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Националният празник 3 
март тържествено бе отбе-
лязан и в Брацигово.

Тържествата по повод На-
ционалния празник на Репу-
блика България в Брацигово 
започнаха с възпоменателно 
шествие пред дома на бра-

циговския опълченец Тодор 
Чомов – участник в Руско-
турската освободителна вой-
на и самоотвержен защит-
ник на Самарското знаме 
при Стара Загора. След под-
насянето на венеца цветя на 
признателност множеството 
се насочи към паметника 

на руските войни в града в 
местността Банището.

Под звуците на Национал-
ния химн военнослужещи 
от поделение 28 930 в град 
Брацигово издигнаха бъл-
гарския трибагреник.

Слово по случай нацио-

налния празник на Репу-
блика България произнесе 
председателят на Общински 
съвет Брацигово, Илия Кали-
нов. 

В речта си той говори за 
чистата и свята жертвого-
товност на обикновения 
руснак да освободи братята 

славяни. Това е най-чистата 
война в историята на руския 
царизъм, сравнима по по-
пулярност с Отечествената 
война от 1912 год. срещу 
император Наполеон. След 
кратък преглед на военните 
действия, той каза: „Свято 
трябва да помним синовете 
на Брацигово и общината, 
опълченците Тодор Чомов, 
Димитър Костов, Илия Дра-
гов, Костадин Драгов, Ангел 
Стоянов, Димитър Стоев, 
Филип Георгиев, Георги Поп-
харитов, Тодор Стоянов, Ди-
митър Кънчев, Костадин Тро-
янов, Димитър Попов, Васил 
Делчев, Петър Сизов, Ангел 
Гюргаков, Димитър Стоянов 
и други. Те превърнаха Шип-
ка в непомрачим символ 
на героизъм и родолюбие. 
Нека всички се гордеем, че 
са наричаме българи и па-
зим святото име България.”

Празненството продъл-
жи с емоционален рецитал 
„Слънцето на трети март” в 
изпълнение на Георги Васи-
лев, артист от Пловдивския 
театър. 

Венци и цветя на призна-
телност бяха поднесени от 
Община Брацигово, Общин-
ски съвет - Брацигово, ПП 
„Герб” – Брацигово, БСП – 
Брацигово, Коалиция „Бъде-
ще за Брацигово”, СОУ „На-
родни будители”, НЧ „Васил 
Петлешков - 1874”, Комплекс 
за социални услуги - Браци-
гово, признателни граждани 
и гости на града.

„Априлци“

Тази година първата съ-
бота на Великия пост, кога-
то се празнува Тодоровден, 
съвпадна с Националния ни 
празник. След тържеството, 

посветено на 3-ти март, поч-
ти всички присъстващи се 
отправиха към параклиса, 
носещ името на светеца.

В православния календар 
има шестима канонизирани 
от църквата светии, носещи 
името Тодор, което означа-
ва „Божи дар“. Двама от тях 
се войни-великомъченици 
- св. Тодор Тирон и св. Тодор 
Стратилат, чиито жития по-
казват много общи моменти. 
Те са били римски войници, 
канонизирани заради мъче-
ническата си смърт в името 
на Христовата вяра. 

Отец Любомир Троянов 
отслужи празничната литур-
гия в чест на светеца, след 
което разказа житието на св. 
Теодор Тирон. Припомни на 

присъстващите значението 
на 3-ти март за целия българ-
ски народ и почете паметта 
на падналите в Руско-тур-
ската война руски войници и 

български опълченци. След 
това беше раздаден курбан – 
боб чорба.

Отец Любомир благослови 

участниците в състезанието 
проведено от Асен Величков 
- представител на Общината, 
и поръси всички със светена 
вода. Малки и големи показ-
ваха уменията си на добри 
ездачи. 

Конете стартираха в три 
групи. Първите двама, побе-
дители от всяка от тях със-
тавиха финалната група, от 
която бяха излъчени победи-
телите в състезанието. Първи 
се класира Николай Тошков с 
кон Вихър, с награда 3 чува-
ла фураж и 20 лв. Втори беше 
Петър Ангелов, награден с 2 
чувала фураж и 10 лв. Трето-
то място зае Илия Асенов – 1 
чувал фураж и 10 лв. Всички 
останали участници посрещ-
наха с радостни възгласи съ-
общението, че също ще по-
лучат награда от по 5 лв.

Наградите бяха осигурени 
от община Брацигово.

„Априлци“

На 27 февруари т.г. се про-
веде редовното заседание на 
Общинския съвет – гр. Бра-
цигово. След разисквания 
и гласуване от дневния ред 
отпаднаха пет точки, между 
които вземането на решение 
за продажба на сградата на 
минералната баня, приема-
нето на правилник за рабо-
тата на Историческия музей, 
приемането на информация 
за работата на местната ко-
мисия за борба с противооб-
ществените прояви на мало-
летни и непълнолетни. Бяха 
включени допълнително 5 
нови точки. Три от тях бяха 
свързани с отмяна на три ре-
шения на ОбС, а другите две 
– за кандидатстване по Опе-
ративна програма „Регионал-
но развитие“ и за създаване 
на подходящи условия за 
посещение на Историческия 
музей от хора с увреждания.
s Във връзка с искането на 

„Тити 2008“ ЕООД за строеж 
на  търговска сграда, общин-
ските съветници  приеха не-
обходимото изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ XII – За баня, 
с което за имот 1468 се от-
режда УПИ IV -1468, Търговия 
и услуги. Заповедта за изра-
ботване на ПУП-ПРЗ да бъде 
съобщена на собствениците 
на имоти в УПИ XII.
s Във връзка с искане от 

„Булсат“ ЕООД бе взето ре-
шение (допълнение към ре-
шение № 691 от 31.08.2011 г.) 
за изработване на ПУП-ПП за 
трасе на кабел за високоско-
ростен интернет за с. Бяга и с. 
Козарско.
s ОбС допълни свое Реше-

