
Денят на Св. Йоан Пред-
теча и Кръстител (Еньов-
ден) като храмов празник 
на църквата в Брацигово бе 
почетен с присъствието на 
Пловдивския митрополит 
Николай с придружаващи-
те го свещенослужители и 
епархийския хор „Св. апостол 
Ерм“, посрещнати от архие-
рея отец Любомир.  Негово 
Високопреосвещенство от-
служи божествена литургия в 
чест на „най-великият човек, 
роден от жена“ – св. Йоан, 
който дойде да възвести ид-
ването на Месията. Митро-
политът сърдечно разказа за 
чудотворното му рождение 

от родители Захарий и Елиса-
вета, за неговата войнствена 
непримиримост към неправ-
дата и скромността му – „Не 

съм достоен да завържа 
обувките на Месията...“

После с присъщата гнев-

ност на светеца, митрополит 
Николай изрази възмущени-
ето си от подривната дейност 
на някои български общест-

веници срещу Българската 
православна църква, която 
повече от хиляда години 
е обединителен стожер на 
българите. Той заклейми 
тези, които с предателските 
си действия срещу църквата 
стават предатели на Бълга-
рия.

Митрополитът съобщи 
също и за предстоящото го-
лямо честване на 40 годиш-
нината от интронизацията на 
Негово светейшество патри-
арх Максим на 2 юли (праз-
ник в чест на Богородица), за 
който от Света гора ще бъдат 
донесени мощите на св. Мак-
сим.

Митрополит Николай при-
зова миряните да следват за-
ветите на св. Йоан Кръстител.

соб. инф.
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Ще гледаме ли животни по европейски?
На 17 юни се състоя сре-

ща между отглеждащи-
те животни брациговци и 
представители на Общински 
съвет и Общинска админи-
страция, ръководена от арх. 
Денка Николова, председа-
тел на ОбС. Бяха обсъждани 
редица въпроси свързани 
с предстоящите промени в 
наредбата за отглеждане на 
селскостопански животни на 
територията на община Бра-
цигово.

Основният проблем поста-
вени от отглеждащите жи-
вотни в промишлени коли-
чества е невъзможността им 
да осигурят необходимите 
средства за изграждане на 
ферми извън града, за пре-
карването на вода и елек-
тричество. Отделно трябва 
да се погрижат и за охраната 
на обектите. 

Обсъждано беше изми-
ването на улиците, по които 
минават животните, обезпа-
разитяването и пръскането 
на пасищните райони срещу 
кърлежи.

Борис Малинов предло-
жи разрешението за гледа-
не на животни от съседите 

да се замени с издаване на 
такова от комисия, която да 
прецени достатъчно добри 
ли са условията при които са 
поставени животните. Спо-
ред него съседите могат да 
използвата сега вмененото 
им право за решаване на 
междуличностни проблеми, 
докато комисията обектив-
но ще изисква животните да 
съществуват при подходящи 
условия.

Ветеринарният лекар 
Иван Чолаков направи раз-
граничение между отглеж-
дането на животни за лич-
ни нужди и за промешлени 
цели. Заяви, че не може да 
прави компромис със сани-
тарно-хигиенните изисква-
ния. Не би търпял стопанин 
да не се грижи за животните 
си и да ги държи в лоши ус-
ловия.

Всеки, който желае да 
отглежда животни по про-
мишлен способ трябва пред-
варително да се запознае с 
нормативните документи и 
да прецени ще му стигнат 
ли силите да се справи с тая 
задача. Ако не може, ще 
трябва да намали броя на 

животните до този за лични 
нужди, определен от Наред-
ба № 44 от 20 април 2006 г. 
Според нея за лични нужди 
могат да се отглеждат до 
едно едро преживно жи-
вотно  и приплодите му до 
едногодишна възраст, пет 
овце майки или кози майки, 
пет прасета за угояване, три 
броя еднокопитни и прип-
лодите им до едногодишна 
възраст, сто заека, сто въз-
растни птици, 150 бройлера. 

„Всички тия животни мо-
гат да се отглеждат но при 
условия, които отговарят на 
Закона за ветеринарно-хи-
гиенните изисквания. Всяко 
животно изисква различен 
тип помещение. Ако кокош-
карникът може да бъде ско-
ван от дъски, то за едно едро 
преживно животно трябва 
да има водонепроницаем 
цементов под и тухлени сте-
ни на помещението. Така 
подът може да се почиства 
и дезинфекцира лесно. В 
такъв случай няма да има 
миризми и няма да се нару-
шава комфорта на съседа“ – 
каза Иван Чолаков.

соб. инф.

На 24 юни социалистите 
от Община Брацигово про-
ведоха своята партийна 
конференция. Тя бе пред-
шествана от събрания в 
основните партийни орга-
низации и заседание на  Из-
пълнителното бюро на Об-
щинския съвет на БСП. Гост 
на конференцията беше Ва-
сил Гюлеметов - кмет на Об-
щина Брацигово, който със 
задоволство бе приел пока-
ната. В препълнената зала 
в Гюлеметовата къща пред-
седателят на ОбС на БСП 
Георги Кабов още веднъж 
напомни за очертаващата 
се тежка предизборна кам-
пания и необходимостта от 
успешното излизане на Бъл-
гарската социалистическа 
партия от нея.

