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На 30 юни 2011 г. в „Гю-
леметова къща“ се прове-
де сбирка за учредяване на 
клуб „Памет и бъдеще“ към 
Пловдивското едноименно 
сдружение. Гости на меро-
приятието бяха ген. - полк. 
Димитър Стоилов – почетен 
председател на Сдружени-
ето, проф. Ангел Гроздин – 
действащ председател, полк. 
Стефан Вранчев – председа-
тел на клуб „Памет и бъде-
ще“ гр. Батак. Присъстваха 
Васил Гюлеметов, Георги Ка-
бов и други съмишленици на 
идеята за опазване на памет-
та за антифашистката борба. 

В словото си проф. Гроз-
дин изказа задоволството 
си от създаването на още 
един клуб към сдружението 
„Памет и бъдеще“, в Браци-
гово. Първоначално идеята 
на сдружението е да се про-
дължи традицията за орга-
низиране на походи по стъп-
ките на Антонивановци. Тази 
година е проведен за 51-ви 
път. В последствие интере-
сът към дейността на сдру-
жението се разширява. На 4 
септмври предстои честване 
на 70 години от началото на 
Съпротивителното движе-
ние, както и събор в Коприв-
щица.

Полк. Вранчев изрази же-
ланието си за съвместна дей-

ност на клубовете в Брациго-
во и Батак.

Ген. - полк. Стоилов се 
обърна към присъстващите с 
характерното за срещата об-
ръщение - „другарки и дру-
гари“. Целта на сдружението 
е да се пресекат опитите да 
бъде отречено антифашист-
кото движение в България и 
да се съхрани историческата 
памет. С видимо вълнение 
разказа как реагират млади-
те хора, посещавайки исто-
рическите места, по време 
на похода. 

Васил Гюлеметов привет-
ства създаването на клуба. 
Предложи да се ползват въз-
можностите на еврофонд за 

възстановяване на културни-
те и исторически паметници 
построени по времето на 
социализма, за да бъдат ви-
дяни и оценени от западните 
туристи. Този фонд може да 
бъде ползван за възстановя-
ване на паметника в мест-
ността „Грамадите“.

Беше избрано ръковод-
ство на клуба в гр. Брацигово 
с председател   Димитрина 
Рашайкова и членове Соня 
Шиякова и Елена Кацарова. 
Клубът призовава всички 
граждани да почистят памет-
ните плочи на своите близки, 
поставени на домовете им и 
на лобните им места. 

соб. инф.

Основна тема за диску-
сии на 51-то заседание на 
Общинския съвет бяха из-
мененията в Наредбата за 
отглеждане на селскосто-
пански животни.

Арх. Младен Китов пред-
седател на  Комисията по 
териториално развитие, 
комуникации и околна сре-
да и Иванка Карамитева 
председател на Комисията 
по образование, култура и 
здравеопазване представи-
ха проектите на двете коми-
сии. Комисията по законност 
и обществен ред е разгледа-
ла и гласувала становищата 
на двете комисии, като е 
приела втория проект. 

Кметът на Община Бра-
цигово Васил Гюлеметов 
очерта перспективите за 
развитие и стратегията на 
общината. В нея е залегна-
ло като водещо начало раз-
витието на туризма. Влагат 
се средства по различни 
програми за реставрация и 
поддръжка на туристически 
обекти като „Попови къщи“, 
възрожденския квартал, му-
зея, църквата, парк „Април-
ци“ и други. Идеята е да се 
постигне посещаемост от ту-
ристи до 50 000 души годиш-
но. Изрази мнение, че тури-
змът и животновъдството са 
трудно съвместими. 

След гласуване на проме-

ните на всички точки поот-
делно се приеха следните 
изменения на Наредбата за 
отглеждане на животни:

За централната градска 
част - едри преживни жи-
вотни – крави до 1 брой с 
приплодите им до 1 годиш-
на възраст и до 10 кози или 
овце майки заедно с прип-
лодите им до 6 месечна въз-
раст.

Извън централната град-
ска част по отношение на 
едрите преживни животни 
остава старият текст – крави 
до 1 брой с приплодите им 
до 2 годишна възраст, теле-
та за угояване – до 1 брой. 
Могат да бъдат отглеждани 
още до 10 овце или кози - 
майки с приплодите им до 
6 месечна възраст; свине за 
угояване до 3 броя, свине - 
майки до 2 броя с приплоди-
те им до 2 месечна възраст; 
птици до 50 броя, бройлери 
до 60 броя; зайкини - майки 
до 10 броя заедно с припло-
дите им. Извън централната 
градска част допълнително 
бе предвидено да могат да 
са отглеждат и до 3 броя 
еднокопитни заедно с прип-
лодите им до  едногодишна 
възраст.

Отпада забраната за от-
глеждане на животни в дво-
рове без писмено съгласие 

Група общински съветни-
ци от ГЕРБ – Борис Мали-
нов, арх. Денка Николова, 
Анета Рашайкова и Дима 
Пашкулева получихме от 
Иван Иванов – народен 
представител и областен 
координатор на ГЕРБ Па-
зарджик, покана за посе-
щение на Народното събра-
ние. Целта на посещението 
беше провеждане на работ-
на среща с някои от мини-
стрите присъстващи на пар-
ламентарния  контрол на 1 
юли - петък.