ние № 289 от 25..06.2009 г., 
като даде съгласието си за 
промяна на предназначе-
нието на поземлен имот в 
местността „Герчовица“ от 
„пасище, мера“ в УПИ I – За 
площадка на ПСОВ (пречис-
твателна станция за отпадъч-
ни води), както и съгласува 
ПУП-ПП за трасе на електро-
провод и водопровод до нея.
s Одобрен бе ПУП-ПП за 

трасе за отвеждащи колекто-
ри към обект „Реконструкция 
на съществува и изгражда-

не на нови канализационни 
мрежи, съпътстващи водо-
проводи и ПСОВ „Брациго-
во“.
s Утвърден бе списъкът на 

недвижими имоти публична 
и частна общинска собстве-
ност, подлежащи на задъл-
жително застраховане през 
2012 год.
s Определи броя, вида и 

местонахождението на жи-
лищата общинска собстве-
ност.
s Утвърден бе избора на 

застраховател, ЗАД „ОЗК-
Застраховане“, за лекото-
варните автомобили на 
„Инфрастрой“ ЕООД, подле-
жащи на задължително за-
страховане през 2012 год.
s С 8 „за“ и 8 „въздържали 

се“ общинските съветници не 
приеха отчета за състояни-
ето на общинския дълг към 
31.12.2011 год.
s Приети бяха отчетите 

за касовото изпълнение на 
бюджета и за извънбюджет-
ните сметки и фондове към 

ОбСОбС прие бюджета за 2012 година
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На 1 март 2012 г. бяха отво-
рени и разгледани офертите 
подадени за конкурса относ-
но малка обществена поръчка 
„Изграждане и реконструкция 
на улична пътна мрежа, трото-
ари, площади и обществени 
зелени площи в гр. Брациго-

во“. Със заповед на кмета на 
Община Брацигово е назна-
чена комисия ръководена 
от инж. Тодор Кръстев – зам. 
кмет на Община Брацигово и 
членове инж. Румяна Григоро-
ва – директор Дирекция „Спе-
циализирана администра-
ция“, Елена Асенова – юрист, 
Цонка Кушлева – гл. експерт 
„Обществени поръчки“ и Си-

меон Бончев – юрист от Аген-
цията по обществени поръч-
ки. По реда на постъпването 
им бяха отворени, проверени 
за изпълнение на изисквания-
та към тях и разгледани офер-
тите на:

F „ЕКО - ХИДРО - 90“ ООД 

– гр. Пазарджик, с управител 
Иван Делчев и Георги Делчев;

F КОНСОРЦИУМ „ПАЗАР-
ДЖИК 2012“ – гр. Пазарджик, 
включващ фирмите „СИГМА - 
СТРОЙ“ ООД – гр. Пазарджик 
с управител Ангел Палаозов и 
„ПЪТИЩА“ АД –гр. Пазарджик 
с управител Виктор Кантар-
джиев, представлявана от 
инж. Ангел Благоев Палев – 

НАЧАЛОТО Е ПОСТАВЕНО изп. директор;
F КОНСОРЦИУМ „ГРАД-

СКА СРЕДА“ – гр. Брацигово, 
включващ фирмите „ПЪТ-
СТРОЙ“ ООД – гр. Пазарджик 
с управители инж. Христо 
Комсийски  и Йордан Бончев 
и „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД 
– гр. Пловдив с управител Кра-
симир Донков;

F „ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД – 
гр. Асеновград с управители 
Вакрил Запрянов и Георги За-
прянов;

F ДЗЗД „БРАЦИГОВО 2012“ 
ТДЗ, включващо фирмите 
„ПЪТСТРОЙ“ ООД – гр. Стара 
Загора с управител Сашо Же-
лязков и „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД 
– гр. Варна, с управител Свет-
лин Савов;

F „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ“ ООД 
– гр. Брацигово с управители 
Ангел Пашкулев и Димитър 
Пашкулев;

F ДЗЗД „ЕМ АЙ СИ ГРУП“ – 
гр. София, представена от Сил-
вия Белоперкина и „КЕРВАН-
СТРОЙ“ ООД – гр. Кърджали с 
управител Нурхан Ахмед .

Предстои подробно раз-
глеждане на документите 
представени от фирмите, тех-
ническите решения, ценовите 
оферти.

соб. инф.

ТРЕТИ МАРТ - ДА ПАЗИМ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ! С ВЯРНОСТ КЪМ ТРАДИЦИИТЕ



2 Съвременност

31.12.2011 год. „За“ гласу-
ваха 9 общински съветника, 
„против“ – 1 и „въздържали 
се“ – 6.
s Предоставени за безвъз-

мездно ползване бяха три 
паркоместа, собственост на 
„Инфрастрой“ ЕООД, на три 
броя автомобили, общинска 
собственост, обслужващи от-
дел „Чистота“.
s Общинският съвет даде 

съгласието си за закупуване 
на лек автомобил на лизинг, 
за нуждите на общинска ад-
министрация, на стойност до 
50 хил. лв. с ДДС. Събраните 
оферти ще се разгледат от ко-
мисиите към ОбС и ще бъде 
взето решение за вида на ав-
томобила. 

s Единодушно бе приет ре-
гламент за изплащане на ед-
нократна помощ, за жители-
те на Община Брацигово, за 
новородено дете. Средства-
та, за първо дете – 150 лв. и 
за второ – 200 лв., се отпускат 
на майката или друг законен 
представител на детето, с 
постоянен адрес на терито-
рията на Община Брацигово. 
Родителите трябва да са пъл-
нолетни и да декларират, че 
няма да дадат детето за оси-
новяване до 3 год. възраст.
s Единодушно бе прието 

и предложението на арх. 
Младен Китов, част от ту-
ристическия данък да бъде 
използван за отпечатване на 
туристическа карта и други 
рекламни материали с цел 

подобряване на възможност-
ите за туризъм и по-добро 
представяне на туристиче-
ските атракции в Община 
Брацигово.
s Приет бе План за спаси-