Иванка Карамитева запоз-
на делегатите на конферен-
цията с извършеното от гру-
пата съветници от квотата 
на БСП. Макар и само чети-
рима, ролята им в живота на 
Общината през изтичащия 
вече мандат е значителна. 
„Съществува конструкти-
вен подход в работата ни, 
активността е голяма, няма 
безпричинни отсъствия от 

наша страна“ - подчерта Ка-
рамитева. Илия Милушев 
- кмет на село Бяга даде 
висока оценка за дейността 
на четиримата общински 
съветници и наблегна на фа-
кта, че „те са внесли разум и 
спокойствие“ по врме на се-
сиите на Общинския съвет. 
Високата оценка бе приета 
с 65 гласа - толкова, колкото 
са и делегатите.

Председателят Г. Кабов 
обяви, че БСП ще подкрепи 
кандидатурата на Васил Гю-
леметов за общински кмет, 
което беше посрещнато от 
конференцията с бурни ап-
лодисменти. По желание 
на делегатите на партийния 
форум, В. Гюлеметов като 
действащ кмет, запозна 
присъстващите в залата с 
постигнатото до момента, с 
трудностите и пречките, ко-
ито понякога изкуствено са 
създавани и с мотивите да 
избере трудното решение 
да се кандидатира за вто-
ри мандат. В изказването 
му пролича загриженост за 
бъдещото развитие на Об-
щина Брацигово, за живота 
на хората в нея, за перспек-
тивите, които се откриват. 

„Спечелихме много проек-
ти. Искам да видя тези пла-
нове, стратегии, програми 
- реализирани. Ще бъда не-
зависим кандидат с по-ши-
рока обществена подкрепа“ 
- мотивира своето решение 
настоящият градоначалник. 
Залата остана доволна.

В последващите изказва-
ния стана ясно, че името Ва-
сил Гюлеметов се произнася 
с уважение от населението 
на общината ни. Последваха 
пожелания за успех в пред-
стоящата яростна надпрева-
ра за кметския стол.

Конфренцията излезе със 
следните решения:

1. Да се подкрепи канди-
датурата на Васил Гюлеме-
тов за кмет на Община Бра-
цигово.

2. Конференцията дава 
мандат на Общинския пар-
тиен съвет – Брацигово да 
подреди листата за канди-
дати за общински съветни-
ци и утвърди кандидатите 
за кметове на населени мес-
та по коалиционната форму-
ла „Коалиция за България“.

И двете решения бяха 
приети с 65 гласа - за.

Елена Й. ИВАНОВА

ПОДКРЕПЕНА КАНДИДАТУРА

Кръгла маса посветена на 
перспективите в развитието 
на Професионалната гимна-
зия по строителство и архи-
тектура се състоя на 16 юни 
в Актовата зала на учебното 
заведение.  Целта на фору-
ма, иницииран от Общин-
ски съвет Брацигово, и под-
крепен от Изпълнителната 
власт, бе да се акцентира 
върху наболелите проблеми 
и състоянието на строително-
то училище в навечерието на 
неговата 100 годишнина. Сто-
янка Йорданова, директор 
на ПГСА, покани арх. Денка 
Николова – председател на 
Общински съвет Брацигово, 
Васил Гюлеметов – кмет на 
Община Брацигово и Иванка 
Стефанова – гл. специалист 
„Образование и култура“ да 
седнат близо до нея. Съвет-
ници, общински служители, 
настоящи и бивши препо-
даватели и възпитаници на 
учебното заведение бяха 
дошли да предложат идеи 
за насоките за развитие на 
професионалното образова-
ние, което е част от облика 
на града вече цяло столетие.

Началото бе поставено с 
подробна презентация, под-
несена от Стоянка Йордано-
ва. Ретроспекцията показа 
развитието на учебното за-
ведение през последните 
двадесет години и с тревога 
отбеляза спада на учениче-

ския ресурс. През учебната 
2002-2003 година в учили-
щето има 10 паралелки. 
От тогава до сега броят им 
намалява. В момента има 
4 паралелки редовно обуче-
ние от 9-ти до 12-ти клас с 89 
ученика и една – задочно с 
15. Откроени бяха факторите 
застрашаващи развитието на 
училището, а те са няколко:

- на първо място е демо-
графският срив през послед-
ните двадесет години;

- създаването на еднород-
ни професионални паралел-
ки в областните градове Па-
зарджик и Пловдив;

- лошите транспортни 
връзки на града ни с оста-
налите селища от региона и 
областта;

- колапсът в строителство-
то през последните две годи-
ни и други.

От споделените мисли на 
присъстващите стана ясно, 
че споменът за славата на 

учебното заведение, за духо-
вия оркестър и самодейност-
та е още жив, но реалностите 
ни изправят пред нови пре-
дизвикателства. 

Акцентира се върху тър-
сенето на нови алтернативи 
за привличане на ученици, 
създаването на нови спе-
циалности и интегриране 
на желаещи от рисковите 
социални групи. Бяха пред-
ложени идеи за създаване 
на условия за повишаване 
на знанията и уменията на 
техническите специалисти, 
тъй като отдавна чертожната 
дъска и калкулаторът пре-
дадоха щафетата на компю-
търния софтуер, за архите-
ктурни проекти, от рода на  
Архикад.

