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На 1 юни 2011 г. в сградата 
на Министерството на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството кметът на Общи-
на Брацигово г-н Гюлеметов 
подписа договор  за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Опера-
тивна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013, Прио-
ритетна ос 4 „Местно разви-
тие и сътрудничество“, опе-
рация 4.1. „Дребномащабни 
местни инвестиции“, по Схе-
ма за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
BG161PO001/4.1-04/2010 
„Подкрепа за дребномащаб-
ни мерки за предотвратяване 
на наводнения в 178 малки 
общини“. 

Проектът с който е канди-
датствала Община Брацигово 
е „Ограничаване рисковете 
от наводнения по коритото 
на р. Умишка чрез почиства-
не, надзиждане и укрепване 
на съществуващи подпорни 
стени“.

Класиран е на четвърто 
място от оценителната коми-
сия за конкурентен подбор 
на проекти за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ. 

Общата стойност на про-
екта е 437 566.20 лева, като 
средствата се осигуряват: 
85% от Европейски фонд за 
регионално развитие, 10% от 

Националния бюджет и 5% - 
собствен принос на Община 
Брацигово. Продължителнос-
тта на проекта е 15 месеца.

От страна на МРРБ догово-
рът е подписан от Лиляна Па-
влова - заместник министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството, Ръково-
дител на УО на ОПРР.

соб. инф.

Река Умишка - по-безопасна
с европейски пари

Стилно и изискано чест-
ване на Деня на Ботев и 
героите, дали живота си за 
свободата на България, бе 
организирано от кмета на с. 
Козарско - Васил Йорданов. 
То започна с посрещане на 
знамето на с. Козарско, но-
сено от Стоян Кузманов.

Официални гости на тър-
жеството бяха Дафинка Се-
мерджиева - зам. областен 
управител на област Пазар-
джик, Васил Гюлеметов - 
кмет на Община Брацигово, 
Атанас Калчев - кмет на Об-
щина Кричим, Йордан Коев 
- кмет на с. Радилово, Георги 
Кабов - председател на Об-
щински съвет на БСП в гр. 
Брацигово, Катя Дамянова 
- уредник на Историческия 
музей в гр. Брацигово, Бо-
рис Малинов - председател 
на ПП ГЕРБ в гр. Брацигово, 
ген. м-р Димитър Стоилов и 
проф. Ангел Гроздин - пред-
седатели на Сдружение „Па-
мет и бъдеще“, Лабо Лабов - 
председател на Общоселски 
съвет на БСП, Асен Симеонов 
- председател на местната 
Дружба на БЗНС. Много жи-
тели на Козарско и гости от 
околните села бяха дошли 
да отдадат заслужена почит 
към загиналите за национал-
на независимост и по-добро 
бъдеще козарчани.

В словото си Васил Йорда-
нов говори за подготовката 
и сраженията по време на 
Априлската епопея. Петна-
десет козарчани намират 
своята гибел в това героич-

но въстание, а 43 са осъдени 
на заточение. Освободител-

ната Руско-турска война, тук 

2 юни в Козарско - почит и вдъхновение пред
паметта на отдалите живота си за България

С родолюбие и признателност
На Втори юни в деня за 

национална почит на пад-
налите за народна свобода 
и Деня на Ботев, кметство-
то и читалището в с. Розово 

организираха общоселско 
тържество. По съдържание, 
емоционалност, родолюбие 
и признателност то ще оста-
не неповторимо в историята 
на Розово и дълго ще се го-
вори за него.

Гости бяха кметът на Об-
щина Брацигово Васил Гю-
леметов, председателят на 
Общински съвет арх. Денка 

Николова, общински съвет-
ници и служители. Озвуча-
ването с подходяща музика, 
създаваща тържественост и 
приповдигнато настроение 

бе дело на нашия розовски 
зет Валери Грибачев. Този 
ден бе истински празник, 
наситен с мероприятия и 
масово посетен от млади и 
стари.

Пред паметника на заги-
налите за народна свобо-
да, обкичен с много цветя, 
кметът на селото Йорданка 
Петкова произнесе слово, 

пропито с чувство на гор-
дост и почит пред велича-
вия подвиг на Ботев и всич-
ки загинали за отечеството. 
Битовата група при чита-
лището изнесе подходяща 
програма.

Тук, на това свято място, 
отец Паун освети символи-
те на селото: зелено знаме, 
герб с водещите институции 
– кметството, читалището, 
църквата и основните култу-
ри – ягоди и рози.

Дългогодишният общест-
веник, бивш кмет и настоящ 
общински съветник Веселин 
Христев връчи знамето на 
Й. Петкова с думите: „Пази 
го чисто и неопетнено“ и ѝ 
пожела да работи за раз-
витие на селото в село от 
европейски тип. Поемайки 
знамето Петкова го целуна 
и каза: „Заклех се! Ще служа 
честно и вярно на народ и 
Родина!“.

За първи път прозвуча 
химнът на селото – „Песен 
за Розово“ по текст и музика 
на Ваня Кушлева – Тошева. 
На две места в градината 
бяха поставени маси с пити, 
варено жито, баници, слад-
киши и други лакомства.

Всички се придвижиха 

На 31 май се проведе ре-
довната 50-та сесия на ОбС. В 
началото като допълнителна 
точка беше включено „При-
емане на отговор до Минис-
търа на образоването, мла-
дежта и науката“, израз на 
неудовлетвореността от  от-
говора на протестното писмо, 
свързано с учебника „Човек и 
общество“ за 4-ти клас на из-
дателство „Просвета – София“ 
АД. Отговорът е получен след 
изготвянето на дневния ред.