телни неотложни аварийни 
възстановителни работи на 
Община Брацигово.
s Прието, с 16 „за“, бе ре-

шението за промяна на бю-
джета на Община Брацигово 
за 2011 год.
s С 11 гласа „за“, 1 – „про-

тив“ и 4 – „въздържал се“ се 
прие актуализирания план и 
отчет за капиталови разходи 
на Община Брацигово към 
30.12.2011 год.
s Приемането на сборния 

бюджет за 2012 год. бе съ-
проводено с доста разиск-

вания. Мария Мадарова, 
секретар на Общината, пред-
ложи да се разгледа и реши 
въпроса с радиоточките, за 
да се предвидят необходи-
мите средства. Веселин Хрис-
тев предложи да се завишат 
средствата за помощи на 
жители на селата от 4 200 на 
6 000 лв., да се предвидят по 
500 за клубовете на пенсио-
нера в селата, да се осигурят 
500 лв. за дейността на чита-
лищата. Дима Пашкулева из-
рази становището на Комиси-
ята по законност и обществен 
ред, като предложи сред-
ствата ползвани за времен-
но финансиране на местни 

дейности от извънбюджетни 
сметки да се възстановят до 
31.12. на съответната година. 
Да се предвидят 1 000 лв. за 
климатик на ОДЗ – Испе-
рихово, както и 2 000 лв. за 
горива за с. Равногор. Анета 
Рашайкова, председател на 
Комисията по икономика и 
финанси даде конкретни ре-
шения за това от къде де се 
вземат средства за реализи-
ране на предложенията на 
Дима Пашкулева, както и за 
16 000 лв. – за помощи за но-
вородени.

София Тачева обясни, че 
в бюджетите на кметствата 
има по 2 500 лв. за граждан-

В нашата фолклорна съкро-
вищница са съхранени такива 
безценни поетични творби, 
които показват неудържимия 
стремеж на българина към 
красивото, прекрасното и ге-
роичното... Наред с чудните 
къщи и църкви, които е строил 
по правилото на „златното се-
чение“, наред с прочутите ше-
вици, дори обичаи, завещани 
от хилядолетие, той се прекла-
ня и пред живото въплъщение 
на прекрасното и героичното 
- жената, българката. Бихме 
ли се учудили, ако открием, 
че постановката на древног-
ръцкия мислител Платон, 
който твърди, че „прекрасната 
девойка е несъмнено нещо 
прекрасно“, намира своето из-
ображение в наша песен:

„Ага оди вятър дуе,
ага дума бисер рони,
га се смее замбак цъфти,
дето стъпи слънце грее...“?
Но в годините на Османско-

то владичество това не е било 
достатъчно за непокорния дух 
на българина, чийто най-висш 
идеал е бил Свободата. И за-
това той сплита като заветната 
мартеница двете направления 
на прекрасното - изобразено в 
образа на българката, а имен-
но ослепителна красота във 
войводски дрехи, с перо на 
калпака! Нима е възможно 
това? Както разказва народ-
ният певец, момата Сирма, 
Недка, Боряна и т.н. спечелва 
войводското място не зара-
ди красотата си, която е оче-
бийна, а чрез изпитание, в 
надпревара „със седемдесет 
юнаци“, която спечелва... Така 
в песента „Мома войвода“ Не-
дка предлага на хайдутите
„на трийсет разкрача надълго
сабя на нишан да турим,
който сабята умери,
куршум на две разсече,
той ша ни бъде войвода...“
И тя застава начело и повеж-

да дружината...
А в песента „Сирма войвода“ 

момата предлага на седем-
десетте хайдути „вързайте 
пръстен на бука, кой ке уда-
рит порстенът, той ке ни бидет 
войвода...“

Народният певец ни показва 
героичното в саможертвата 
на българката, която е готова 
да изпита жестоки мъчения, 
но остава вярна на избрания 
път... Така в песента „Нишевс-
ке сеймени“ насилниците са 
заловили сестрата на Милен 
хайдутин, разпитват я, като я 
подлагат на жестоки мъчения:

„Казвай, море, Милена
хайдука,

ке въртиме тия църни очи
ке сечеме ръце до рамена, 
ке сечеме нозе до рамене...“
И смаяни от твърдостта на 

българката, която въпреки 
злодеянието над нея, не из-
дава брат си... Освобождават 
издадения от друг хайдутин 
със заръка да гледа и храни 
сестра си...

И днес не е ли време, когато 
затлачват съзнанието ни с пес-
ни на английски език, да отво-
рим старите ракли на дедите 
ни, за да почерпим гордост, 
мъдрост и уроци по красота?

Димитър АДЖЕЛАРОВ

“ДЕ СЕ Е ЧУЛО,
ВИДЯЛО,

МОМА ВОЙВОДА
ДА БЪДЕ...“

Набиране на средства във връзка с две инициативи на 
Община Брацигово и Граждански комитет „Памет“ поради 

навършването на 120 г. от обявяването на Брацигово за 
град и 100 г. от създаването на строителното училище 

Уважаеми дами и господа,
През 2008 г. в гр. Брациго-

во бе учреден Граждански 
комитет „Памет“, който е 
юридическо лице с несто-
панска цел, съдебно регис-
триран.

В дейността си Комитетът 
работи в сътрудничество с 
общината и съвместно тър-
сят съдействие и помощ от 
институции, организации и 
физически лица.