Затвърди се позицията, че 
българските строители рабо-
тят в нова ситуация, харак-
теризираща се със засилена 
конкуренция; мобилност на 

КРЪГЛА МАСА
В ПГСА

ХРАМОВ ПРАЗНИК В БРАЦИГОВО
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2 Съвременност

19 септември 1831 год.
Открито първото училище 

в Брацигово с учител Викен-
тий.

25 декември 1874 год.
Основано е читалище 

„Тръндафил“, на което Васил 
Петлешков отстъпва горния 
етаж на собствената си сгра-
да и подарява едно течение 
на в-к „Напредък“ и книги.

25 декември 1875 год.
Първо театрално предста-

вление на пиесата „Много-
страдална Геновева“ – глав-
ните роли изпълняват Васил 
Петлешков, Мария Петлеш-
кова, Ана Гиздова, Васил Ди-
пчев и др.

6 януари 1876 год.
Читалищният театър в 

Брацигово представя пиеса-
та „Светослав и Невенка“ от 
Константин Величков.

25 декември 1878 год.
По инициатива на първия 

кмет след Освобождението 
Данаил Ст. Юруков се възоб-
новява читалището под име-
то „Напредък“, а женската 
група се оглавява от Мария 
Питлишкова.

1 януари 1891 год.
Възобновяване на читали-

щето под името „Просвета“ 
от директора на училището 
Ангел Илиев Папукчиев, кой-
то е избран за председател.

25 март 1895 год.
В Брацигово се изгражда 

Околийско учителско дру-

жество „Кирил и Методий“ 
с председател Никола Хр. 
Петлешков и секретар Георги 
Ник. Кюсеилиев.

25 декември 1895 год.
Послучай тържеството за 

Априлското въстание чита-
лището и преименувано на 
името на Васил Петлешков.

24 май 1896 год.
По инициатива на учителя 

Георги Кюсеилиевсе орга-
низира първото честване на 
празника на Кирил и Мето-
дий.

24 май 1903 год.
Излиза първи брой на 

вестник „Брациговски глас“.
11 август 1912 год.
Открито е първото прак-

тическо училище с директор 
Михаил Антонов.

10 октомври 1919 год.
В една от стаите на учи-

лище „Климент Охридски“ 
се изгражда първото ком-
сомолско дружество със се-
кретар Христо Хр. Гюлеметов 
(Бонбона).

20 ноември 1921 год.
Ученическа стачка в Дър-

воделското училище против 
директора и изключване на 
ученици – комсомолци.

25 ноември 1928 год.
Читалището се отделя от 

Популярна банка, а театърът 
от Подофицерското друже-
ство. За председател н чита-
лището е издигнат учителят 
Христо Василев Мижорков.

3 март 1929 год.
При пожар изгаря прогим-

назията „Св. Марина“ строе-
но от първомайстор Никола 
Т. Донев. Училището е въз-
становено от предприемачи-
те Бъчваров и Сандулов.

1 ноември 1936 год.
Открито и Практическо 

пчеларо-овощарско учили-
ще.

2 януари 1938 год.
Започва издаването на 

вестник „Брациговски глас“.
10 април 1939 год.
Открито е Държавно земе-

делско практическо учили-
ще, които просъществува до 
1974 год.

1  януари  1945  год.
Открита е гимназията в 

Брацигово с име „Девети 
септември“, а сега „Нардони 
будители“.

18 април 1947 год.
Народно читалище „Бу-

дилник“ е пренаименувано 
на името на своя основател 
Васил Ангелов Петлешков, 
което е запазено и досега.

20 ноември 1959 год.
Започва издаването на 

вестник „Брациговска три-
буна“ – орган на ГК на БКП, 
ДКМС, ОФ и ПК на Градски 
народен съвет Брацигово с 
главен редактор Търпо Ра-
шайков.

22 май 1961 год.
Първи конгрес на учите-

лите в България. Делегати 

Просвета и култура в Брацигово
са Теофана Тошкова, Атанас 
Филев и Иван Димов.

15 септември 1964 год. 
Започва занятия ново-

откритото Професионално 
техническо училище „Иван 
Кацаров“ в Брацегово с ди-
ректор инж. Вельо Хр. Велев.

31 декември 1966 год.
Открива се Домът на кул-

турата в Брацигово от Ми-
нистъра на вътрешните рабо-
ти Георги Цанков. Сградата е 
построена по проект на арх. 
Владимир Рангелов и  арх. 
Желязко Колев и изпълнена 
от технически ръководител 
Ангел Хр. Нанов.

18 май 1967 год.
Първи конгрес на култура-

та в България. Делегат е Вла-
димир Петров Батаклиев, 
председател на ГСК.

24 май 1974 год.
С указ №2904 ДС на НРБ 

награждава Образцово на-
родно читалище „В. Петлеш-
ков“ с орден „Кирил и Мето-
дий“ Първа степен послучай 
100 годишнината му.

Много са читалищните 
дейци отличени с медали 
и учителите – отличници на 
Министерството на просве-
тата и науката.

Много са читалищните 
дейци отличени с медали 
и учителите – отличници на 
Министерството на просве-
тата и науката.

ДАР

УС на Сдружение с об-
щественополезна дей-
ност „Бъдеще за Вас“ 
кани всички свои чле-
нове на общо събрание, 
което ще се проведе на 
15 юли 2011 г. в гр. Бра-
цигово, хотел „Стромон“ 
- конферентна зала.