Една от важните срещи 
бе с министъра на образо-
ванието – Сергей Игнатов 
и един негов технически 
сътрудник, много добре за-
познат с проблемите в об-
разованието. Основна тема 
на разговора бе обсъжда-
не на бъдещето на ПГСА. 
Обстойно запознахме ми-

нистър Игнатов с всички 
съществуващи проблеми и 
идеи за решаването им. 

Продължителен бе разго-
ворът с народната предста-
вителка от Сливен Десис-
лава Танева – председател 
на Парламентарната коми-
сия по земеделие. Тя даде 
обширна информация от-
носно фонд „Земеделие“ 
и множество практически 
съвети по отношение раз-
витието на общините. 

На г-н Иванов,  член на 
Парламентарната коми-
сията по земеделие и на 
Комисията по икономика, 
обяснихме подробно всич-
ки проблеми съществуващи 
в Брацигово. От своя страна 
той обеща помощ относно 
планирането и реализация-
та на различни проекти.

Борис МАЛИНОВ

Работно посещение в Народното
събрание и среща с министри от ГЕРБ

На основание УКАЗ № 146 
от 20.06.2011 на Президен-
та на Република България 
за насрочване на избори за 
общински съветници и за 
кметове на общини и кмет-
ства  и Решение на Народно-
то събрание от 15 юни 2011 
за насрочване на избори за 
президент и вицепрезидент 
на Република България, 
насрочени на 23 октомври  
2011 г. и във връзка с чл.30 
ал.2 и чл.34 ал.2 от  Избор-
ния кодекс,  Кметът на об-
щината кани представители-
те на политически партии и 
коалиции да вземат участие 
в консултациите за опреде-
ляне съставите на Общинска 
избирателна комисия и СИК  
в община Брацигово. 

Консултациите ще се про-
ведат на 26.07.2011 год. 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
П  О  К  А  Н  А

(вторник) от 10.00 часа  в 
сградата на Общинска ад-
министрация гр. Брацигово, 
с административен адрес гр. 
Брацигово, ул. „Атанас Ка-
бов“ № 6а.

Необходимо е да се има 
готовност  с предложение за 
участие в ОИК и СИК , което 
да съдържа трите имена и 
ЕГН на кандидатите.

На консултациите за-
дължително трябва да се 
представи пълномощно от 
партията или коалицията, 
която се представлява, както 
и удостоверение за актуално 
правно състояние на партия-
та към датата на насрочване 
на изборите или решение за 
образуване на коалицията 
от партии.
ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ
Кмет на Община Брацигово

На първи юли, макар че 
времето бе мрачно, влажно 
и доста студено за сезона, 
розовци отпразнуваха хра-
мовия празник на парак-
лиса „Св. Козма и Дамян“ 
в местността „Чорбаново“. 
Подготовката и организаци-

Храмов празник в с. Розово

По традиция и тази годи-
на се отпразнува празника 
на селото - Петровден. Този 
път не на 29.06. (сряда), а в 
почивните дни, за да могат 
повече хора да присъстват. 
От близо и далеч се стекоха 
изселили се равногорци и 
гости на селото. Извиха се 
кръшни хора от предимно 
млади хора. За най-мал-
ките, както винаги имаше 
много сергии, игри и заба-
вления. За съжаление вре-
мето беше доста студено, но 
това не попречи особено на 
младежите да се веселят от 
сърце.

Калина ЩЪРБЕВА

Петровден
в Равногор

Сесия на ОбС - животновъдството днес

Вярност към героичното минало

ята беше дело на семейство-
то на Дъбинка Гр. Илиева, 
която по Божията воля пре-
ди няколко години построи 
параклиса и остави името си 
в историята на селото. Два-
мата братя Козма и Дамян 
са народни лечители, чудо-
творци. Делата и животът 
им са ярък пример за ми-
лосърдие, състрадателност 
и християнски морал. Изу-
чили лечителското изкуство, 
тези свети братя успешно се 
справяли с всякакви боле-
сти. Надарени от Бог с чудо-
творна изцелителна сила те 
помагали на хората, без да 
вземат никакви пари, пора-

ди което народът ги нарекъл 
безсребърници.

Всяка година пристига 
автобус с миряни от Кома-
тево, представителна гру-
па на Клуб на инвалидите 
от Пловдив, много гости от 
Брацигово, Исперихово, Пе-
щера и други места.

Отец Паун отслужи тър-
жествена литургия за въз-
хвала делото на светите 
безсребърници Козма и Да-
мян. Изрази благодарност и 
почит към жената Дъбинка 
Илиева, построила паракли-
са и към редовната дарител-
ка Йорданка Янакиева.