Една от основните цели, 
която си поставяме е да про-
дължим идеите и дейността 
на Комитета за увековеча-
ване делата на „Априлци от 
1876 г.“, работил през 20-те 
и 30-те години на миналия 
век по издателската дейност 
за родния край. Ще се стре-
мим да извадим от забрави 
историческа, краеведческа и 
друга литература за града ни 
и поощряване създаването 

на нова такава.
През 2012 г. Брацигово 

ще отбележи 120 години от 
обявяването му за град и 
100 години от създаването 
на строителното училище. 
Във връзка с тези две съби-
тия си поставяме за задача-
та да преиздадем книгата 
„Брациговските майстори-
строители“ /1962г./ от Пейо 
Бербенлиев и Владимир 
Партъчев, станала отдавана 
библиографска рядкост и 
отпечатване на новонаписа-
ния „Летопис на културния 
живот и строителство в Бра-
цигово“- III част от Влади-
мир Батаклиев, отразяващ 
ускореното културно разви-
тие през втората половина 
на 20 век.

Обръщаме се към Вас, 
при желание и възможност, 
да подпомогнете инициати-
вата „на ползу роду“.

При успех на начинание-
то, Вашето име ще бъде спе-
циално отбелязано в книги-
те, ще получите екземпляри 
от тях и благодарствени ад-
реси.

Желаем ви здраве и успе-
хи в работата !

Сметките за набиране на 
парични средства са:

СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ 
КОМИТЕТ „ПАМЕТ“ 

БАНКА ДСК
IBAN: BG97 STSA 9300 0015 
2136 67   BIC: STSABGSF

Дарителска сметка на Об-
щина Брацигово:
IBAN: BG98 SOMB 9130 8430 
4900 44   BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. 
ПЕЩЕРА

Код - дарения от страната 
- 445100

Код - дарения от чужбина 
- 445200

На 3-ти март настоятел-
ството на НЧ „Просвета 1911“ 
с. Розово проведе тържество 
пред паметника на опълчен-
ците, посветено на нацио-

налния празник на България, 
при много добро посещение.

Г-жа Катя Комитова в сло-
вото си подчерта истори-
ческата роля на  Освободи-
телната руско-турска война 
1877/78 год. и героичния 
подвиг на българското опъл-
чение. Васка Спасова с група 
самодейци рецитираха сти-

хове за трети март и боевете 
на Шипка. Битовият хор из-
пълни възрожденски и рево-
люционни песни.

С едноминутно мълчание 

бе почетена паметта на геро-
ите, паднали за нашата сво-
бода. Цветя бяха поднесени 
от Кметството, Читалището, 
основната партийна органи-
зация на БСП, от наследни-
ците на опълченеца Ангел 
П. Гюргаков (Акробата) и 
жители на селото. Всички за-
едно отидоха при паметната 

плоча, където на 10 януари 
1878 г. са посрещнати руски-
те войски.

Тук кметът Йорданка Пе-
ткова в краткото си слово 
изтъкна ролята на руските 
войски за освобождението 
на  България. И тук бяха по-
ложени цветя от същите ин-
ституции.

Тъй като тази година трети 
март съвпада с Тодоровден, 
В. Спасова помоли присъст-
ващите да се предвижат към 
мястото, където се провеж-
дат надбягванията с коне. 

Верни на традицията, 
мало и голямо уважи ме-
роприятието. Въпреки, че 
подухваше студен вятър, ку-
шията се проведе. На първо 
място се класира Стефан 
Ватев, а второто зае Хюсеин 
Еручки. Кметът Йорданка Пе-
ткова награди победителите 
с 60 и 40 лв. и по една кутия 
бонбони. На именниците по-
жела здраве.

По всичко личеше, че в се-
лото има празник, пълен с 
емоции и надежди.

Катя КОМИТОВА

ОбС прие бюджета- От страница 1

В началото на всяка кален-
дарна година, Брациговско-
то дружество в гр. Пловдив 
организират праз-
нична вечер. Тази 
година читалищ-
ните дейци има-
хме удоволствието 
да гостуваме на 
това празненство 
с програма. Нача-
лото на вечерта бе 
дадено с един от 
символите на град 
Брацигово – стихо-

творението „Чибук 
пуши“ от Антон Аш-
керц, рецитирано 
от Мария Мишева. 
Тя е ученичка в 4-ти 
клас в НУ „Васил 
Петлешков“.  Про-
грамата продължи 
с изпълнение на 
четири танца от 
танцов състав „Бра-
циговче“ с ръко-
водител Стефан Йорданов. 
Залата на ресторанта в хотел 
„Марица“, се изпълни със 

звуците на родопска гайда 
и песен, в изпълнение на 
Георги Маринов, с препода-

вател Галина Тра-
янова и съпровод 
Димитър Калинов.

След всяко из-
пълнение ресто-
ранта гръмваше в 
аплодисменти. 

Благодарим за 
поканата на орга-
низаторите и на 
Кмета на Община 
Брацигово за оси-

гурения транспорт.
Галина ТРАЯНОВА - Секретар
на НЧ „В. Петлешков – 1874“

Гостуване

На 24 февруари в х-л „Ма-
рица“ се състоя юбилейна 
среща на брациговци, живее-
щи в Пловдив, организирана 
от ръководството на култур-
но-просветното дружество 
„Васил Петлешков“.  На нея 
присъстваха около 200 ро-
долюбиви ентусиасти. Поче-
тен гост от Брацигово беше 
кмета на Общината  Васил 
Гюлеметов. Инж. Данаил 
Търпоманов, председател на 
дружеството, откри срещата 
и пожела на всички приятна 
вечер. Присъстващите полу-
чиха юбилейния вестник на 
дружеството, озаглавен „Бра-
цигово на бойно стреме...“, 
посветена на 135 годишнина-
та на Априлска епопея.

Деца от Брацигово и тан-
цов състав „Брациговче“ съз-

дадоха приятна атмосфера 
със своите песни и танци. 
Нели Рашайкова прочете от-
къс от книгата „Брацигово“ 
на Търпо Рашайков, а Бо-
рислав Китов рецитира свое 
стихотворение за Поп Сокол.

Интересна томбола се про-
веде от организаторите с бра-
циговска кървавица, зелева 
чорба, праз и баница. Най-
атрактивната печалба беше 
печено прасенце, от което 
опитаха всички.

Бурни емоции предизвика 
изброяването на имената на 
местностите около Брациго-
во, модерните танци и на-
родните хора.