ПОКАНА

Влизайки в община Бра-
цигово откриваме, че „про-
гресът на цивилизацията“, 
сметищата не е подминал 
и това място. В следствие 
на 21 години демократичен 
преход, в общината нямаме 
крупни промишлени замър-
сители, такива каквито има в 
съседните общини - Пещера 
и Стамболийски. Нямаме и 
аграрни замърсители, които 
използват опасни химически 
препарати.

Въпреки това всеки жител 
или гост на общината може 
да се похвали, че знае поне 
няколко локални сметища от 
битови, строителни и всякак-
ви други отпадъци. 

Изоставените кариери се 
използват за депа, около пъ-
тищата са изхвърлени строи-
телни отпадъци, а реките ни 
са заприличали на сметища, 
особено в населените места. 

Всичко това е в следствие 
на безотговорните гражда-
ни, които изхвърлят безраз-
борно отпадъци. Липсата на 
условия и подходящи места 
за събиране на отпадъци, 
допълнително стимулира 
нарушителите. Условията 
се създават от Общинската 
администрация, кмет и Об-
щински съвет. Под условия 
имам предвид нужното ко-
личество кошове за смет - го-
леми и малки. Не трябва да 
се забравя, че в петте села 
количеството биологични 
отпадъци са в пъти повече 
от колкото в Брацигово. От-
глеждат се много домашни 
животни, които допълни-
телно замърсяват. Липсата 
на кошчета по улиците ус-
ложнява обстановката. На-

пример след като си изчистя 
двора, трябвали да запаля 
тревите и клоните и допъл-
нително да замърся въздуха 
в населеното място? А пе-
пелта, която се отделя при 
отоплението на жилищата, 
в повечето случай е изхвър-
ляме на улицата или някъде 
по полето или реката, задуха 
вятър и пепелта полита във 
въздуха. Изгарянето е вре-
ден навик. Всъщност някой 
знае ли какво е качеството 
на въздуха, който дишаме? 
Повечето населени места са 
разположени в местности с 
котловинен характер, което 
предполага задържане за 
дълъг период от време на 
замърсен въздух от твърди 
частици и газове. Да вземем 
за пример отоплението на 
училището в с. Исперихово. 
Отопление с нисък КПД и 
отделяне на огромно коли-
чество вредни газове, смес 
от частици недоизгорели 
въглища, серен, въглероден 
и всякакви окиси. Гъсто насе-
леният район бива засипван 
и задушаван от стелещата се 
отровна мъгла. Този пример 
съществува вече 3-та година. 

В повечето населени места 
отходните битови води се из-
ливат в реките. Нямаме пре-
чиствателни станции.

Но пък какво от това? Има-
ме си общинска програма за 
опазване на околната среда, 
която трябва да действа от 
2009 - 2013 г., но не действа. 
В управлението на дейност-
ите по опазване на околната 
среда участват редица инсти-
туции, чиито отговорности и 
правомощия са разписани в 
отделни закони, норматив-

ни актове и правилници в 
зависимост от вида дейност. 
На местно ниво е създадена 
постоянна комисия „Терито-
риално развитие, комуни-
кации и околна среда“ към 
Общинския съвет. Кметове-
те и Общинският съвет имат 
немалко отговорности по уп-
равление на дейностите по 
опазване на околната среда. 

Въпросът ми към жите-
лите и общинската управа е 
способни ли сме да изчис-
тим поне малко Община 
Брацигово от боклуците? Ще 
бъдем ли пример за еколо-
гично чист район подходящ 
за отдих, туризъм и земеде-
лиe?

инж. Евелин ПЕТКОВ
GSM: 0886 704411

Екология, имали тя почва у нас Новите приятели на организацията
на хората с увреждания

На 15 юни с председател-
ката на организацията ни 
Елена Тодовичина посрещ-
нахме гости от сдружение-
то на хората с увреждания 
„Венетица“ и клуба на пен-
сионера „Надежда“ от гр. 
Долна баня. Те посетиха ис-
торическия музей, където 
директорът г-жа Дамянова 
изнесе увлекателна бесе-
да. Изслушаха я с интерес 
и разгледаха експозицията. 
Добрите си впечатления от-
разиха в книгата за посети-
тели.

В клуба на пенсионера 
бяха топло посрещнати от 
председателката г-жа Пав-
лова. След разглеждане на 
Синджирли бунар предло-
жихме посещение на цър-
ковния храм в града ни. 

Искрено развълнувани, гос-
тите с възхищение разгле-
даха църквата и всяко кътче 
от двора ѝ. Направихме си 
снимки за спомен.

Гостите разгледаха и парк 
„Априлци“, а ние се впе-
чатлихме от осведомеността 
им за историята на Брациго-
во.

За финал на краткото 
посещение бяхме остави-
ли клуба на нашата орга-
низация. Там те бяха по-
срещнати от членовете на 
Управителният съвет, на 
Контролно-ревизионната 
комисия и част от активи-
стите на организацията ни. 
Запознанството беше много 
сърдечно. Председателките 
на трите организации - г-жа 
Стоянка Стринска, г-жа Ата-
наска Лазарова и г-жа Еле-
на Тодовичина размениха 
подаръци за спомен. Ние се 
похвалихме с нашият клуб. 
На кафе и в сладки приказ-
ки преминаха последните 

часове от посещението.
Направихме истинска об-

мяна на опит. Споделихме 
успехите и проблемите си, 
имаше и песни. Гостите от 
Долна баня ни зарадваха с 
изпълненията си, а ние ги 
поканихме на събора над-
пяване в курорта „Васил 
Петлешков“. Неусетно вре-
мето изтече и трябваше да 
се разделим с нашите нови 
приятели. Изпратихме ги 
като си пожелахме други 
срещи.