Във връзка с изнесената 
информация за готовността 
на летовищата „Васил Пет-
лешков“ и „Розовски вриз“ 
за летния сезон, Комисията 
по законност и обществен 
ред предложи за летовище 
„Розовски вриз“ Общинска 
администрация да осигури 
заплащането на медицинско 
лице и ежеседмичното смето-
извозване. Комисията  е въз-
ложила на юриста на Общин-
ския съвет да изготви проект 
за решение за прекратяване 
на договора между Мариета 
Батачева и Община Браци-
гово, отнасящ се за ползване 
на незавършена сграда, пред-
назначена за хотел, за срок от 
10 години срещу инвестиция 
от 80 000 лв. Хотелът не е за-
почнал да работи девета го-
дина и сградата се ползва не 
по предназначение.

В изказването си зам. кме-
тът на Община Брацигово 
Тодор Кръстев увери съветни-
ците, че ще се търси решение 

във връзка с медицинското 
лице за „Розовски вриз“. Има 
изработен график за почист-
ването на летовището, който 
се спазва стриктно. Прекратя-
ването на договора с М. Бата-
чева е изключително прибър-
зано действие, което може да 
доведе до огромни негативи.

Веселин Христев смята, че 
трябва да се обърне повече 
внимание на курорта „Ро-
зовски вриз“. Медицинското 
лице трябва да бъде на разпо-
ложение 24 часа, а от смето-
събирането може да се желае 
още много.

Д-р Траянов вижда много 
недостатъци в подготовката 
на курортите за сезона. По от-
ношение на сметосъбирането 
и медицинското осигурява-
не не трябва да има разлика 
между двата курорта.

ОбС прие информацията за 
готовността на двете летови-
ща и предложи на летовище 
„Розовски вриз“ Общинска 
администрация да осигури  
заплащане на медицинско 
лице, както и ежеседмично 
да се извършва извозване на 
отпадъците. Предложението 
за прекратяване на договора 
между Мариета Батачева и 
Община Брацигово не бе при-
ето.

Докладите на директори-
те на ПГСА и СОУ „Народни 
будители“ за състоянието и 
перспективите на развитие на 
двете училища извадиха на 
преден план проблема с лип-

сата на ученици.
От информацията, коя-

то представи директорът на 
ПГСА, Стоянка Йорданова, 
стана ясно, че завършващите 
8-ми клас не са достатъчни за 
формиране на две паралел-
ки. Създаденото в Пазарджик 
сродно училище събира око-
ло 80% от децата в областта, 
желаещи да учат строител-
ство и архитектура. Пускат се 
клипове по кабелните телеви-
зии в Пещера и Кричим, както 
и обяви в местните вестници 
за привличане на кандидати. 
Контактува се с ученици и ро-
дители. 

Председателят на Комиси-
ята по образование, култура 
и здравеопазване, Иванка 
Карамитева, препоръча да се 
рекламират условията в ПГСА 
като много добри.

Анета Рашайкова, предсе-
дател на Комисията по иконо-
мика и финанси, съсредоточи 
вниманието върху състояни-
ето на сградата и препоръча 
свикването на кръгла маса за 
състоянието и развитието на 
ПГСА.

Илия Калинов отбеляза, че 
образованието в общината е  
в много критично състояние и 
препоръча да се изработи от 
Изпълнителната власт дейст-
вена практическа стратегия за 
решаването на проблемите.

Директорът на СОУ „На-
родни будители“ Любомир  
Георгиев подкрепи идеята за 

ОбСНа сесия на ОбС, въпросът за образованието 
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По традиция определе-
на от предшествениците 
ни празникът на с. Бяга се 
провежда в първата събота 
на месец юни. На този ден 
бяжани се прекланят пред 
щедростта на природата, а 
празникът преминава под 
надслова „Земя родна – 
земя плодородна“. 

От 10 до 12 часа бе изнесе-
на програма пред жителите 
и гостите на селото, а от 16 
часа всички се отдадоха на 
хора и веселие, продължи-
ли до късно през нощта. Въ-
преки напрегнатата работа 
по прибирането на розова-
та реколта, киносалонът се 
оказа тесен за желаещите 
да видят празничната про-
грама. 

Празник в Бяга
Гости на тържеството бяха 

Васил Гюлеметов – кмет на 
Община Брацигово, арх. 
Денка Николова – предсе-
дател на Общински съвет 
Брацигово, Борис Малинов 
– председател на ПП ГЕРБ, 
Георги Кабов – председател 
на Общински съвет на БСП, 
кметове от селата в общи-
ната.

В приветствието си към 
своите съселяни и гостите 
кметът на Бяга Илия Милу-
шев разказа за историята 
на селото. Възникнало в 
далечната 1475 година до 
днес то не е сменяло името 
си. Независимо от различ-
ните форми на стопанис-
ване на земята, жителите 
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към мястото в градината, 
където предстоеше откри-
ването на мемориалната 
плоча на тримата розовски 

опълченци – Ангел Дим. 
Гюргаков (Акробата), Ди-
митър Ст. Златанов и Петър 
Илиев Сизов (Комитата). Те-
хни наследници – правнуци 
и пра-правнуци бяха дошли 
от София, Пещера, Брациго-
во, Пловдив и други места.

Общинският кмет Васил 
Гюлеметов откри мемори-
алната плоча, на 
която бяха стро-
гите, смели и мъ-
жествени образи 
на опълченците 
– герои с думите: 
„Тези опълченци 
са вашата и наша 
гордост. Бъдете 
достойни за тях, 
помнете подвига 
им! Всеки народ 
трябва да знае 
своята история! 
Народ без исто-
рия няма бъде-
ще!“

Отново отец 
Паун освети ме-
мориалната пло-
ча във възхвала 
на подвига им за 
народна свобо-
да и благослови 

делото им. Бяха поднесени 
цветя от Общината, Кмет-
ството, от наследниците на 
опълченците, читалището, 
от ПП ГЕРБ и много букети.