Вечерта завърши с пре-
гръдки и пожелания за нови 
срещи.

соб. инф.

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА БРАЦИГОВЦИ 
В ПЛОВДИВДен на признателност
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ски договори и в клубовете 
на пенсионера може да се 
назначи човек. 

Кметът на с. Исперихово 
– Петър Георгиев изрази за-
гриженост за клуба на пен-
сионера в селото. Трудно ще 
намери човек, който за 500 
лв. цяла година да се грижи 
за клуба. Илия Милушев, 
кмет на с. Бяга, сподели своя 
опит във връзка с клуба на 
пенсионера.

Бяха гласувани и приети 
всички предложения, напра-
вени от Веселин Христев и 
Дима Пашкулева. С 16 гласа 
„за“ поименно беше приет и 
сборния бюджет за 2012 год.

s ОбС разреши да се пре-
крати съсобствеността меж-
ду Община Брацигово и РПК 
„Априлци“ чрез продажба 
на поземлен имот в мест-
ност „Шавариеви ливади“, 
собственост на Община Бра-
цигово, на РПК „Априлци“, 
собственик на сграда за про-
изводство на ракия и фура-
жомелка в имота.
s Упълномощи кмета на 

Община Брацигово да про-
даде чрез публичен търг 
следните поземлени имоти 
в землището на с. Равногор, 
местност „Чичево“: ливада 
с площ 54.452 дка с начал-
на цена 21 781 лв., ливада  

с площ 0.678 дка с начална 
цена 271 лв., храсти с площ 
4.194 дка с начална цена 
1680 лв., ливада с площ 0.506 
дка с начална цена 202 лв. и 
храсти с площ 5.724 дка с на-
чална цена 2 290 лв. 80% от 
продажната цена да се пре-
веде на Кметство Равногор.
s Избира временна коми-

сия за изработване на усло-
вията за провеждане конкурс 
за продажба на недвижим 
имот – градската баня в Бра-
цигово и провеждане на 
търг за отдаване под наем на 
обект „Дамови къщи“. При 
определянето на състава на 
комисията с 10 гласа „за“ и 5 
„въздържали се“ бе прието 
предложението на арх. Мла-
ден Китов от всяка фракция 

на ОбС да има по един човек. 
В състава на комисията бяха 
избрани Дима Пашкулева, 
Стефка Казакова, Георги Ка-
бов и инж. Мария Батакли-
ева. Към нея са включени 
още Надя Велева - гл. спеце-
алист „ОбСТК“, адв. Фьодор 
Иливанов – юрисконсулт на 
Общински съвет и адв. Елена 
Асенова - Василева – юрис-
консулт на Общинска адми-
нистрация.
s Приета беше Програма 

за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска 
собственост на територията 
на Община Брацигово през 
2012 год.
s По искане на Районна 

прокуратура, заради пропус-
ки при вземането на реше-

ния, ОбС отмени:
- решение № 44 от 

26.01.2012 г. относно Прие-
мане на наредба за стопанис-
ване, управление, възпроиз-
водство, ползване и опазване 
на общинските горски тери-
тории в община Брацигово;

- решение № 45 от 
26.01.2012 г. относно Взема-
не на решение за определя-
не начина за осъществяване 
управлението на горските 
територии;

- решение № 59 от 
26.01.2012 г. относно отделяне 
на сградата на бившето кино 
от тази на основното училище.
s Общинските съветници 

приеха единодушно Общи-
на Брацигово да кандидат-
ства съвместно с общините 

Девин, Борино и Доспат с 
проект: „Маркетингово про-
учване и създаване на модел 
за управление на дестинация 
на територията на Западни  
Родопи (Девин, Борино, До-
спат и Брацигово) и анализ 
на потенциал за развитие на 
специфичен регионален ту-
ристически продукт“ по ОП 
„Регионално развитие“, При-
оритетна ос 3 - „Устойчиво 
развитие на туризма“.
s Одобри изпратеното до 

Агенцията за хора с увреж-
дания - гр. София, „подкре-
пящо“ писмо за проект „Из-
граждане на достъпна среда 
за хората с увреждания в 
сградата на Исторически му-
зей – Брацигово“.

„Априлци“

 На 20 февруари 2012 година 
в клуба на пенсионера в село 
Равногор се проведе отчетно 
събрание при следния дневен 
ред:

1. Представяне на устава, и 
правилника за изпълнението 
му, пред учредителите в офи-
циален вид.

2. Отчет за дейността на 
сдружението през 2011 година. 

3. План за дейност през 2012 
година, представен на присъст-
ващите от водещата събрание-
то - Калинка Щърбева.

Секретарят на сдружение 
„Ние и Роден край“, Мария 
Спасова, откри събранието с 
пожелание за здраве, благо-
денствие и възход на целия 
наш народ. След това набле-
гна на съвпадането на датата 
19 февруари с учредяването 
на сдружението и с кончината 
преди 139 години на апостола 
на свободата Васил Левски, 
като произнесе кратко слово 
по този повод. С едноминутно 
мълчание почетохме паметта 
му.

По първа точка от дневния 
ред, като председател на сдру-
жението, представих устава, и 
правилника за изпълнението 
и приложението му, и реда по 
който ще се осъществява дей-
ността.