Димитрийка  КЪНЕВА

В нашите несигурни дни 
има някои хора, които се до-
могнаха до богатство и власт 
по капризите на случая, с 
малко хитрост и повече лип-
са на рядкото качество наре-
чено съвест.

И не им минава през гла-
вата за превратностите на 
живота, за което е писал 
преди повече от двайсет и 
пет века „бащата на истори-
ята“ Херодот. А той разказ-
ва за лидийския цар Крез, 
който се домогнал до нео-
граничена власт и несметно 
богатство и се смятал за най-
преуспелия и щастлив човек 
на земята. Но в самозабра-
вата си предизвикал съдба-
та, като обявил война на цар 
Кир, но бил пленен и осъден 
да изгори на клада... Пред 
очите на цар Кир запалили 
кладата, но той чул гласа на 
Крез, който викал някого... 
И го запитал кого вика? То-
гава Крез му разказал, об-
вит от дима на кладата, за 
мъдрия Солон, който, на въ-
проса на цар Крез „Има ли 
по-щастлив човек от него на 
земята?“ отговорил :

„-Този, който изживее жи-
вота си имайки от всичко по 
много и чиито живот завър-
ши спокойно, има право, 
царю, според мене,  да се 
нарече щастлив... И трябва 
да се гледа какъв ще излезе 
краят на всяко нещо... За-
щото боговете са давали да 
зърнат щастието на някои 
хора, и после окончателно 
са ги съсипвали...“

Като чул това, цар Кир за-
повядал да свалят Крез от 
кладата, защото се сетил, че 
и той е човек, което подсказ-
ва неизвестността на бъде-
щето за всеки... И затова, че 
възмездието за извършени-
те несправедливости стига 
до пето поколение...

И затова, че обикновени-
ят човек не винаги разбира 
предсказанията на бого-
вете... Така, както Крез му 
обявил война след предска-
занието на бог Аполон, че 
като вдигне меч, ще разори 
и опустоши едно могъщо 
царство. И не допуснал, че 
това царство може да бъде 
неговото...

Явно е, че както са мисле-
ли древните, не може да се 
даде преживе реална пре-
ценка за тази или онази лич-
ност, защото конюнктурата 
и пристрастията на времето 
подвеждат всеки от нас, за-
това тя остава за потомците, 
както Ботев е казал - „пото-
мците нази ще съдят...“

И днес, в нашето време, 
много хора напомнят с де-
лата си за цар Крез, за кого-
то нищо не знаят, защото не 
обичат да четат. И забравят 
за превратностите на живо-
та, макар че след всеки пре-
лом във властта „хитреците 
заемат най-разкошните са-
лони“, както и казал поетът 
Ст. Михайловски, онзи кой-
то написа химна на Кирил и 
Методий...

Защото такива като него 
надживяха „щастливите“ по-
томци на цар Крез, и останаха 
в пантеона на родината си...

 Димитър АДЖЕЛАРОВ

работната сила; нови и бър-
зо променящи се техноло-
гии и обучението ще трябва 
да се адаптира към новите 
реалности. Сътрудничество-
то с „Оргахим“ – Русе през 
учебната 2009-2010 годи-
на с провеждането на обу-
чение по програма „DECO 
professional“ е дало добри 
резултати. Учениците са се 
запознали с най-новите ме-
тодики и технологии както в 
строителството, така и в про-
ектирането.

Бяха набелязани подходи 
за привличане на нови уче-
ници. В тях се включват лич-
ните контакти с родителите и 
учениците, приобщаване на 
деца от малцинствата, съз-
даване на частен фонд за 
стимулиране на желаещите 
да учат м ПГСА, подобряване 
на транспортните връзки в 
областта.

Всички присъстващи за-
явиха желанието си това 
да е началото на поредица 
срещи и форуми, които да 
подпомогнат педагогиче-
ския персонал на ПГСА в 
осъществяването на благо-
родната цел - съхраняването 
на традицията, завещана ни 
от брациговските майстори-
строители, предавайки я на 
поколенията с висок профе-
сионализъм и практическа 
подготовка.

соб. инф.
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ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЦИГОВО
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ - ВЕК

стълби. Срокът на обучение 
е три години, а приемът след 
трети прогимназиален клас. 
Фактическото обучение за-
почва една година по-късно 
на 1 септември 1913 г., пора-
ди участието на България в 
двете Балкански войни. Пър-
вата учебна година започва 
с 12 редовни и 6 извънредни 
ученици. За тяхното обуче-

ние отговарят  управителят-
майстор Михаил Антонов 
и учителят Христо Иванов. 
В следващите военни годи-
ни училището съществува с 
14-16 ученици. През 1922 г. 
училището е преименувано 
в столарско и започва обуче-
ние по производство на ме-
бели – столове, маси, шкафо-
ве и др. 