В словото си г-жа Катя Ко-
митова разказа за тримата 
опълченци като подчерта, 
че розовци трябва да се гор-
деят, че в годината, когато 
цяла България по най-тър-
жествен начин чества  135-та 
годишнина от Априлското 
въстание и Деня на Ботев – 
2 юни, се открива мемори-

алната плоча на розовските 
опълченци. Българското 
опълчение по време на Ру-
ско-турската освободителна 
война от 1877-78 год набро-
ява над 7400 души добро-
волци. Трима от тях за наша 
гордост и за идните поколе-
ния са от малкото село Розо-
во, тогава Чанакчиево.

И тримата произхождат от 
бедни селски семейства. От 
малки се сблъскват с труд-
ностите и неволите в поро-
бената родина, ненавиждат 
турските поробители, не мо-
гат да търпят своеволията и 
жестокостите им. Когато на-
учават за българското опъл-
чение в Плоещ, без колеба-
ние, без да се съобразяват с 
нищо и никого, почти пеша 
всеки тръгва сам,  успяват 
да се запишат и участват 
във военните действия. Тук 
Петър Сизов (Комитата) се 
запознава с Тодор Чомов от 
Брацигово, с когото воюва 
до края на войната. В жес-
токите неравни боеве при 
Стара Загора, Шейново и 
Шипка проявяват нечуван 
героизъм, храброст и себе-
отрицание...

От нашите опълченци има 

ранявани, лекувани в Ки-
шенев и Одеса, с тежки по-
следствия. След войната се 
завръщат живи с много ме-

дали и кръст за храброст...
Идеята за паметната пло-

ча даде един от правнуците, 
който носи името на прадя-
до си – Ангел Гюргаков. Бла-
годарение разбирането и 
съдействието на Общинския 
кмет В. Гюлеметов и иници-
ативата и отговорността на 
кмета на селото Й. Петкова, 
се организира поставянето 
ѝ тук. Основният камък е 
дарение от братя Стоичко и 
Димитър Сандреви.

Няма по-скъпо от памет-
ниците на признателност и 

почит, които напомнят за 
подвига на опълченците от  
нашата духовност, култура и 
величие като народ.

Двама от пра-правнуците 
на Петър Ил. Сизов (Коми-
тата) – Петър Г. Комитов и 
Цветанка Панайотова реци-
тираха свои стихотворения.

Когато засвириха сирени-
те, притаили дъх, всички от-
дадоха необходимата почит 
на героите.

За гостите и наследниците 
бе уреден скромен обяд в 
ресторанта, а на двете маси 
в градината – осигурена по-
черпка за всички. 

Катя КОМИТОВА

Родолюбие и признателност

В Родопа планина проблясва слънце,
огрява моя роден край любим,
Розово мое, китно и красиво,
накацало сред буки и скали.

Припев:
Зора ли блесне, вятър ли повее,
звезди ли грейнат в небеса,
гората майка песен е запяла
за Розово най-прекрасна песен.

В полите на Родопите живеем,
сред извори и букови гори,
с чудни ягоди и жарки рози
ти в моето сърце вечно ще туптиш.

Припев:
Ваня Кушлева /Тошева/

Химн на Розово

Безспорно е, че мярата 
за усъвършенстването на 
обществото и държавата е 
отношението към човека - 
цени ли се високо като най-
голямо богатство или пре-
ди него се поставят властта 
и богатството, в стремежа 
към които първата жертва 
е той...

Човекът, като най-съвър-
шена творба на естеството, 
е най-вече оценяван по вре-
мето на Ренесанса, когато 
изображението му като ес-
тетически идеал одухотво-
рява това на Христос и Бо-
городица, което се вижда, 
в скулптурите и картините 
на Микеланджело, Карава-
джо, Рафаело и др.

Човекът, като най-съвър-
шена творба на естеството, 
е най-принизяван, дори 
унищожаван с лека ръка в 
хитлеристките газови каме-
ри, в лагерите на смъртта от 
двете страни на барикадата, 
където хората са загивали 
като прокажени животни...

Човекът е понятие, което 
не може да има цена - няма 
еквивалент в никаква валу-
та и злато. И ако си припом-
ним мъдрото изречение 
на Ницше, който казва, че 
„малка стойност има онова, 
което има своя цена“, вече 
разбираме , че човекът се 
оценява в друго измере-
ние...

И все пак различните хора 
имат различна стойност, 
както казват италианците, 
че „един човек може да 
струва за сто, а сто може 
да не струват дори един...“ 
Примерите са безброй, ко-
гато става въпрос за изяви-
те на отделни личности на 
бойното поле, в политика-
та, в науката, в изкуството, 
където не броя на хората, а 
личните качества поставят 
човека на по-висок пиедес-
тал... Диапазонът между 
достойните хора - смели, та-
лантливи, благороден, готов 
на саможертва и недостой-
ните - тези, които живеят от 
двуличност, от подлост или 
способност да бъркат в бан-
ков трезор, е огромен...

Тревожно е, че днес най-
мощното средство за въз-
питание и психологическо 
въздействие - синия екран 
поставя на пиедестал не та-
ланта или саможертвата в 
името на обществото, а ма-
лоумни супермени, които с 
неограничената си физиче-
ска сила налагат насилието 
като стил в живота... 

Когато става дума за чо-
век, независимо от негови-
те физически и умствени 
качества, трябва да осъзна-
ваме думите на художника 
Ил. Бешков, който ни е за-
вещал, че „единият човек е 
равностоен на цялата все-
лена и по особен начин я 
надвишава, тъй като не той, 
а тя е обект на неговата ми-
съл...“

Защото човекът - бог или 
дявол - трябва да бъде не-
прикосновен, защото е Чо-
век - върхът на съвършен-
ството на естеството. И той е 
мярата за всичко...