Регистрираното вече сдру-
жение „Ние и Роден край“ и в 
Министерството на правосъ-
дието, ще извършва дейност 
в обществена полза с основен 
предмет:      
s Осигуряване на възмож-

ност за изява на своите членове 
в областта на биоземеделието, 
животновъдството, търговията 
и алтернативния туризъм.
s Провеждане на курсове, 

семинари и други изяви, свър-
зани с по-висока производи-
телност за благоденствие.
s Организиране и утвържда-

ване членовете на сдружение-
то в обществени мероприятия 
за културно и духовно разви-
тие.
s Популяризиране на кръг-

ли годишнини с историческо 
значение и традиционни за 
родния край празници чрез 
средствата за масово осведо-
мяване и собствени печатни и 
други медийни материали.
s Осъществяване на необ-

ходимите контакти с Минис-
терството на земеделието, 
Община Брацигово и други 
ведомства на Република Бъл-
гария.
s Създаване на навици за 

лична и обществена изява, 
дисциплина, уважение към 
възрастните хора, воля, морал, 
чувство за родолюбие и дълг 
към Родината.
s Разработване на ефектив-

ни програми за реконструкция 
и модернизация на наличната 
материална база.
s Консултантска и издател-

ска дейност чрез набиране на 
документални и други мате-
риали с исторически характер, 
свързани с родния край, от чле-
новете на сдружението.

Целите и средствата за об-
ществено полезната дейност 
ще се осъществяват и пости-
гат доброволно, независимо 
и необвързано с политически 
характер. Целите са идеални 
(нестопански) и ще се осъщест-
вяват в сътрудничество със 
сродни български и чуждес-
транни организации и инсти-
туции. Обединяващи ще бъдат 
усилията за създаване на усло-
вия за здравословен живот.

Целите на сдружението са: 
да създава интерес към род-
ния край; да развива техни-
ческите умения и стимулира 
творчеството сред своите чле-
нове и местните самодейни ко-
лективи; да развива дейности, 

характерни за района и използ-
ва природните дадености на 
родния край във всички обла-
сти; да участва в организиране-
то и изпълнението на проекти, 
касаещи местното население; 
да организира и съдейства на 
местния бизнес и създава усло-
вия за развитието му; да оказва 
методическа и квалифицирана  
консултативна помощ на чле-
новете си; да сътрудничи с дър-
жавата и общината в подпома-
гането им.

За постигането на целите 
си сдружението се нуждае от 
работен кабинет. Имаме уве-
рението на кмета на селото г-н 
Коланев, че ще бъде осигурен, 
за което предварително му 
благодарим.

През изминалата 2011 го-
дина положихме основите на 
бъдещата ни дейност. В бли-
зост до Читалището залесихме 
терен с различни видове фи-
данки. Започнахме ремонт на 
чешма, построена преди три-
десет години от ДЗС и Горско 
стопанство. Осигурихме на са-
модейната група към читали-
щето 40 билета за посещение 
на националния цирк „Балкан-
ски“ в град Пазарджик, с което 
благодарим за доброволният 
им труд.

Предложих програма за 
2012 година, включваща:

 1. Честване на сто годишни-
ната от избухването на Балкан-
ската война съвместно с Об-
щина Брацигово и читалището 
при село Равногор.

 2. Подготовка на проекти в 
областта на земеделието и ту-
ризма за Европейските фондо-
ве и Републиканския бюджет.

 3. Периодични консултации 
на земеделските производите-
ли и младите фермери за тях-
ната реализация и по-високи 
икономически показатели.

Поканих присъстващите за 

оценка, предложения и дебат 
на гореизложеното.

Отношение по доклада взе 
Георги Златанов, заместник 
председател на сдружение-
то. Той повдигна въпросите за 
междуселищния транспорт, 
недостига на водата и остаря-
лата ВиК инсталация на селото. 
В отговор получи уверението 
на кмета, че през пролетта ще 
бъде проверено състоянието 
на водоизточниците и ще се 
положат усилия за осигуряване 
на транспорт, при условие шо-
фьорът да е от Равногор.

Елена Кисова заяви: „Удо-
влетворена съм от големия 
интерес на равногорци към 
събранието на сдружението. В 
селото останахме  малко хора. 
Навсякъде сме едни и същи. 
Но това ни сплотява и ни прави 
по-отговорни към свършено-
то и това което предстои да се 
прави. Тук ние имаме възмож-
ността да се похвалим и крити-
куваме едни други. Селото ни е 
изключително красиво, хората 
- работливи. Приканвам за по-
голямо участие в хигиенизи-
рането  му и то на доброволни 
начала. 

Предстоят ни много кул-
турни мероприятия. Нека 
съвместно със сдружението, 
читалището и кметството, с же-
ланието и участието на всички 
нас, те да преминат организи-
рано и отговорно за жителите 
и гостите“.

След приемане на програ-
мата за 2012 година закрих 
събранието като призовах съ-
дружниците :

Да се съберем - това е добро 
начало! Да останем заедно - 
това е напредък! Да работим 
заедно - това е успех!

Йордан МАДАРОВ
председател на Сдружение 

„НИЕ И РОДЕН КРАЙ“

Сдружение „Ние и Роден край“ обединява и развива всичко ценно за него

По инициатива на читали-
щето на 1 март 2012 г. Баба 
Марта посети детските гра-

дини „Божура Фурнаджи-
ева“ и „Здравец“. Въпреки 
снега тя успя да стигне до 
усмихнати детски личица. 
Децата бяха подготвили 
програми и така поднесоха 
своя поздрав към първата 
пролетна гостенка. Тя пък от 
своя страна ги закичи с мар-
теници, за да са: „Здрави и 
засмени, румени – червени“. 
Почерпи ги с вкусна питка и 
бонбон, а след това извиха 
дълго хоро. 

В ранния следобед  Баба 

Марта не забрави и децата 
от КСУДС „ Ана Гиздова“, гр. 
Брацигово. Още с влизането 

се усети веселото настро-
ение на възпитаниците от 
очакването на гостенката. 
Поздравиха я със стихове и 
песни. Както на децата така 
и на социалните педагози 
настроението бе приповдиг-
нато. Усмивките не слизаха 
от лицата им. Хапнаха вкусна 
питка, специално приготвена 
от готвачите в центъра, а пък 
Баба Марта ги закичи с мар-
теници и почерпи с бонбони. 