Светена вода имаше за 

всички. Групата инвалиди 
от Пловдив изнесе бога-
та музикална програма от 
стари градски и народни 
песни. Чуха се изпълнения 
на различни музикални ин-
струменти. Създаде се дру-
жеска атмосфера и приятно 
настроение. Направи силно 
впечатление, че денят беше 
петък, т.е. курбанът постен, 
но всички вкусили го  с въз-
хищение отбелязаха, че е 
много вкусен. Това вероятно 
се дължеше на чистия въз-
дух, на планинската вода и 
най-вече на майсторлъка на 
готвача Ангел Барбов.

Така едновременно бяха 
почетени двамата лечители 
и бе изтъкната необходи-
мостта от християнските до-
бродетели и морал в нашето 
настояще. 

Катя КОМИТОВА

По инициатива на ГЕРБ съв-
местно с Областната управа се 
организира поредната среща 
по най-наболелите проблеми 
в селата. На въпросите, по-
ставени от производителите, 
отговори даваха Заместник 
Областният управител Дафин-
ка Семерджиева, управителят 
на „Напоителни системи“ ЕАД 

клон Пазарджик - Ангел Даска-
лов, директорът на Областната 
дирекция на ДФ „Земеделие“ 
- Лозана Василева, директорът 
на Районна дирекция по гори-
те Пазарджик - Христо Делин,  
председателят на Общинската 
поземлена комисия - Мариана 
Гюрджеклиева. 

Проведохме срещи с земе-
делски производители в с. 
Исперихово, с. Козарско и гр. 
Брацигово. Те протекоха при 
много голям интерес от стра-

на на селскостопанските про-
изводители. Бяха поставени 
много и различни въпроси.

От „Напоителни системи“ 
ЕАД поеха ангажимент да из-
пратят машина за възстановя-
ване на главния напоителен 
канал за с. Исперихово, който 
на много места е разрушен. 
Независимо от трудностите, 

вода за напояване ще бъде 
осигурена. Цената на водата 
в сравнение с всички други 
области е двойно по-ниска – 
0.115 лв за куб. м.

Началникът на РПУ Пещера 
- Атанас Топчиев присъстваше 
на срещата заедно с инспек-
тор Иван Арабаджийски от 
ПУ Брацигово. Към тях бяха 
зададени въпроси, свързани 
с опазването на селскостопан-
ската продукция. 

Борис ПЕЕВ

Срещи със селскостопански
производители
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2 Съвременност

От 01.01.2011 г.  в община 
Брацигово стартира проект 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013, съфи-
нансиран от Европейския 
социален фонд – „Социален 
асистент“ и „Домашен по-
мощник“ за независим дос-
тоен живот в община Браци-
гово“. 

Продължителността на 
проекта е 14 месеца, като ус-
лугите „социален асистент“ 
и „домашен помощник“ ще 
се предоставят 12 месеца.

Проектът се реализира 
съвместно от Водещата ор-
ганизация – Община Браци-
гово и Партньора – Граждан-
ско сдружение „Авангард“ 
– гр. Брацигово. Община 
Брацигово има значителен 
опит в управлението на по-
добни проекти както по пър-
вата фаза, така и по проекти 
в рамките на Национална 
програма „От социални по-
мощи към осигуряване на 
заетост“. Членовете на сдру-
жението имат опит в изгот-

вянето и управлението на 
проекти.

С  помощта на ОП „Разви-
тие на човешките ресурси“,  
осъществяваме основната 
цел на проекта - подобря-
ване качеството на живот 
на  хора с увреждания и са-
мотно живеещи възрастни 
хора, зависими от постоянни 
грижи на територията на об-
щина Брацигово. 

Ежедневно се работи за 
усъвършенстване и подо-
бряване на услугите „соци-
ален асистент“ и „домашен 
помощник“, предоставяни 
на 90 лица, нуждаещи се 
от постоянно обслужване в 
ежедневието си. Намалява 
се риска от зависимост от 
институционален тип грижи, 
създава се възможност по-
требителите да бъдат актив-
ни и да вземат самостоятел-
ни решения за организиране 
на ежедневието си.

Чрез проекта осигурихме 
трудова заетост на 30 лица 
- бяха назначени 12 социал-
ни асистенти и 18 домашни 

помощници, подобрихме 
качеството и обхвата на со-
циалните услуги – „Социа-
лен асистент“ и „Домашен 
помощник“, повишихме 
професионалните умения и 
мотивация на социалните 
асистенти и домашните по-
мощници чрез  надгражда-
щи обучения.

Дейностите  по проекта 
оказват въздействие и  вър-
ху семействата на преките 
бенефициенти, на които 
намаляват ангажиментите 
по обслужването на своите 
близки. Това са 90 семей-
ства, членовете на които мо-
гат активно да се включат в 
пазара на труда.