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЦЕНАТА НА ЧОВЕКА
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се свързва с името на барон 
Корф, възторжено посрещ-
нат като освободител, на 
мястото, където сега има 
паметна плоча. Тридесет и 
шест козарчани оставят кос-
тите си в битките, водени 
във войните след Освобож-
дението до Първата светов-
на война. Имената на всички 
загинали бяха тържествено 
прочетени на съответстващ 
музикален фон.

Козарчани вземат участие 
и в антифашистката борба 
предимно като ятаци. Идеи-
те за по-добър живот не ос-
тавят безразлични и жители-
те на това селце.  Прозвучаха 
имената и на загиналите ята-
ци на отряд „Антон Иванов“, 
убити в Баташкия балкан.

С падане на колене бе по-
четена паметта на всички 
загинали за свободата на 
България.

На паметника, издигнат 

пред кметството, бяха по-
ложени венци и цветя от 
всички официални лица, от 
признателното население на 
Козарско и близки на загина-
лите.

В Отечествената война 66 
души се сражават за да няма 
повече фашизъм в Европа, 
за да бъде равноправна и 
обединена.

„Аз вярвам, че нашите 
деца и внуци, където и да 
са в нашата страна и по све-
та, каквито и да са в своето 
професионално развитие, 
рано или късно ще се върнат 
към родните си корени. Те са 
призвани в тези трудни вре-
мена да направят живота 
по-добър, трапезата по-бо-
гата, светът по-мирен, вяра-
та ни по-силна“.

С националния химн и 
пищна заря завърши това 
изискано и достойно търже-
ство, в памет на героите.

„Априлци“

на Бяга винаги са обичали 
прекрасната природа съ-
четала в едно полето и го-
ристите хълмовете. Затова 
неизменна през вековете е 
останала любовта на бяжа-
ни към родното огнище. Те 
винаги са уважавали своите 
предшественици и са горди 
с историята и настоящето на 
своето село. С видимо въл-
нение Илия Милушев споде-
ли, че и в настоящия момент 
има хора от селото, които те 
карат да се чувстваш горд, 
че си роден в с. Бяга.

Само преди два дни БТВ 
излъчи предаване за сър-
дечно-съдов хирург, осъ-
ществил една от най-слож-
ните извършвани до тоя 
момент операции в Бълга-
рия, продължила 8 часа. Хи-
рургът е д-р Васил Атанасов 
Гегусков, д.м., зам. начал-
ник на Клиниката по кар-
диология в УМБАЛ „Света 
Анна“ и неговите родители 
присъстват на тържеството. 
За първи път в историята на 
селото политически лидер 

се издига до национално 
ниво – Петя Ставрева, пред-
седател на ПП „Обединени 
земеделци“. Футболният ни 
отбор се класира на второ 
място в „А“ ОФ Група. Много 
са още примерите, с които 

можем да се гордеем.
След блестящия рецитал 

по стихове на Велика Яна-
киева, арх. Денка Николова 
прочете решението на Об-
щинския съвет за удостоява-
нето ѝ със званието „Поче-

тен жител на с. Бяга“.
С наслада бяха изслуша-

ни изпълненията на децата 
от ЦДГ „Вела Пеева“ и ОУ 
„Христо Ботев“, както и са-
модейците при читалището 
в с. Бяга. Специален поздрав 
съм своите съседи отправи-
ха и самодейците от читали-

щето в с. Исперихово.
Кръшните хора и весели-

ето продължиха до края на 
деня. Празникът достави 
много радост на бяжани и 
гости.

Мария ЛАЗАРОВА

Празник в Бяга2 юни в Козарско - 
почит и вдъхновение пред паметта
на отдалите живота си за България 

Битовата група за автен-
тичен фолклор при Народ-
но читалище „Просвета 
– 1911“ с. Розово достойно 
представи община Браци-
гово на XVI двудневен на-
ционален фолклорен фес-
тивал в с. Костандово.

Журито даде висока 
оценка за автентичността 
на песните и тяхното изпъл-
нение, на пъстрата и краси-
ва местна носия и старин-
ните накити.

Групата бе наградена с 
грамота, плакет „Гъдулка“ 
и бе поканена за следващо 
участие.

Катя ГЕОРГИЕВА

Отново с грамота
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организират провеждането на кръгла маса относно перспективите в развитието на Про-
фесионална гимназия по строителство и архитектура.

Срещата се организира по повод предстоящата 100 годишнината от основаването на 
учебното заведение и ще се проведе на 25 юни (събота) 2011 година от 10.00 часа в Ак-
товата зала на ПГСА на ул. „3 ти март“ № 16. 

Каним гражданството, бивши възпитаници, преподаватели и всички имащи отноше-
ние към емблематичното за  Брацигово училище да вземат участие в срещата.

От организаторите 

Общински съвет Брацигово и
Общинска администрация Брацигово

ДО           
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МЛАДЕЖДТА И НАУКАТА
ГРАД СОФИЯ

ДО 
ИЗДАТЕЛСТВО
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
ГРАД СОФИЯ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 
МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС-
ПОДА,

Кореспонденцията ни по 
повод  неправилно подне-
сените исторически факти 
в учебника на издателство 
„Просвета – София“ АД  в 
учебника  „Човекът и обще-
ството“ за ІV клас на начал-
ното ни образование про-
дължава.

Отговорът, който сте ни 
изпратили и този даден в 
Народното събрание по 
повод питане на народния 
представител Петър Курум-
башев  не ни задоволява, 
тъй като е опит да се измес-
ти същността на проблема.