Галина ТРАЯНОВА - Секретар
на НЧ „В. Петлешков – 1874“ 

Баба Марта на гости

По традиция на първи 
март се отбелязва Деня на 

самодееца. Читалище „Ва-
сил Петлешков – 1874“ съ-
бра част от своите дейци в 
Старото читалище. На влиза-
не всеки бе закичен с марте-
ница. Всички присъстващи 
бяха и участници във въз-
становката  на Обявяването 
на Априлското въстание по 
повод 135 години Април-
ска епопея. Председателят, 
Иванка Стефанова,  им по-
жела да са все така зареде-
ни с неугасващ ентусиазъм и 
всеотдайност. Дългогодиш-
ната самодейка Гена Павло-
ва се въплъти в ролята на 

Баба Марта и закичи всеки 
един от творците с ръчно из-

работена мартеница. Доай-
енът на самодейността през 
изминалата година, Елена 
Гергова поздрави всички със 
рецитация на стихотворе-
ние, посветено на най-спо-
койната възраст. 

Така, спокойно и в раз-
думка, дейците от различни 
възрасти, размениха опит и 
си пожелаха през следваща 
година да се събираме по-
често, за нови начинания и 
повече творчески успехи!

Анастасия КЛЯНЧЕВА 
Организатор при

 НЧ „В. Петлешков – 1874“

Среща на самодейците
Библиотеката при НЧ 

„Васил Петлешков – 1874“ 
организира час по история. 
В презентация, ученици от 
СОУ „Народни будители“ с 
ръководител Веска Кръсте-
ва, се запознаха с действия, 
факти и събития, посветени 
на Руско – турската осво-
бодителна война. Децата 
взеха участие в дебата след 
представянето и показаха 
знания. 
Галина ТРАЯНОВА - Секретар
на НЧ „В. Петлешков – 1874“ 

Час по история

за 2012 година

След освобождението 
на България от турско иго, 
животът на българския на-
род навлиза в ново русло. 
Българите най-после са по-
чувствали, че са стоварили 
от гърба си огромна тежест 
и за първи път, след векове 
на жестока експлоатация и 
гнет, дишат свободно. Окри-
лени са от радостни чувства 
и жажда за по-добър живот 
и изпитват безкрайна бла-
годарност към своите бра-
тя освободители – руските 

войни.
Въпреки несгодите и труд-

ния живот, жителите на с. 
Бяга с много празнично на-
строение посрещнаха най-
българския празник – 3-ти 
март. Киносалонът се оказа 
тесен за многото хора, които 
присъстваха на тържеството, 
организирано от Читалище-
то и кмета Илия Милушев. 
Изнесена бе богата литера-
турно-музикална програ-
ма с участието на дамския 
хор, учениците - с рецитали 

Дълбоко в народната памет
и песни, а най-големите и 
продължителни овации по-
лучиха фолклорните танцо-
ви състави на три поколения 
– първокласници, ученици 
и млади хора, които с тан-
ците и хората доказаха, че 
българският фолклор и тра-
диции няма да бъдат забра-
вени никога.

Тържеството завърши с 
голямо кръшно българско 
хоро.

Димитър ПОПОВ - с. Бяга
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Ние - хората

Заграждат отколе мост братя дюлгери,
с ръцете им златни светът се дивил,
но туй, що по слънце градят окрилени,
оставя луната пред здрач в съсипии...
И заран се чудят, ръце в изнемога
отпуснали трима сами на брега -
реката от вир на вир все тъй ромоли,
по срутени зидове капки блестят.
И тримата в смут там ръцете преплитат
и слънце ги сварва в оброк отреден -
по пладне, чиято невеста вести се
без жал да я взидат в зида задимен!
С ръце отмалели те белия камък
пак зидат с пот хладна на мрачно чело,
че стига си слънцето кобното пладне,
а пътят пустее от свидно село...
... И свяст се зави на левент Радуила,
от братя с изкустност най-чудна дарен -
край белия хълм, де селото закрива,
видя свойта Струна от мъка сломен.
И сякаш там слънце вдън земи потъна;
приседна си майстор на камък горещ,
че ето, детенце задянала Струна
обеда му носи, със ситен вървеж...
„Защо не зави те в прах буйна вихрушка,
и как ли не рукна пред прага порой,
и мълния що ли небе не разтърси?“ -
притиснал глава с длани стенеше той.

Продавам апартамент  в Брацигово (78.5 м2), 
югозападно изложение, първи етаж.

Цена 23 400 €. тел.: 0895 96 28 18

Усмивката ти нежна
прилича на вълна,
играеща безгрижна
над бистра глъбина.

Очите ти са ясни
две капчици роса,
сияещи прекрасни
под ведри небеса.

Косата ти – коприна
ухае на цветя,
но пак си несравнима,
защото си мечта.

Ангел ПОПОВ

Обичай ме, когато ще ме няма
на твоя ден в пенливата река.
Повярвай ми – дори през океана
ръката ми е в твоята ръка.

Обичай ме и в изгрева, и в мрака,
и в нощите, пронизвани от хлад.
Не питай ще се върна ли, а чакай –
аз нямам други пътища назад.

Обичай ме! В най-нежното си чувство
заливай ме с вълшебна светлина,
че щом една любов не е изкуство,
не е любов, а глупава игра.

Обичай ме и вярвай в този огън,
пред който е безсилна и смъртта –
така навред по пътя ми тревожен
ще имам вярна водеща звезда.

Димитър СТЕФАНОВ

„- Защо, Радуиле, глава си оборил,
калпака нахлупил до черни очи,
дали не тресе те неверница болест,
та рониш до земи горчиви сълзи?“
Той мълком посочи край зид белокамен,
де в синия вир в сън небето сияй;
едвам промълви сам, че пръстен венчален
изпуснал неволно със морна ръка.
На габър завърза дете като в люлка,
тя скочи по скеле с чевръсти нозе,
но камен порой във зида я затрупа,
стон по рожба стъписа корави мъже.
И бързо сградиха те тежки подпори,
извиха за приказ гранитния лък,
та пътник изумен навред да говори
за сила потайна във тоя глух кът...
...Щом грейне луната във бяло безмълвие
песен тъжна долита до белия зид -
с кавал нейде стене душата възбунена
на майстор, зазидал сърце във гранит!