Изпълнението на проект-
ното предложение премина-
ва през девет основни етапи 
и дейности:

1. Управление на проекта;
2. Информационна кам-

пания и осигуряване на пуб-
личност;

3. Разработване на инди-
видуални оценки на потреб-
ностите на всеки един потен-

циален потребител;
4. Подбор на потребители-

те на социалните услуги, раз-
работване на индивидуални 
планове за предоставяне на 
услугите и сключване на до-
говори с потребителите;

5. Подбор на социалните 
асистенти и домашните по-
мощници и тяхното назна-
чаване;

6. Обучение на социални-
те асистенти и домашните 
помощници за предоставя-
не на качествени услуги;

7. Разработване на необ-
ходимите документи, във 
връзка с управлението и 
организацията на услугата 
„социален асистент“ и „до-
машен помощник“;

8. Предоставяне на соци-
алните услуги „Социален 
асистент“ и „Домашен по-
мощник“;

9. Мониторинг и вътрешен 
контрол върху изпълнението 
на проекта, обратна връзка с 
потребителите на социални 
услуги.

ДОПУСТИМИ
ПОТРЕБИТЕЛИ

 НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИ-
ДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:
v Лица с различни видове 

трайни увреждания, чиито 
ограничения от здравосло-
вен характер ги поставят в 
изолация и/или невъзмож-
ност сами да организират 
социалния си живот.
v Самотно живеещи въз-

растни хора, които, поради 
различни причини от здра-
вословен характер, не са в 
състояние сами да организи-
рат бита си и да поддържат 
хигиената на дома си.

КРАТКО ОПИСАНИЕ
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
v Социалната услуга се 

предоставя на потребители-
те в техния дом, без те да се 
разделят със своята обичай-
на среда , с близките и при-
ятелите;
v Социалните асистенти и 

домашни помощници под-

хождат индивидуално към 
потребностите на хората, за 
които се грижат;
v Улеснява се достъпът 

на потребителите до соци-
ални и здравни институции, 
административни служби и 
др.;
v Всички лица, ползващи 

социалната услуга „Социа-
лен асистент“ и „Домашен 
помощник“ задължително 
заплащат потребителска 
такса, която се определя в 
зависимост от дохода.

Този документ е създаден с 
финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2007-
2013, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Цялата отго-
ворност за съдържанието на 
документа се носи от Община 
Брацигово и при никакви обсто-
ятелства не може да се прие-
ме, че този документ отразя-
ва официалното становище на 
Европейския съюз и Агенцията 
за социално подпомагане

ЗА НЕЗАВИСИМ ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.07-0183-C-0001
Проект:  „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

за независим достоен живот в община Брацигово

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Европейски съюз Европейски социален фонд  

на всички съседи.
Настоящата наредба за 

отглеждане на животни на 
територията на гр. Брациго-
во ще действа до влизането 
в сила на европейското за-
конодателство, което се оч-
аква да стане в началото на 
2012 год.

Общинският съвет гласува 
още следните решения:
v Предоставя на Атанас 

Тодоров Делипавлов от с. 
Равногор пасище с площ 
1.049 дка в местността „Кри-
ви ленища“.
v Предоставя на наслед-

ниците на Павел Димитров 
Стоилов от с. Розово  паси-
ще с площ 4.346 дка в мест-
ността „Сарагя“.
v Предоставя на наслед-

ниците на Тодор Георгиев 
Харизанов от с. Равногор 
пасище с площ 1.647 дка в 
местността „Криви ленища“.
v Дава съгласието си 

Община Брацигово да кан-
дидатства за финансиране 
по ос 1, Национална схема 
зелени инвестиции по про-
ект „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
в СОУ „Народни будители“, 
ОУ „Васил Петлешков“ и 
ОДЗ „Божура Фурнаджие-
ва“, както и за собствен при-
нос във финансирането  от 
15%.
v Упълномощава кмета 

на Община Брацигово да 
проведе публичен търг за 
отдаване под наем на поме-
щение в здравната служба 
с. Козарско за ползване като 
аптека за срок от 5 години.
v Прекратява съсобстве-

ността между Община Бра-
цигово и Атанас и Христо 
Димитрови Драгови, соб-
ственици на имот попадащ 
в площ предвидена за озе-

леняване, спорт и СПА цен-
тър в гр. Брацигово квартал 
Банята, като им предоставя 
в замяна друг равностоен 
имот общинска собственост 
в съседство.
v Променя начина на 

трайно ползване от пасище, 
мера на нива на два имота 
в местностите „Зорявци“ и 
„Просовето“ в землището 
на гр. Брацигово и два имо-
та в местността „Маролец“ в 
землището на с. Козарско.
v Променя от публична 

в частна общинска собстве-
ност имот с площ 2.585 дка 
с построен плувен басейн 
и съблекалня (неизползва-
еми) в землището на с. Ис-
перихово, местност „Исака“.
v Разрешава провежда-

не на търг с явно наддаване 
за отдаването под наем за 
срок от 5 години на водоем 
„Вриз“ с площ 37.934 дка. 
Начална годишна наемна 
цена 12 000 лв без ДДС.
v Приема отчета за сто-

панисването и контрола над 
общинските гори
v Приема информацията 

за състоянието на общин-
ската инфраструктура – ули-
ци, пътища, комуникации и 
В и К съоръжения.
v Прима информацията 

за изготвените и приети про-
екти и усвоените средства 
по програмите на европей-
ските фондове за периода 
2010 – 2011 година.
v Приема „Наредба за съ-