Ние,  общинските съветни-
ци, учителите  от училищата 
в община Брацигово и жите-
лите на града, нямаме пре-
тенции относно „подробно-
то  изброяване на селищата 
взели участие в Априлското 
въстание“, но питаме как 

сред имената на Панагюри-
ще, Клисура, Перущица и 
Батак намери място Пеще-
ра? Не сме настоявали за 
„Изричното упоменаване 
на Брацигово в учебниците“ 
за четвърти клас, не ни при-
теснява и факта, че името на 
града ни ще бъде скрито зад  
„и други“, защото огньовете, 
на които е горен Петлешков 
хвърлят искри и днес.  Остро 
се изправяме обаче против 
допуснатата фактологическа 
грешка с подмяната имена-
та на Брацигово с Пещера. 
Държим тя да бъде отстра-
нена особено сега, когато 
предстои преиздаване на 
учебните помагала. 

Наистина и ние сме убе-
дени, че „историческото 
учебно съдържание е из-
градено на концентричен 
принцип, който гарантира 
надграждане и обогатяване 
на фрагментарните знания 
за историческите събития“, 
но как да стане това след 
като учебникът за четвър-
ти клас ни учи, че Пещера 
е участник в Априлското 
въстанието, а този за сред-
ните училища ни убежда-
ва в героичния подвиг и 
блестящата дипломация на 
Брацигово. Запознаването 
с историята на България за-
почва не от 11 и 12 клас, а 
още в началния курс. Родни-

ят ни град се посещава най-
вече от тези малки ученици. 
Децата, посещавайки Исто-
рическия музей, се докосват 
до светините на Априлското 
въстание в Брациговския 
въстанически пункт.

Похвално е, че учебникът 
на издателство „Просвета – 
София“ АД е бил класиран 
през далечната 2005 г. от 
учителите в страната. Това 
безспорно говори, че учеб-
никът отговаря на ДОИ, но 
явно това не е гаранция, 
че в него няма „дребни“ на 
вид грешки изопачаващи 
историческата истина. При 
избора на проект за учебник 
са участвали и учителите от 
училищата в община Браци-
гово и са класирали въпрос-
ния учебник на трето място, 
но всички училища в общи-
ната са работили и работят 
по учебниците на издател-
ство „Булвест“ и издателство 
„Анубис“. 

Оставаме с надеждата, че 
този път ще бъдем разбрани 
правилно и фактологическа-
та грешка за участието на 
Пещера в Априлското въс-
тание ще бъде отстранена, 
още повече че същият се на-
мира само на 7 км от Браци-
гово, което  предполага, че 
„грешката“ е преднамерена 
с цел подмяна на историче-
ски факти.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО

График за поливане от 
язовири „Бурово и Гаче-
во блато“ в землището на 
град Брацигово и с. Козар-
ско по местности и дни, 
както следва:

От язовир „Гачево блато“
Местност „Чиликовица“ 

- в дните четвъртък, петък, 
събота и неделя. За Козар-
ско - вторник и сряда

От язовир „Бурово бла-
то“

Местност „Драгуница“, 
„Албена“, „Ропината“, 
„Просовето“ - четвъртък, 
петък, събота и неделя.

До започване на актив-
ния поливен сезон вода да 
се пуска само събота и не-
деля.

Настоящата заповед да 

се доведе до знанието на 
всички заинтересовани 
лица по местния радиовъ-
зел и вестник „Априлци“ 
за сведение и най-стриктно 
изпълнение.

Контрол по изпълнение-
то и възлагам на Костадин 
Антонов - пазач на язови-
рите.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във   връзка с отпочване на поливния сезон,
както и ритмично подаване на вода в земеделските имоти

ОПРЕДЕЛЯМ:

ЗАПОВЕД
№ РД-220/06.06.11 г.,  гр. Брацигово

свикване на кръгла маса по 
въпросите на образованието. 
Изрази увереност, че на нея 
може да се постави началото 
на изграждането на действе-
ната стратегия за развитието 
на образованието в община-
та.

Прието бе до края на ме-
сец юни да се проведе кръгла 
маса, за да се разгледат състо-
янието и развитието на ПГСА, 
като  организирането ѝ се из-
върши от председателите на 
ПК към ОбС, секретарят  на 
Общината Мария Мадарова 
и Иванка Стефанова - главен 
специалист „Образование и 
култура“. Задължи кмета на 
Община Брацигово да изгот-
ви стратегия за развитието на 
средното образование в срок 
да края на месец юли.

В Комисията по законност и 
обществен ред са постъпили 
няколко молби от животно-
въди за удължаване на срока 
за извеждане на животните, 
над допустимия брой, извън 
населените места.  Оказва се, 
че молбите срещу тези, които 
отглеждат животни в нехиги-
енични условия са много по-
вече. 

Дима Пашкулева предло-
жи да се разгледа Наредбата 
за отглеждане на животни и 
на следващото заседание на 
ОбС да се гласуват евентуални 
промени.

Думата бе дадена и на 
един от жалбоподателите 
– Пейо Василев. След 15 го-
дини търпение, той вече не 
може да понася условията в 
които е принуден да живее, в 
съседство с една ферма в ко-
ято се отглеждат овце, коне, 
кокошки при крайно непод-
ходящи и нехигиенични усло-
вия. Отбеляза, че Общината 
не изпълнява изискванията 
на Наредбата, където пише: 
„Забранява се отглеждането 
на животни в дворове, без 
писменото съгласие на всич-

ки съседи“. 
Д-р Траянов обърна внима-

ние на начина по който се  от-
глеждат животните и на това, 
че не се провежда никакъв 
санитарен контрол. 

Илия Калинов призова 
Изпълнителната власт да се 
разпореди новоназначени-
ят лекар във ветеринарната 
лечебница да провери усло-
вията при които се отглеждат 
животните и да се изпълнят 
изискванията на Наредбата.