Димитър АДЖЕЛАРОВ

О да, жени, тук няма никаква интрига,

но дадена е вам съдбовна власт.

Дори една усмивка стига,

за да въздигнете или да провалите нас. 

Алфред дьо Мюсе

Красивата жена се харесва на очите,

а добрата на сърцето;

едната е прекрасна вещ,

а другата е съкровище.

Наполеон Бонапарт

ФУТБОЛ     ФУТБОЛ     ФУТБОЛ
„Марица“ - Огняново  –  „Чико“ - Бяга

1:1
Георгиев – 30 мин.        Георги Михайлов – 75 мин.

В първият кръг на „А“ ОФГ 
отборът на „Чико“ - Бяга като 
гост на „Марица“ - Огняново 
нямаше никакви проблеми. 
Домакините бяха напълно 
надиграни и само ураган-
ният вятър и пропуските на 
нападателите попречиха за 
победата. Добре се пред-
ставиха новите попълнения 

на „Чико“ – вратарят Милен 
Пертаркиев („Хебър“ Пазар-
джик) и Симеон и Шукри 
Ангелови от Брацигово.

На 10 март на стадиона в 
с. Бяга „Чико“ приема отбо-
ра на гр. Белово. През есен-
та Белово бяха надиграни 
на собствен терен с 2:4.

Димитър ПОПОВ - с. Бяга

Стана традиция в деня на 
самодееца – 1-ви март НЧ 
„Просвета-1911“ с. Розово 
да провежда отчетно-избор-
но събрание. От всичките 97 
самодейци на събранието 

присъстваха 78, което по-
казва, че розовци обичат 
своето читалище и работят 
за обогатяване на негова-
та дейност, като единствен 
културен център. Млади са-

модейци накичиха всички с 
мартенички, изработените 
от Цветана Щерева, както и 
изпратените от Читалището 
в Брацигово, за което Васка 
Спасова благодари от свое 

име и от името на самодей-
ците.

Събранието премина при 
много добра организация. 
След отчета за дейността, 
всички изказващи се под-

чертаха своето задовол-
ството от богатата дейност 
на читалището и активната 
работа на секретар-библи-
отекарката Васка Спасова, 
която не жали сили и време, 
за да обогатява читалищни-
те прояви, с което разноо-
бразява живота на розовци 
и все повече утвърждава 
ролята на читалището като 
културен и просветен цен-
тър. Награди получиха ре-
довни читатели и изявени 
самодейци. Събранието 
единодушно прие за почет-
ни членове семейство Кра-
симира и Ангел Стоилови, 
като редовни спонсори. Из-
брани бяха ръководни орга-
ни. За добра работа на чи-
талищното настоятелство за 
председател бе преизбрана 
Цонка Паунова и на прове-
рителната комисия – Води-
ца Тюкенова. На събранието 
присъства кметът на селото 
Йорданка Петкова. След из-

След повече от 20 години 
на промяна, в НЧ „Просве-
та-1911“ с. Розово, се прове-
де рецитал под девиза „Лев-
ски – знаме на Свободата!“, 

организиран от секретаря 
Васка Спасова. Беше напра-
вен кът на Левски. На лап-
топ бяха показвани родното 
място и къщата-музей на 
Левски, картини на известни 

черпване на дневния ред 
Васка Спасова обяви, че за-
почва тържеството за деня 
на самодееца – 1-ви март. 
Поздрави всички и им поже-
ла здраве и още по-активна 
дейност.

Празникът продължи на 
маса с музика и песни. Един 
от членовете на читалище-
то - Никола Илиев осигури 
кюфтетата, други - гарни-
турата, баници, сладкиши, 
плодове... Музиката оси-
гури Васка Спасова. Така, 
съвсем непринудено стана 
хубав празник.

Кметът Йорданка Петкова 
честити празника, поздрави 
и почерпи самодейците с 
бонбони. Група жени пяха 
наши автентични песни, а 
най-младият деятел на чи-
талището, ученикът Йордан 
Г. Влахов, показа на лаптоп 
наши изяви на фестивали, 
сборове и празници. С гор-
дост се възхищавахме на по-
стигнатото и си пожелахме 
още по-голяма активност.

Катя КОМИТОВА

Първи март – ден на самодееца

Златото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с жената.Златото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с женЗлатото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с жената.ата.ата.ата.Златото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с жената.Златото се изпробва с огън, жената - със златото, а мъжът - с жен
Вестник „Априлци“ поздравява всички жени с празника  k 8-ми март k

Сенека

художници, отразяващи жи-
вота и революционната му 
дейност и страшното бесило 
край София, където е обе-
сен на 19 февруари 1873 год.

С притаен дъх слуша-
хме емоционалните слова 
и стиховете на Иван Вазов 
и Христо Ботев - „О майко 
моя, Родино мила, защо тъй 
жално, тъй милно плачеш?“ 

и „О, бесило славно, теб те 
освети смъртта на героите, 
свещено си ти...“ посветени 
на Апостола. Всички заедно 
пяхме „Вятър ечи“ и „Ста-
ни, стани, юнак балкански“. 
Бяхме горди със силата на 
духа, скромността, честност-
та и величието на подвига 

на Левски, с готовността му 
да служи на народа си, да 
се бори за свободата на Оте-
чеството.

Левски е ненадминат по-
литик, истински българин, 
знаме на Свободата!

Катя КОМИТОВА
 

РЕЦИТАЛ, ПОСВЕТЕН НА ЛЕВСКИ

В с. Розово бе 
честван праз-
ника Трифон 
Зарезан. С бо-
гато угощение, 
м у з и к а л н о 
оформление, 
викторина  и 
други изяви, 
срещата на ро-
зовци и гостите 
премина като 
незабравимо 
преживяване.

Оброк Сбогуване

Красота