ставяне, изпълнение, отчи-
тане и контрол на бюджета 
на Община Брацигово“.
v Допълва Наредбата 

за определяне и админи-
стриране на местни такси 
и цени на услуги с нова ус-
луга – „Презаверяване на 
удостоверение за факти и 
обстоятелства по територи-

Ние, българите, се горде-
ем с нашата героична и тра-
гична история, с подвизите 
и страданията - имаме по-
бедата на хан Аспарух при 
Варна, на цар Симеон при 
Ахелой, при Одрин - раз-
грома на рицарите от цар 
Калоян... Имаме епохалния 
подвиг на Кирил и Мето-
дий с последователите им... 
Имаме Шекспировата тра-
гедия на рода на цар Саму-
ил, както и кървавия залез 
при цар Шишман... После 
следват поредицата от въс-
тания срещу Османското 
владичество, романтиката 
на хайдутите, саможертва-
та на възрожденците и ре-
волюционерите през 1876г. 
А войните за национално 
обединение нима не оста-
виха славните победи при 
Одрин, Тутракан, Дойран и 
т.н. в световната военна ис-
тория?

Гордеем се... И с право, 
защото и днес има българи 
- дейци на изкуството, пе-
вци, поети, спортисти и мн. 
др., които продължават тра-
дицията на дедите ни - да 
живеят за България. И всич-
ко това би продължавало 
да носи достойнството ни 
като народ, ако не се обър-
на стрелката на моралните 
ценности - да бъдат парите 
бог и идол за мнозина бъл-
гари.

Защото наследството не 
е само престиж, то е задъл-
жение, дълг към миналото 
и бъдещето. И казал е по-
етът:
„Защото носим
на своите отмалели плещи
невидимия саркофаг
на всичко минало...
И ние там под саркофага

не  трябва да пълзим
като стоножки...“

Чужденците биха се очу-
дили, че тези, които затъват 
в злоупотреби, подкупниче-
ство, завист и алчност, бо-
лни амбиции за власт и т.н. 
са потомци на възрожден-
ци и воини, прославили 
страната ни далече по света. 
Възможно ли е внуците на 
опълченци да осребряват 
народното доверие, да пе-
челят хиляди левове от не-
компетентни консултантски 
услуги, да разделят народа 
на 330 партии? Защо много 
българи в чужбина забравят 
за честта на родината си?

Защо имаше време, кога-
то Вазовото стихотворение 
„Аз съм българче“ бе заб-
равено? Защо на синия ек-
ран са сведени до минимум 
предавания като „Българ-
ска слава“ и това на проф. 
Божидар Димитров? Защо 
не се популяризират под-
визите на Левски? Защо не 
се пее както някога песента 
„Тих бял Дунав...“, посветена 
на Христо Батев?

Безброй „защо?“, които 
имат едни отговор...

Защо става така, че наци-
оналната гордост става „су-
етна декорация на посред-
ствеността“? Не е ли време 
да се замислим за прилика-
та на някои хора с „гъсока, 
който твърдял, че с перото 
от неговия прадядо е писал 
Пушкин“?

Разковничето за величи-
ето на нашите национални 
герои бе почтеността, не 
твърде оценявана днес. Тя 
е истинското мерило за дос-
тоинството, оставено от де-
дите ни. Днес не трябва да 
залагаме живота си, а само 
с нея, с почтеността, можем 
да съхраним наследената 
гордост. Сега и завинаги!

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА НАСЛЕДЕНАТА 
ГОРДОСТ

ално и селищно устройство, 
от издаването на което са 
изтекли 6 месеца“, с размер 
на таксата 12 лева.

v Подкрепя осъществя-
ването на експедиция за 
изкачване на връх Мон Блан 
под патронажа на Община 
Брацигово, която да остави 
там макет на Знамето на 
Брациговския революцио-
нен комитет от Априлското 
въстание и капсула с пръст 
от гр. Брацигово. Община 
Брацигово предоставя на 
алпинистите сумата от 1000 
лева.

v Одобрява участието на 
Община Брацигово с проект 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ BG051PO001-5.1.02 
– „Нови възможности“. 
Одобрява създаването на 
общинско социално пред-
приятие за озеленяване и 
благоустройство с предмет 
на дейност – „Хигиенизира-
не, подобряване на окол-
ната среда, извършване на 
ремонтни дейности в об-

Сесия на ОбС - животновъдството днес щински имоти, поддръжка 
на обществени паркове, 
улици, градини и други“
v Разрешава заемообраз-

но прехвърляне на  сред-
ства от бюджетна в извън 
бюджетна сметка на опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
BG051PO001-1.1.03 – „Раз-
витие“ в размер на 10 000 
лева.
v Разрешава заемообраз-

но прехвърляне на  средства 
от бюджетна в извън бю-
джетна сметка на оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ по про-
ект „Алтернативи“ в размер 
на 6 050 лева.

v Удостоява посмъртно 
със званието „Почетен граж-
данин на град Брацигово“ 
професор д-р Никола Анге-
лов Каракънев за постиже-
ния и заслуги в областта на 
здравеопазването и за об-
ществената му и народопо-
лезна дейност за прослава 
на град Брацигово.