След приключване на раз-
искванията, единодушно бе 
прието предложението да 
се състави комисия, която 
да предложи изменение на 
Наредбата за отглеждане на 
животни, по отношение на 
допустимия брой животни, 
отглеждани в населените мес-
та и да внесе предложение на 
заседанието на Общински съ-
вет през месец юни.

Комисията по законност и 
обществен ред е инициира-
ла обсъждане по повод ката-
строфата на ул. „Трети март“, 
резултат на лоша сигнализа-
ция, и потъването на камион 
в дупка, получена след ре-
монт при ВиК авария. 

Борис Малинов е поискал 
включването на тая точка в 
дневния ред, понеже пробле-
мът е много сериозен. В по-
следно време, поради остаря-
лата водопроводна мрежа, се 
получават аварии при които 
се налагат изкопни работи и 
възстановяване на настилката 
на уличните платна. При не-
възможност да се асфалтира 
веднага, поради улягане, би 
трябвало да се поставя асфал-
това насипка и след улягането 
да се асфалтира. Друг про-
блем е лошата сигнализация 
на ремонтираните участъци. 
Предложи технически под-
готвен човек от Общинска 
администрация да следи за 
технологично правилното 
запълване на изкопа и въз-
становяване на настилката, 

който да носи отговорност, 
че след полагане на асфалта 
няма да има проблеми. Из-
казването беше придружено 
с видеоматериал.

Георги Кабов обясни, че 
показаните кадри са резултат 
на прибързано асфалтиране 
преди празника на Брациго-
во. Гарантира, че запълването 
на изкопите се прави в пълно 
съответствие с технологията. 
Дискусията завърши без взе-
мане на конкретно решение.

Арх. Денка Николова про-
чете писмото отговор до Ми-
нистъра на МОМН, което е 
публикувано отделно.

Още решения на ОбС:
v Разрешава заемообраз-

но прехвърляне на 30 000 лв 
от бюджетна сметка на Об-
щина Брацигово в извънбю-
джетна сметка по Оператив-
на програма на Европейския 
социален фонд „Развитие на 
човешките ресурси“, проект 
„Социален асистент“ и „До-
машен помощник“.
v Предоставя се за безвъз-

мездно ползване на Центъра 
за спешна медицинска по-
мощ гр. Пазарджик дясното 
крило на първия етаж в Об-
щинска поликлиника.
v Упълномощава кмета на 

Община Брацигово да орга-
низира и проведе публичен 
търг с явно наддаване за от-
даване под наем на част от 
Младежки дом, като нама-
лява с 50% началната тръжна 
месечна наемна цена. 
v Предоставя на наследни-

ците на Нейчо Трендафилов 
Начков нива в местността „Че-
мериката“ в землището на с. 
Равногор.
v Приема Отчета за рабо-

тата на Младежки дом град 
Брацигово от месец май 2010 
г. до месец април 2011 г.
v Приема Информация за 

състоянието и перспективите 
на музейното дело в Община 
Брацигово.

„Априлци“

Тази година се навършват 150 години от издаването на сборник с Български 
народни песни на братя Димитър и Константин Миладинови. По този повод НЧ „Васил Пет-
лешков – 1874“ ви кани да се запознаете с творчеството им на 23 юни 2011 г. от 10:00 часа 
на площада пред читалището. 

Заповядайте!

П О К А Н А 

- От страница 1

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че от 

15 юни 2011 година за ку-
рорт „Васил Петлешков“ 
ще пътуват следните авто-
буси, по дни от седмицата 
и часове, както следва:

От понеделник до пе-
тък, всеки ден в 14.30 часа, 

автобус ще тръгва от старата 
автогара в град Брацигово, 
през с. Розово, с. Равногор 
до курорта и в 15.30 часа ще 
потегля обратно от курорт 
„Васил Петлешков“, през се-
лата, до град Брацигово.

Само в петък вечерта, ав-
тобусът ще пътува и в 17.30 

часа от град Брацигово 
до курорт „Васил Петлеш-
ков“, а в понеделник су-
тринта ще тръгва от курор-
та в 6.40 часа сутринта за 
град Брацигово.

В събота и неделя авто-
бусите няма да пътуват.

От Изпълн. власт

На 12 юни в местност-
та „Янини грамади“ край 
пазарджишкото село Сла-
вовица беше организиран 
митинг-събор по случай 88 
години от трагичната гибел 
на Александър Стамболий-
ски.

Земеделците от община 
Брацигово бяха организи-
рани от Латинка Василева, 
председател на Общинската 
Земеделска дружба. Внуши-
телна бе групата от с. Розово, 
водена от Васка Спасова, а 
сред групите от Брацигово и 
с. Исприхово имаше и значи-
телен младежки състав.

След отслужената пани-
хида от отец Иван, слова за 
делото на Александър Стам-
болийски и перспективите 
пред земеделските съюзи 

произнесоха Стефан Личев 
- председател на ЗНС, Спас 
Панчев - председател на ЗС 
„Александър Стамболий-
ски“, Николай Ненчев - пред-
седател на БЗНС и др.

В словото си пред събра-
лите се стотици земеделци 
Георги Първанов - Прези-
дент на Република България 
посочи, че консолидираното 
земеделско движение би 
могло да се превърне в онзи 

особено важен фактор за 
формирането на нова наци-
онална земеделска полити-
ка и в отстояването на друга 
визия за развитието на поли-
тическия живот на страната.

Групата от община Браци-
гово посети паметника-ко-
стница на Александър Стам-
болийски и вилата, където 
са се станали трагичните съ-
бития.

Пею МАРКОВ

Общинска администра-
ция гр. Брацигово уведо-
мява гражданите, на ко-
ито срокът за подмяна на 
документите за самолич-
ност изтича в края на го-

дината, че могат да ги под-
менят и преди изтичането 
на този срок. За възрастни, 
трудно подвижни хора и 
хора с увреждания от ОД на 
МВР Пазарджик са създа-
дени мобилни групи, които 
имат готовност да ги посетят 

на място. За целта е необ-
ходимо нуждаещите се 
лица или техни близки да 
заявят във фронт-офиса на 
община Брацигово, или на 
тел. 03552 20-65 вътр. 111 
или вътр. 117.

