 9 компонента 
– змейка на заден ход, 
движение в кръг, тунел 
на заден ход, тунел на 
преден ход, змейка на 
преден ход, гараж под 
90 градуса, успоредно 
паркиране – френско 
паркиране, потегляне под 
наклон на естакада и за 
финал – поставяне на съд 
с вода в движение.

За всяко докоснато 
или бутнато колче се по-
лучаваше по 1 наказател-
на точка, която увелича-

ваше крайното време с 20 
секунди. Общата продъл-
жителност на пробега бе 
определяща за крайния 
резултат.

В 5-членната коми-
сия, която оценяваше 
участниците, главен съ-
дия бе председателят 
на общинския авто-мото 
клуб Димитър Мадаров, а 
сред останалите бяха Ни-
колай Манджуков, Георги 
Апостолов и Любомир 
Георгиев.

В надпреварата се 
включиха 14 смели мом-
чета и една дама. Стартът 
беше даден от заместник-
кмета на община Браци-
гово инж. Тодор Кръстев.

„Много се радвам, че 
имам възможността да 
ви поздравя за дързост-
та и амбицията да се из-
правите пред днешното 
предизвикателство и да 
премерите сили в тери-
тория като шофирането, 
която ние, мъжете бра-
ним със зъби и нокти, 
въпреки че вече сме в 
ерата на еманципацията“ 
– каза той.

В крайна сметка, след 
оспорвана надпревара 
на първо място се нареди 
Георги Ставрев с време 
2,03 мин. и атрактивния 
автомобил – „Трабант“, 
на второ място, само със 
секунда разлика, се на-
реди Костадин Славчев 
с време 2,04 мин., а на 
трето – Димитър Костов с 
време 2,11 мин.

Най-младият състеза-
тел, дръзнал да участва, 
бе 19-годишният Марио 
Пейков, а единствената 
дама – Ивелина Дамова, 
получи купа за смелостта 
да се състезава наравно 
със силния пол.

Всички участници 
също получиха грамоти, 
медали, а призьорите 
– купи и парична премия, 
осигурени от спонсорите.

Иванка СТЕФАНОВА

Народно читалище „Васил Петлешков 
– 1874“ бе домакин на концерт „Класическа му-
зика“, посветен на Деня на Европа.

На концерта прозвучаха произведения от 
Г. Костов, П. Хаджиев, А. Карастоянов, Лехар, 
Офенбах.

Изпълнители бяха солистката на Велико-
търновската опера Флора Търпоманова и Да-
ниела Стоянова – пиано, преподавател в СОУ 
„Георги Брегов“ – гр. Пазарджик.

В голямата зала на читалището прозвучаха 
откъси от „Луковитски моми“ – Д. Христов, 
„Момина песен“ – Д. Христов, „Я кажи ми, облаче 
ле бяло“, ария на Мария-Десислава от операта 
„Мария-Десислава“, ария на Лиляна от мюзикъ-
ла „Българи от старо време“, песен на Виля от 
оперетата „Веселата вдовица“, ария на Елена 
от оперетата „Хубавата Елена“ и други.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

На 27 април 2012 от 
17.30 ч. в Гюлеметова 
къща се проведе отчетно-
изборна конференция на 
общинската организация 
на Българската социалис-
тическа партия в Брациго-
во. На форума присъстваха 
членове и симпатизанти 
от всички населени места 
на общината. За около час 
работа бе осъществен из-
бор на органи, нов състав 
на пленума и ревизионна 
комисия, а досегашният 
лидер Георги Кабов бе 
преизбран за пореден 
път на председателското 
място.

Представен бе отчет-
ният доклад на социа-

листите на местно ниво в 
присъствието на народ-
ния представител Георги 
Петърнейчев, Дария 
Василева – политически 
координатор на БСП, 
Георги Мърков – областен 
председател на БСП за 
област Пазарджик, и дру-
ги членове на ръковод-
ството, както и общински 
съветници.

За делегати на 48-ия 
конгрес на БСП, който 
ще се проведе на 19 и 20 
май в Зала 1 на НДК – Со-
фия, бяха избрани Георги 
Кабов, Галина Траянова и 
Илия Милушев – кмет на 
с. Бяга.

 /Соб. инф./

За пореден път се про-
веде традиционното съ-
стезание с велосипеди, 
организирано от Община 
Брацигово и ОКБДП. То 
премина весело и много 
оспорвано, но участни-
ците бяха  доволни, за-
щото за всички имаше 
награди.

Това стана по  повод 
136-ата годишнина от Ап-
рилската епопея от 1876. 
Велосъстезанието вече 
има специално място в 
календара на тържест-
вата. 

На площад „Центра-
лен“, в компанията на 
кмета Васил Гюлеметов, 
децата показаха май-
сторските си умения при 
управление на велосипе-
ди. Градоначалникът им 
пожела да са сръчни и 
смели, по-бързи от вятъ-
ра и ги покани на всички 
мероприятия по повод 
празника на града. Пред-
ложението моментално 
въодушеви най-видимо 
представителите на 
най-малката възрастова 

група...
Десетки момчета и 

момичета, разпределени 
в две каегории – от I до IV 
клас и от V до VIII клас, се 
впуснаха да мерят сили. 
Доминираха ученици от 
местното СОУ „Народни 
будители“, но имаше и 
участници от подготви-
телните групи в Обеди-
нените детски заведения 
в Брацигово. Най-обигра-
ните се справиха с лекота 

с препятствията, 
някои постигнаха 
рекордно време 
на терена без на-
казателни точки.

Класирането 
бе индивидуално 
за всяка катего-
рия. В първата 
възрастова група 
най-бърз беше 
Петър Глухчев. 
Н а й - м а л к а т а 
с ъ с т е з а т е л к а 

– Теодора Апостолова, 
бе само на 6 години и 
показа завидно май-

сторство, преодолявайки 
препятствията с чужд 
велосипед. Във втората 
възрастова групата пър-
ви измина разстоянието 
Петър Шабанов.

Участниците в състе-
занието бяха записани 
предварително. Всички 
получиха специални 
тениски и много лаком-
ства.

За безопасността на 
малчуганите бдеше ме-

дицинската сестра Райна 
Дименова.

/Соб. инф./

За поредна година 
град Брацигово стана до-
макин на открит турнир по 
тенис на маса. Пролетното 
издание на състезанието 
по тенис на маса събра 
най-добрите състезатели 
от града и общината на 

27 и 28 април. Той се про-
вежда по идея на Йордан 
Паунов и съмишленици с 
любезното съдействие на 

СОУ „Народни будители“.
В организацията на 

спортното събитие участ-
ваха най-запалените 

– местният бизнесмен 
Йордан Паунов и директо-
рът на местната гимназия 
Любомир Георгиев.

Двубоят бе своеобра-
зен спортен празник за 
учениците и мъжете съ-
стезатели.         /Соб. инф./

Проведе се поредното, шесто състезание по майсторско кормуване
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА СКОРОСТТА

СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ

„ПО-БЪРЗИ ОТ ВЯТЪРА“

ТЕНИС ТУРНИР

НАСЛАДА ЗА

ЦЕНИТЕЛИ

ОБЩИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП
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