„Априлци“

Г-н Илия Илиев - общин-
ският съветник и управител 
на едноименна фирма за 
производство на дървени 
сглобяеми къщи, стъклопа-
кет, дървена дограма, врати 

Дарение за най-малките в Брацигово

от масивно дърво и т.н. със 
свои средства построи дет-
ска площадка за най-малки-
те деца в църковния двор.

Благодарим от сърце!
соб. инф.

- От страница 1
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От 23 ноември 1945 г., със 
заповед № 2042 на Минис-
терството на търговията и 
промишлеността, училище-
то е преобразувано в Дър-

Отборът по „подпаркетни настилки“, с ръководител К.  Кън-
чев, класирал се на първо място и награден със златен медал 
на състезанието в гр. Търговище през 1979 г. на национално 
състезание „ Най-добър млад специалист по строителство“

Отборът по „Мазилки“, с ръководител Иван Панайотов, 
класирал се на четвърто място и награден със диплом на 
състезанието в гр. Търговище през 1979 г. на национално 

състезание „Най-добър млад специалист по строителство“

Отборът по „Мозайки“, с ръководител Пейо Арабаджиев, 
класирал се на първо място и награден със диплом, грамота 

и флаг на състезанието в гр. Плевен през 1980 г. на девето 
национално състезание  „Най-добър млад строител“

Отборът по „Мазилки“, с ръководител Никола Велчев, 
класирал се на четвърто  място и награден с грамота  на 

състезанието в гр. Плевен през 1980 г. на девето национално 
състезание  „Най-добър млад строител“

Отборът по ханбал, заел пето място на националното състе-
зание на общостроителната спартакиада през 1981 г. в гр. 

Девня с ръководител Бл. Анчев

Отборът по „Зидарство“, с ръководител Георги Янев, 
спечелил пето място на юбилейното десето състезание за 

„Най-добър млад специалист в строителството“ в гр. Разград 
през 1981 г.

Отборът по „Мазилки“, с ръководител Никола Велчев, 
спечелил трето място на юбилейното десето състезание за 

„Най-добър млад специалист в строителството в гр. Разград 
през 1981 г.

Елена Попова – спечелила първо място на национално със-
тезание по архитектурно проектиране през 1981 г. в гр. Русе, 

с ръководител арх. Ат. Вангелов

Отборът по „Мазилки“, с ръководител Никола Велчев, спече-
лил първо място на националното състезание за „Най-добър 

млад специалист в строителството в гр. Кюстендил през 1982 г.

Учителският колектив на училището през учебната 1987-1988 г.

През 90-те години се раз-
крива прием след седми 
клас с интензивно изучава-
не на френски език по спе-
циалността „Строителство 
и архитектура“. От 2003 г. 
училището е преименувано 
в Професионална гимназия 
по строителство и архитек-
тура. 

През почти стогодишно-
то си съществуване ПГСА 
е подготвило повече от 12 
000 строителни кадри – над          
4 000 строителни техници и 
8 000 квалифицирани работ-
ници. Много от тях продъл-
жават образованието си и 
са известни архитекти и ин-
женери. Наши възпитаници 
има във всички краища на 
България и по света и всич-
ки те носят в себе си споме-
на за Брациговската акаде-
мия по строителство.

Във връзка със 75-годиш-
нината от основаването на 
Техникума по строителство, 
училището е наградено с 
орден „Кирил и Методий“- 
І степен. Доказателство за 
добрата и успешна работа 
на учителския колектив са 
многобройните награди на 
наши ученици в различни 
състезания по строителство.

жавно средно техническо 
сградостроително училище 
с два отдела – сградострои-
телство и каменоделство. С 
разкриването на архитекту-

рен отдел през 1953-1954 г. 
идва и новото име на учи-
лището – Техникум по стро-
ителство. Професионалната 
слава на училището е пряко 
свързана с архитектурния 
и строителния отдел. През 
60-те години се извършва 
прием след основно обра-
зование, задочно обучение, 

разкрива се и двугодишен 
курс – ПТУ. През 70-те го-
дини в Брацигово има три 
професионални училища по 
строителство, които в края 
на 70-те години на ХХ век са 
обединени в едно – Техни-
кум по строителство и архи-
тектура.

Традицията е съхранена и 
днес нашите ученици пече-
лят призови места в състеза-
ния с възпитаници на други 
строителни училища. През 
2006 и 2007 г. наши възпита-
ници спечелиха приза „Баш 
майстор“ в състезанията 
организирани от ЕАД „Ор-
гахим“- Русе. Наш ученик 
спечели второ място в наци-
онално състезание по исто-
рия. Радва ни и признанието 
на арх. Кристъл Щенглайн от 
Германия, която беше по ли-
нията на фондация „Робърт 
БОШ“ в училището като обу-
чаващ на нашите учители за 
новостите в строителството 
в световен мащаб.