В края на 20-те години в 
училището се разкрива от-
дел „Строително каменодел-
ство“- три годишен курс на 
обучение, а от 1930 г. то се 
преименува в Промишлено 
сградостроително и столар-
ско училище.

Между двете световни вой-
ни са се дипломирали около 
357 възпитаници или средно 

на година по 14 ученика. За 
тяхното обучение се грижат  
средно по пет учители на щат 
и малко лектори за слабо за-
стъпените общообразовател-
ните предмети. За предвоен-
ната учебна година 1938-1939 
г. са направени разходи на 
стойност 258 408 лева.

Стоянка ЙОРДАНОВА
директор на ПГСА

пективно се оказва разкрива-
нето на професионално учи-
лище  през есента на 1912 г. 
под името „Държавна образ-
цова работилница“ с профил 
производство на дограма 
– врати, прозорци, дървени 

Корените на професионал-
ното образование в града ни 
трябва да се търсят още през 
1902 г., когато се разкриват  
грънчарски курсове, продъл-
жили до 1909 г.

Много по-жизнено и перс-

През епохата на Възражда-
нето в Брацигово се развиват 
много занаяти: дюлгерство, 
грънчарство, розопроизвод-
ство, производство на догра-
ма и много други. Едни от 
най-успешните е дюлгерство-
то (строителството), което 
обединява над 500 първо-
майстори, майстори, калфи 
и чираци в създадения през 

1846 г.  дюлгерски еснаф (ру-
фет). С право арх. Пею Бер-
бенлиев, изследовател на 
архитектурното творчество 
на брациговските майстори-
строители през възраждане-
то, определя създаденото от 
тях като ШКОЛА - Брацигов-
ска архитектурно строителна 
школа през Възраждането. 
Брациговските майстори-

строители създават шедьо-
ври като църквите „Св. Бо-
городица“ в гр. Пазарджик,  
„Св. Богородица“ и „Св. Ма-
рина“ в Пловдив, църквите в 
Карлово, Калофер, Казанлък, 
Брацигово, околните селища 
и др. Те са построили много 
училища, търговски сгради и 
мостове. Признание за тях-
ното творчество е  грамотата 
връчена на  Иван Боянин от 
официалните турски  власти 
през 1867 г., с която му се при-
съжда званието „архитект-
практик“ за построяването 
на моста над р. Струма при 
Кресненскто дифеле и сабя-
сувенир. Признание за тяхно-
то творчество е и  разкрива-
нето на строително училище 
в гр. Брацигово в началото на 
ХХ век, едно от първите про-
фесионални строителни учи-
лища в България.

Ученици от столарското училище през 1925 г.

Ученици от столарското училище през20-те години на ХХ-ти 
век: първи в ляво седнал е учителят Грую Петлешков

Ученици поставят стъпалата на сградостроителното училище  
30-те години на ХХ век

Ученици ІІ-ІІІ курс от каменоделския отдел на училището по 
практика през учебната 1930/1931 г./

Първи ред седнали: Тодор А. Дамов, Костадин Тъпанаров,      
Петър Чорбаджийски, Ангел Нанов и Петър Донов;

 Втори ред седнали: неизвестен, Ангел Н. Златков, Димитър Ив. 
Серафимов, Ангел Марков, Петър Тосев, Георги В. Янков;

     Трети ред прави: Георги Чулков, Атанас Атанасов, Димитър Й. 
Карналов, неизвестен, Петър Георгиев Грънчаров

Ученици  на практика в мраморна кариера Осиково през 1931 г.

Учебна 1939-40 година – Двора на сградостроителното учи-
лище, практика по каменоделство

Учебна 1940-41 година - Учениците на празника на Св. Тома

 Проекти  украса на столове 
и шкафове изработени от 
ученици от столарското 

училище

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

Библиотеката при НЧ 
„Васил Петлешков-1874“ 
разполага с библиотечно-
информоционен център 
по проект „Глоб@лни биб-
лиотеки-България“.

Работно време 
от 8.30 до 18.30 часа

Почивни дни 
събота и неделя

Центърът предлага пет 
компютъра за свободен 
достъп до интернет за 
граждани. Библиотеката 
организира практически 
курс по начална компютър-
на грамотност.

Станете част от гло-
балното инфирмацион-
но пространство чрез 
Програма „Глоб@лни 
библиотеки - България“.

150 години от издаването на „Български 
народни песни“ от братя Миладинови
Библиотеката при НЧ 

„Васил Петлешков - 1874“ 
организира честване на 150 
годишнината от издаване-
то в Загреб през 1861 г. на 
сборника „БЪЛГАРСКИ НА-
РОДНИ ПЕСНИ“. Това е най-
значителното национално 
и културно-историческо 
дело на Братя Миладино-
ви. Други издания на сбор-
ника са правени през 1891, 
1942, 1961, избор - 1968 и 
фототипно издание през 
1981 г. Сборникът е израз 
на родолюбието на двама-

та братя и на тяхното високо 
съзнание като общественици 
и просветни дейци.

Чрез събирането и обна-
родването на българските 
народни песни те се стремят 
да покажат българина като 
творец на богата духовна и 
материална култура. Сбор-
никът съдържа: народни 
песни (разделени в 12 раз-
дела), детски игри, сватбени 
обичаи, вярвания, предания, 
собствени народни имена, 
пословици, гатанки. Особено 
място се отделя на юнашкия 

епос, в който се възпява ге-
роизмът на българите при 
отстояване на род, език и 
вяра.