СЪОБЩЕНИЕ

В памет на Ал. 
Стамболийски

ОбСНа сесия на ОбС, въпросът за образованието 



Ние - хората

Златната нива на детството

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, Младежки дом, II етаж, тел. 03552/ 23 54, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi 

Децата от основно учили-
ще „Черноризец Храбър“ гр. 
Варна гостуваха на гр. Бра-
цигово. 

Учениците от втори клас 
през учебната 2010 - 2011 
година работиха по проект 
„Млад родолюбец“, свързан 
със 135 - годишнината от Ап-
рилското въстание. Участва-
ха в конкурси на национал-
но и общинско ниво. Ивая 
Владимирова Вълчева от 2Б 
клас е отличена с Трета на-
града на конкурса „Любовта 
е в нас“. 

Ех, Българийо красива
ти си като златна нива
Имаш и море голямо
вечно весело, засмяно

Всяка твоя мъничка река,
всяка твоя мъничка долинка
е обсипана със светлина
и няма тя за нас цена.

Ех, Българийо прекрасна
твоята зорница ясна
като слънце ни съгрява
светло бъдеще ни обещава.

Ивая ВЪЛЧЕВА
Посвещавам

стихотворението
на гр. Брацигово

Ех, Българийо

Златната нива на детството

На 4 юни бе открит рибо-
ловния сезон 2011-2012 год.  
Събитието бе отпразнувано 
със станалото традицион-
но състезание по улов на 
риба, организирано от Лов-
но-рибарско сдружение гр. 
Пещера, в частност Ловно-
рибарската дружинка гр. 
Брацигово, съвместно с Об-
щина Брацигово. В състеза-
нието събраха кураж да взе-
мат участие 22 състезателя, 
от които по-голямата част 
младежи, девойки и деца. 
Този факт даде надежда на 
организаторите, че техния 
труд не е напразно и „ма-
гията“ на спортния риболов 
намира съмишленици в сре-
дите на младите хора.

Състезателите бяха раз-
делени в три групи – мъже, 
девойки и деца.

Класирането при мъже-
те оглави Атанас Костов от 
Брацигово, следван от Апос-
тол Данчев и Айдън Максуд 
от Пещера. При девойките 
първа се класира Пламена 
Донова с подгласнички Ма-
рия Дафова и Ели Славче-
ва. При децата първи беше 
Ники Кънев с резултат, кой-
то можеше да го класира 
и сред мъжете, а след него 
бяха Гавраил Глухчев и Ва-

сил Мишекопаранов.
Предметни наградите 

на победителите (въдици, 
макари, корда и др.) връчи 
кметът на Община Браци-
гово г-н Васил Гюлеметов, а 
грамотите – г-н Иван Джи-
нев, председател на ЛРС гр. 
Пещера.

Председателят на ЛРД – 
Брацигово – Николай Дра-
гинов изказва най-сърдечни 
благодарности на организа-
торите на състезанието, как-
то и на ЕТ „Орел 94 – Анета 
Рашайкова“, Илия Иванов 
Илиев, Георги Петров Пе-
щронов, Венелин Димитров 
Глухчев.

Благодарности и за безко-
ристната помощ на безпри-
страстната съдийска брига-
да – Борис Тошков, Тодор 
Кацаров, Златко Младенов 
и Светослав Рашайков.

Благодарим и на всички 
участници в състезанието 
и им пожелаваме крепко 
здраве, щастие и много ри-
боловни постижения и емо-
ции. Пожелаваме си от все 
сърце догодина да са срещ-
нем пак всички на това пре-
красно брациговско кътче, 
наречено „Гачево блато“.

От Ръководството на ЛРД
 гр. Брацигово.

Състезание по спортен риболов

Държавни зрелостни изпити в СОУ „Народни будители“
През учебната 2010 - 2011 

година на държавни зрелост-
ни изпити от СОУ „Народни 
будители“ се явиха 17 учени-
ци – 14 редовно обучение, 1 
ученик самостоятелна форма 
и  2 ученици от миналата го-
дина. 11 от тях се представиха 

успешно на матурата по бъл-
гарски език и литература. Най-
високата оценка е мн. добър 
5.15 – Мария Атанасова Деле-
ва, а най-ниската среден 3.36. 
Средният успех по предмета 
е добър 4.16, като през учеб-
ната 2010 – 2011 година той е 

добър 4.00.
Само 2-ма не са положили 

успешно изпита  по български 
език и литература.

По биология и здравно об-
разование се яви една ученич-
ка – представилата се с успех 
отличен 5.67  Мария Атанасо-

Паралелките са с изучава-
не на хореография и вокал-
но пеене. Учениците подгот-
виха тази програма, за да 
поздравят град Брацигово. 

Ръководители на групата:
Хореография - Радослава 

Николова
Вокално пеене - Красими-

ра Дечева
Класни ръководители: 

Светлана Евтимова и Иванка 
Събева. 

bratsigovo-news.com

Целият свят празнува 
Деня на детето. Община 
Брацигово и НЧ „В. Петлеш-
ков – 1874“ подари на Първи 
юни много песни, танци, по-
даръци и усмивки на деца-
та от Общината. Брацигово 
не пропусна да се включи в 
националната инициатива 
за рецитиране на стихотво-
рението „Аз съм българче“.

В програмата взеха учас-
тие ОДЗ „Здравец“, ОДЗ „Бо-
жура Фурнаджиева“, деца 

та засенчиха сивия цвят на 
плочите с пъстри, красиви 
рисунки. Всеки художник 
получи награда за старани-
ето си. Площадът стана още 
по-шарен, когато през него 
мина и парадът на любими 
приказни герои. Въпреки 
парещото слънце децата 
пяха и танцуваха от сърце. 

Кметът на Община Бра-
цигово, Васил Гюлеметов, 
осигури за всяко дете вкусен 
сладолед. Празникът про-
дължи и в късния следобед. 
На сцената се качиха гости 
от далечна Варна. Децата 
се подготвяли цяла учебна 
година, за да посетят нашия 
град под формата на зеле-

„ЕЛАТЕ  НИ  ВИЖТЕ...“За съжаление, доживях-
ме години по-кризисни и 
от времето, когато горният 
вопъл е избликнал от душа-
та на великия ни поет Иван 
Вазов. Въпреки че масме-
диите ни заливат ежеднев-
но със събития, от страшни 
- по-страшни, ние малцина-
та жители на прекрасното 
родопско селце Жребичко 
преживяваме нашенската 
си драма, защото сме обре-
чени на... глад! Звучи неве-
роятно, но е факт!!! 

Кой знае защо, сред граж-
даните битува схващането, 
че щом селяните си произ-
веждат малко зеленчуци и 
млечни продукти за лична 
употреба, те спокойно могат 
да минат и без „глезотии“ 
като сол, олио, ориз, захар, 

варива, тестени изделия и 
всички онези неща, които 
не случайно са наречени 
„от първа необходимост“. А 
с всички тях ние - жителите 
на Жребичко се снабдяваме 
от ЕДИНСТВЕНИЯ В СЕЛОТО 
НИ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛ-
НИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 
на РПК - Брацигово. За съ-
жаление повече от половин 
година то съвсем забрави 
за нашето съществуване и 
разреди снабдяването му 
докъм един път в месеца...

Възмущението ни от по-
добна безотговорност от 
страна на собственика е 
безкрайно, защото основна-
та част от населението ни е 
от пенсионери в преклонна 
възраст. Вече запристигаха 

и първите виладжии, кои-
то „наляха бензин в огъня“, 
който ни гори вече от месе-
ци. Използвам думата без-
отговорност, защото всички 
знаем, че в другите състав-
ни села на община Брациго-
во има и частни хранителни 
магазини, докато ние разчи-
таме само и единствено на 
магазина на РПК!!!

Във връзка с основател-
ния ни ПРОТЕСТ, НИЕ РЕ-
ШИТЕЛНО НАСТОЯВАМЕ 
НАШИЯТ МАГАЗИН ДА СЕ 
ЗАРЕЖДА ПРИОРИТЕТНО и 
ЕЖЕСЕДМИЧНО, а РПК да 
решава финасовите си про-
блеми с по-гъвкава вътреш-
на политика.
май 2011 г.

Варта КОРИЗЯН

Хубаво е на първи юни

Априлската епопея. 
Благодарим на спонсори-

те: Фирма „Еволвента“, ЕТ 
„Панайот Константинович“, 
ЕТ „Консонанс“,  Елена Хад-
жиева, Дафинка Цветкова. 

Бъдете живи и здрави, 
мили деца! 

Галина ТРАЯНОВА
Секретар на НЧ „Васил 

Петлешков – 1874“

от ОДЗ „Вела Пеева“ с. Бяга. 
Много бяха и участниците в 
Рисунка на асфалт. Журито 
се затрудни, защото деца-

ва Делева.
 По философски цикъл се 

явиха 9 ученици. Най-добрият 
резултат е мн. добър 4.64 на 
Мария Апостолова Чукова.

 По английски език се яви 
един зрелостник с резултат 
мн. добър 4.64 – Стефан Геор-
гиев Бабачев. 

По история и цивилизация 

се явиха двама  ученици с 
много добър резултат.

 Пет ученици се явиха по 
география и икономика, но 
само една ученичка издържа 
матурата.

Доволен съм от представя-
нето на зрелостниците, оцен-
ките на учителите през учеб-
ната година съвпадат с тези на 

държавните зрелостни изпити 
– заяви директорът Любомир 
Георгиев. Това говори за до-
брата работа на колектива в 
СОУ „Народни будители“.

Пожелавам на всички аби-
туриенти успешно представя-
не на кандидатстудентските 
изпити!

     Дафинка МИЧЕВА

В чест на Деня на Ботев 
и загиналите в борбата за 
освобождение в с. Равно-
гор бе уредена изложба в 
читалището под надслов 
„Борих се за правда народ-
на“, посветена на живота и 
делото на Константин Ве-
личков – апостол в пазар-
джишкия край по време на 
подготовката на Априлското 
въстание 1876 г.  Самият той 
е посещавал село Ясъ Кория 
(сега с. Равногор) и е осно-

вал тайния революционен 
комитет в къщата на свеще-
ник Ангел Сандъкчиев.

Отец Атанас отслужи па-
нихида  пред паметника на 
загиналите в борбата за ос-
вобождение равногорци.

Точно в 10.30 часа призна-
телните равногорци се от-
правиха с цветя и венци към 
паметника намиращ се на 
края на селото. Празникът 
започна с „Тоз който падне  
в бой за свобода“...

Слово за загиналите ра-
вногорци изнесе Мария 
Спасова. В Равногор през 
Априлското въстание са уби-
ти 22-ма души, в Балканска-
та  война са загинали 23-ма, 
в Първата световна война 
са убити 62-ма, във войната 
през 1944 - 1945 г. – 5-ма.

Имената на всички убити 
са изписани на паметника, 
издигнат през 1926 година. 

Бяха поднесени много 
цветя и венец от сдружение-
то „Ние и роден край“.

Мария СПАСОВА

В чест на загиналите равногорци

но училище. 
П р о г р а м ат а 
бе тематична 
и обхващаше 