Стоянка ЙОРДАНОВА
директор на ПГСА

100 ГОДИНИ ПГСА БРАЦИГОВО

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК
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Ние - хората

Сред черната земна утроба
притихва след време човек,
шегува се даже пред гроба,
а после замлъква навек.
 
Човекът с несметно богатство
и бедният дрипав клошар
потъват в студеното царство
на вечния призрачен цар.
 
Защо сме напразно тогава
жестоки, бездушни и зли,
щом злато и земната слава
са само крайпътни мъгли?
 
Дори и в несгоди живяли,
но с обич и честни лица,
нетленния плам сме предали
на волните млади сърца.
 

Ангел ПОПОВ

Прощаване
На дядо Иван

Старият котарак
Червената роза на двора
ухае с гирлянди от цвят
и златни пчели без умора
събират от тях аромат.

Под розово-шарена сянка
излегнат е стар котарак
и тихо в следобедна дрямка
сънува детинството пак.

Как с мама и татко начело
задружно си мъркали те
и припкало котето смело
тъй както безгрижно дете.

Но буря внезапно извила,
замлъкнал любимият глас,
а малкото коте спасила
съдбата в последния час.

Затуй сред съня си смутено
простенва понякога пак
под розата легнал блажено
дремливият стар котарак.

Ангел ПОПОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.15,  ал.1 
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество и в изпълнение на Решение № 572 от 27.01.2011 год. и Решение № 638/ 31.05.2011 

год. на Общински съвет град Брацигово

1. Провеждане на повто-
рен публичен търг с явно 
наддаване на 26.07.2011год. 
от 10.00 часа в сградата на 
общинска администрация 
град Брацигово за отдаване 
под наем на част от недви-
жим имот, публична общин-
ска собственост, представля-
ващи части от първи етаж в 
сградата на Младежки дом, 
намираща се в урегулиран 
поземлен имот ХІ – Младеж-
ки дом, в кв.13 по плана на 
град Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ № 1, а именно: 
помещение с площ 160 кв.м. 
за кафе-аперитив и помеще-
ние с площ 200 кв.м. за но-
щен бар . 

1.1 Срок за отдаване под 
наем на частите от имота - 5 
(пет) години. 

1.2 Начална тръжна цена 
на месечния наем – 440.00 
лева без ДДС. 

1.3 Кандидати за участие в 
търга могат да бъдат юриди-
чески лица, регистрирани по 
смисъла на Търговския закон. 

1.4 Задължително условие 
– имотът, предмет на търга, 
да се ползва само по пред-
назначението му.

2. Тръжна документация 
може да се закупи от фронт–
офиса на общинска адми-
нистрация град Брацигово 
срещу сумата от 50.00 лв. до 
16.00 часа на 25.07.2011 год. 

3. Депозит за участие в 
търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна цена се вна-
ся в касата на фронт–офиса 
на общинска администрация 
град Брацигово или по бан-

ков път по сметка IBAN BG88 
SOMB91303332969601, BIC 
SOMBBGSF при „Общинска 
банка“ АД – клон Пещера до 
16.30 часа на 25.07.2011 год. 

4. Документи за участие в 
търга се приемат на фронт–
офиса на общинска админи-
страция град Брацигово до 
16.45 часа на 25.07.2011 год. 

5. Оглед на обекта, пред-
мет на търга, в присъствие-
то на служител от общинска 
администрация се извършва 
след представен документ 
за закупена тръжна доку-
ментация до 15.00 часа на 
25.07.2011 год. 

За допълнителна инфор-
мация: стая № 16 общинска 
администрация – Брацигово, 
тел. 03552 / 20 65, вътр. 116 
или 110.

На основание чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение

на Решение № 648/30.06.2011 год. на Общински съвет град Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно над-

даване за отдаване под наем 
на част от недвижим имот, 
публична общинска собстве-
ност, представляващ поме-
щения с обща площ 32.00 кв. 
м., находящи се на първия 
етаж в сградата на Здравна 
служба с. Козарско за откри-
ване на аптека. Срок за отда-
ване под наем 5 /пет/ годи-
ни. Начална тръжна месечна 
наемна цена 56.00 лева без 
ДДС. 

Търгът ще се проведе на 
27.07.2011 год. от 10.00 часа в 

сградата на общинска адми-
нистрация град Брацигово.

Тръжната документация се 
закупува от касата на фронт–
офиса на общинска админи-
страция град Брацигово сре-
щу сумата от 20.00 лв.

Депозит за участие в търга 
в размер на 10% от началната 
тръжна месечна наемна цена 
се внася в брой, в касата на 
общината, до 16.30 часа на 
26.07.2011 год.

Молби за участие в търга 
с необходимите документи, 
описани в тръжната докумен-

тация се подават на фронт–
офиса при общинска адми-
нистрация град Брацигово до 
16.45 часа на 26.07.2011 год.

Оглед на обекта, предмет 
на търга, в присъствието на 
служител от администра-
цията на кметство Козарско 
може да се извърши след 
представен документ за заку-
пена тръжна документация 
до 15.00 часа на 26.07.2011 г. 