Възторжени отзиви за 
сборника пишат Л. Кара-
велов, Хр. Ботев, Р. Жинзи-
фов, И. И. Срезневски, М. 
Фиалка и други.
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Ние - хората

На 18 юни имах щаст-
ливата възможност да се 
насладя на великолепните  
изпълнения на вокалното 
трио „Уникалните гласове“. 
Те са Веселин Вачев, Георги 
Петров и Борис Луков - опер-
ни певци, с впечатляващи 
вокални възможности, сила 
и красота на гласове. Те са 
млади, талантливи и все по-
популярни не само у нас, но 
и в чужбина. Не случайно ги 
наричат „Тримата тенори“. 

Репертоарът им е с неве-
роятно широк и разнообра-
зен обхват. Трудно може да 
се направи разлика между 
изпълненията им на кла-
сически арии и италиански 
канцонети от това на Пава-
роти, Доминго и Карерас. 
Не са забравени рускте кла-
сически песни и цигански 

романси, поп и рок евъргий-
ни, латино... Място са наме-
рили както неувяхващите 
български шлагери, така и 
патриотичните и възрож-
денски песни. 

Тримата са скромни, ес-
тествени и непринудени. 

Появата им в музикалния 
живот ни обнадеждава, 
че има таланти с които да 
представим България пред 
света.

Нека си пожелаем да ги 
посрещнем и в Брацигово!

Пею МАРКОВ

„Уникалните Гласове“ - Живот от камък, дърво и керамика
„Тримата тенори“ на България

И тази година на остров 
„Свобода“ в Пазарджик 
беше открит традиционният 
международен скулптурен 
симпозиум. Петдесет и чети-
ри са творбите от предишни 
години, които красят парка. 
Тазгодишните участници ще 
увеличат броя им с още два-
надесет. За международния 
характер на събитието допри-
нася с присъствието си Глория 
Миндес от Португалия.

За по-малко от две сед-
мици участниците трябва да 
създадат своите творби от 
камък, дърво, керамика и 
метал. Те са с младежки дух, 
дружелюбни и ентусиазира-
ни. Всеки от тях е участвал в 
десетки изложби, конкурси 
и симпозиуми, притежава 
множество международни 

и национални награди за 
скулптура. Не се страхуват от 
35 градусовата жега и рабо-
тят всеотдайно на предоста-
вените им от „Спектър кера-
мик“ и „Карт-инвест“ терени 

в Брацигово.
В групата, вдъхваща живот 

на големите каменни бло-
кове са двете дами – Лилия 
Поборникова и Глория Мен-
дес. Кураторът (уредник) на 
изложбата Леон Бабачев, 
Добри Гочев и Кирил Кузма-
нов са другите работещи с 
камък. Проф. Константин 
Денев, доц. Николай Нинов, 
Орфей Миндов и Георги Ве-
ликов ще създадат своите 
творби от огромните дърве-
ни трупи и греди. Доц. Емил 
Бачийски, Димитър Малам-
ски и Здравко Здравков са 
керамиците.

Нека пожелаем на всич-
ки творческо вдъхновение, 
спорна работа и множество 
бъдещи отличия.

„Априлци“

 Отново голям пожар в Равногор
За голямо съжаление за 

три години възникнаха три 
големи пожара. Най-напред 
огънят напълно изгори два 
магазина в центъра на селото. 
В края на миналата година из-
горяха складовете на Горското 
стопанство заедно с техника, 
автомобили и много картофи. 

На 11 т. м. изгоряха две 
къщи, четири селскостопан-
ски постройки и навеси с мно-
го имущество. Предполагаме, 
че причините са различни, но 
да оставим на компетентните 
органи да ги установят. Щати-
те са огромни.

Цялото население помага-
ше активно за ограничаване 
на огнените езици, за нама-

ляване на щетите от пожара. 
Противопожарната охрана 
реагира бързо на сигнала за 
пожар, но 18 километра стръ-
мен път затруднява ефектив-
ността на действията.

По-тревожното е, че водо-
проводната мрежа е крайно 
остаряла и не може да за-
хранва всички кранове с не-
обходимата вода. Наличните 
(не навсякъде има) противо-
пожарни кранове  са малко. 
Противопожарните марку-
чи не са достатъчно. Всичко 
това налага в селото да има 
оборудван автомобил за про-
тивопожарна защита и необ-
ходимите маркучи, кранове 
и други пособия за бързо ре-

агиране в случай на огнени 
бедствия.

Наложителна е бърза под-
мяна на старите водопровод-
ни тръби, за да може водата 
да достигне до всичките части 
на селото, някои от които през 
голяма част от лятото дори  
нямат.

Вероятно има какво да се 
направи по профилактиката 
и безопасноста при паленето 
на огньове. С общи усилия на 
администрацията, специали-
зираните противопожарни 
органи и цялото население 
може и трябва да не се допус-
кат загуби от пожари.

 Сдружение „Ние и
роден край“ - с. Равногор

На 3 юни Културен клуб на 
пенсионера „Дълголетие“ по-
сети националния фестивал 
„Нежни чувства“ 2011 -  гр. 
Пловдив.

Нашата вокална група с ху-
дожествен ръководител Гена 
Павлова и корепетитор Павел 
Илиев се представи отлично. 
Хората в залата след бурни 
ръкопляскания не гледаха 
възрастта, а слушаха песента.

Вълшебна е магията на бъл-

Песентане остарява
гарската градска песен. Тя ни 
връща към младостта, към 
първия трепет на любовта, за-
щото човек се ражда с песен, 
живее с песен и умира с песен. 
Който пее и се смее – дълго 
живее. Песента подмладява 
и никога не остарява. Така ху-
баво го е казал нашият народ.

Изказвам благодарност към 
Община Брацигово, която 
осигури безплатно пътуване 
до гр. Пловдив.

Върнахме се с грамота за 
отлично представяне. Такава 
е истината за Брацигово – до-
бри хора живеят и много пеят!

Гена ПАВЛОВА

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦИРК
На 22 юни Сдружение 

„Ние и роден край“ с. Ра-
вногор организира за фол-
клорната група към чита-
лището посещение на цирк 
„Балкански“, гостуващ в гр. 
Пазарджик. Билетите бяха 
закупени от председателя 
на Сдружението - Йордан 
Мадаров, а Община Браци-

гово осигури превоза, като 
отпусна един от общинските 
автобуси, за което благода-
рим на г-н Гюлеметов.

В продължение на около 
два часа възрастни и деца 
имахме възможност да се 
забавляваме с многото и 
разнообразни атракции – 
жонгльорство, акробатика, 

дресура на бели лъвове, 
сфера на смъртта и други.

Всички останахме довол-
ни от това което видяхме, 
но още по-добре щеше да 
бъде, ако ни беше отпуснат 
още един автобус, за да мо-
гат повече хора да посетят 
цирка.

Калина ЩЪРБЕВА
член на Сдружението

с. Равногор

Чувства, породени от едно гостуване
На 19 юни 2011 г. гости на 

града ни бяха членове на 
Сдружение на хора с увреж-
дания „Надежда за досто-
ен живот“ от гр. Пловдив, с 
председател Веска Младе-
нова. Голяма, весела група 
с очакване за приятно пре-
карване в Брацигово. Като 
домакини ги посрещнахме 
и разведохме. Запознаха се 
с нашият клуб, разгледаха 
историческия музей, църк-
вата, парк „Априлци“ и др. 
Но дали всички успяха да 
влязат и разгледат? Не, не 
всички. Като придружаващ 
ги изпитах голямо неудоб-
ство. Хората с инвалидни 
колички стояха отвън. От-
вън пред музея, отвън пред 
църквата, отвън пред парк 
„Априлци“, все отвън като 
наказани. Наказани от кого 
и за какво? Наслушахме се, 
начетохме се, колко много 
се прави за достъпната сре-
да на хората с увреждания. 
Само че действителността е 
друга. Не зная как се чувст-
ваха тези хора, но мога да ви 

кажа как се чувствах аз - сра-
мувах се, чувствах се много 
неловко. Вярно е, че се рабо-
ти по проекти, имаме и два 
центъра за деца и възрастни 
хора с увреждания, но за 
съжаление неудобствата и 
ограниченията за част от тях 
остават. Днес разгледах гра-
да ни през очите на хората с 
инвалидни колички. Та ние 
нямаме дори една тоалет-
на достъпна за тях. За каква 

интеграция говорим тогава? 
Ето как първоночалните ми 
приятни чувства от новото 
запознанство бяха вгорчени. 
Много се надявам, следва-
щият път когато придружа-
вам гости, да го направя 
само с чувство на гордост от 
града ни.  

Димитрийка КЪНЕВА
зам. председател на

Организация на хората с 
увреждания гр. Брацигово

Брацигово TV „предава“ от Културния дом
И то не един, а цели три 

канала: трагедия, комедия и 
ромски канал. Водещите са 
млади и чаровни, има талант-
лив актьорски екип, страхотен 
оркестър и изпълнители във 
всички музикални жанро-
ве. Всичко това не е шега, а 
реалност, благодарение на 
учениците от СОУ „Народни 
будители“, които на 15 юни 
отпразнуваха края на учебна-
та година и началото на без-
грижното лято.

Превърналият се вече в тра-
диция концерт се състоя в го-
лямата зала на Културния дом 
благодарение на любезните 

домакини от читалище „Васил 
Петлешков“. 

Месец преди това в учили-
щето кипеше трескава под-
готовка под вещото ръковод-
ство на ръководителите Петър 
Бекриев и Петър Казаков. На 
сцената се появяваха едни 
истински творци, запалили 
завинаги в сърцата си искрата 
на изкуството. В импровизи-
раното телевизионно студио 
имаше филми, песни и ре-
клами за всеки вкус. Апло-
дисментите в препълнената 
зала не стихваха за телевизи-
онните водещи, музикалните 
изпълнители и талантливите 

актьори. Родители, близки и 
приятели на учениците бяха 
съпричастни към успехите им.

Своите награди получиха 
отличниците и най-изявилите 
се през учебната година. 

Годишният концерт на та-
лантите в СОУ „Народни бу-
дители“ се превърна в един 
нестихващ празник на радост-
та от това да твориш, да пока-
жеш какво можеш и да бъдеш 
част от едно прекрасно неде-
лимо цяло.

Весела ваканция и слънце в 
душите ви пожелават децата 
на Брацигово!

Магдалена ХАДЖИЕВА