За допълнителна инфор-
мация: стая №16 общинска 
администрация – Брацигово, 
тел. 03552 / 20 65, вътр. 116.     

Относно статията „Посе-
щение на цирк“, отпечатана 
в брой 13 на в-к „Априлци“.

Статията е доста видоиз-
менена от председателя на 
сдружение „Ние и роден 
край“ - Йордан Мадаров, 
които пожела да я предаде 
на г-н Марков.

Аз никога не сам търси-
ла съдействие за отпускане 
на автобус от Васил Гюле-
метов, затова не аз трябва 
да му благодаря, а именно 
Йордан Мадаров. Добре е 
занапред да не се случват 
подобни писания.

Калина ЩЪРБЕВА

Опровержение

Среща с писателя Про-
друм Димов се състоя на 
30 юни в Брацигово. Беше 
представена книгата му 
„Размисли по големия път“. 

„Аз се радвам, че съм 
отново в Брацигово, една 
от величавите крепости на 
Възраждането в България, 
на борбите за национално 
освобождение и социална 
справедливост. Брацигово 
е уникално селище в Бълга-
рия и затова винаги идвам 
с чувство на преклонение 
пред подвига на Петлеш-
ков и неговите съратници“ 
- каза авторът. В книгата си 
е включил интересни мо-
менти, свързани с живота на 
големи българи като Любен 
Каравелов, Константин Ве-
личков, Димитър Талев, Ни-
кола Фурнаджиев, Димчо 
Дебелянов, Никола Вапца-
ров, Христо Радевски и т.н.

Книгата е своеобразен 
отзвук на времето, в което 
живеем, когато се посяга 
на духовността в България. 
Време, когато цветът на 
младежта напуска страната 
ни и едва ли ще се върне 
някога. Време, когато исто-
рическите светини се рушат 

и заместват в съзнанието на 
българина с чужди безду-
ховни символи. Трябва да 
се научим да ценим нашите 
исторически и духовни стой-
ности. В това отношение 
книгата е повик и усилие за 
спасяване на най-скъпото, 
което имаме като българи.

 Иванка Стефанова споде-
ли, че книгата е получила, 
и е успяла да се запознае 
с нея, в един много подхо-
дящ момент, когато се води 
дискусията по повод пре-
небрегването на участието 
на Брацигово в Априлското 
въстание. Книгата е израз на 

една гражданска позиция, 
призоваваща към опазване 
на културно-исторически-
те ценности, които имаме. 
Лично е била заинтригу-
вана от частта свързана с 
паметника на Константин 
Величков и отношението 
на управниците по този въ-
прос, защото той е свързан 
с Брацигово и се е интере-
сувал от развитието му след 
Освобождението.

Продрум Димов получи 
книгата на Александър Уру-
мов „Приказки в края на 
времето“.

соб. инф.

„Размисли по големия път“ Наши  творци
 Мое  село

 „Запорожци“

Жребче безгрижно цвили,
сред цъфнали ливади,
стада пладнуват мирно,
сред букови прохлади
и песен на жътвари,
надлита хоризонта,
отворен към небето.
Като огромна порта.

Не мога да забравя-онова далечно лято,
със сините простори и слънчево богато,
Едно момче възкликва, открито вдъхновено,
че е вече център на една Вселена!

За него са тревите,
цветята и звездите,
и красоти, и скърби,
от бъдещето скрити.
Богато есен влиза в правата си красива,
и с цветове омайва,
И с дъха си ни опива.

Въртят се неуспешно годишните сезони
и ластовиците потеглят в походни колони.

Младен БАНКОВ

По картината на Иля Репин

За да бъдеш щастлив
дали ти трябва богатство,

дали ти трябва власт?
Или с едно светотатство

като запорожците
нехаен към закона,

както здраво седиш
да сечеш клона?

Да се смееш до насита,
да казваш истината без страх,

без ослушване, без озъртане,
без тревожен шепот...

Да не си затваряш очите,
когато ти хвърлят прах,

да не се криеш зад маска,
а да ти знаят лицето!

Да можеш самотен
в тъмната неизвестност

да скочиш без надежда,
без свои хора, без чуждо рамо...

Да мечтаеш за сабя,
пълна чаша и песен,

за онова нечувано дръзко
писмо до султана!

Ще можеш ли като онези
от размирния век

да бъдеш щастлив и
свободен човек ?

Димитър АДЖЕЛАРОВ 

Документите се подават 
лично от всеки кандидат или 
чрез пълномощник на Цен-
търа за административно 
обслужване /фронт-офиса/ 
в сградата на Община Бра-
цигово, град Брацигово, ул. 
„Атанас Кабов“ № 6а, в срок 
до 17:00 часа на 15.08.2011 г.

За повече информация се 
обръщайте към Главен екс-
перт „АОЧР“, стая 9 в сгра-
дата на Общинска админи-
страция Брацигово.

Подробна информация за 
изискванията към кандида-
тите в следващия брой.

Община Брацигово

За длъжността
Директор на ОДЗ «Йордан Шопов», с.Исперихово

ОБЯВЯВА КОНКУРС:


