
Стенен компютър е мон-
тиран в салона за посети-
тели на партера в сградата 
на Общината. На него може 
да се намери всичко, което 
интересува гражданите по 
отношение на информация 
за общината или общински 
въпроси. Масивният ком-
пютър се намира на една от 
стените срещу гишетата на 
фронт-офиса. Придобивката 
е по проект „Е-ПОДЕМ - Ев-
ропейски  Проекти, Общин-
ски Дейности и Електронен 
Мениджмънт” на Национал-
ното сдружение на общини-
те по Оперативна програма 
„Техническа помощ”. 

На западната страна 
на сградата на Общината, 
непосредствено до входа, 
е монтиран широкоекра-
нен плазмен телевизор, 
на който непрекъснато се 

излъчва информация за 
гражданите.

Съоръженията са пре-
доставени безплатно, без 
финансовото участие на 
Община Брацигово
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В последното си за годината обръщение към 
вас бих искал да благодаря за усилията на всички 
за постигане на по-добри резултати, за успехите 
на изминалата 2013 година в една доста предизви-
кателна във финансово-икономическо отношение 
ситуация.

Работата на една община по време на криза е 
предизвикателство, което предполага максимал-
но консолидиране на усилията на всички нас около 
цели, свързани преди всичко към предоставяне на 
достъпни и качествени услуги на гражданите. 

От името на Община Брацигово и лично от мое 
име сърдечно ви поздравявам с най-светлия хрис-
тиянски празник – Коледа, и с настъпването на Но-
вата 2014 година. Нека добрите традиции, които 
сме наследили от нашите родители, се предават 
на поколенията след нас, за да възраждат силата 
и самочувствието на младите хора. На всички вас 
и вашите близки пожелавам много здраве и лично 
щастие, всеотдайност, енергия и воля за реализи-
ране на всички добри начинания.

Нека изпратим достойно 2013-а и посрещнем 
с много настроение и веселие една по-здрава и по-
успешна 2014 година.

Весели Коледни и Новогодишни празници!Весели Коледни и Новогодишни празници!

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Уважаеми дами и господа, Уважаеми дами и господа, 
жители на община Брацигово,жители на община Брацигово,
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Димитър АДЖЕЛАРОВ

Скъпи съграждани,Скъпи съграждани,

В навечерието на Коледа и Нова година пожела-
вам на всички вас и на Община Брацигово като цяло 
по-добро бъдеще!

Нека сме живи и здрави, да имаме щастие и 
топлина в домовете си и успехи в професионалната 
сфера!

Новата 2014 г. ще бъде много важна за България. 
Осъзнавайки това, пожелавам на Общинския съвет 
да намери пътя към консенсуса и конструктивизма. 
Всяка Нова година е най-подходящият момент за 
ново начало!

На Общинска администрация – Брацигово, поже-
лавам да бъде максимално близо до хората, да работи 
за възраждане икономиката на общината ни, което 
да донесе по-високи доходи на нашите семейства.

На гражданите на община Брацигово пожелавам 
да съумеем да създадем такава жизнена среда, че 
младите хора да намират реализация в родния ни 
град и смисъл да остават тук, а не да търсят пре-
питание другаде.

Пожелавам на себе си и на съгражданите си да 
бъдем добри хора, да бъдем честни и принципни, да 
живеем по-добре и спокойно и да се научим да сбъд-
ваме мечтите си!

Весела Коледа и щастлива Нова година!Весела Коледа и щастлива Нова година!

Илия Калинов
председател на ОбС- Брацигово

 

Членовете на Общинска-
та организация на хората с 
увреждания в Брацигово 
бяха уважени от секретаря 
на Общината г-жа Мария 
Мадарова по повод 3 декем-
ври – Международния ден 
на хората с увреждания. По 
инициатива на Генералната 
асамблея на ООН този ден 
се отбелязва за първи път 
през 1992 г. и чрез чества-
нето му се дава ясен знак 
за нуждата, желанието и 
готовността на всички да 
обединят усилията си за по-
добряване живота на хората 
с увреждания.

„Да се научим да спо-
деляме света на хората с 
увреждания, да проявяваме 
съпричастност, толерант-
ност и уважение към тези 
хора е мерило не само за 
хуманност, а и за зрялост на 
обществото ни. Днес ние се 

присъединяваме към чест-
ването на празника с уваже-
ние и поклон пред вас, които 
ежедневно, с воля и кураж 
отстоявате правото си на 
достоен живот. Дойдохме 
не само да ви поздравим, а 
и да присъстваме на урок по 
сила на духа. Уверяваме ви, 
че и занапред може да раз-
читате на Общинска адми-
нистрация - Брацигово, за 
подкрепа в осигуряването 
на пълноценното ви участие 
в обществения живот. По-
желаваме ви, както и досега, 
със сила и кураж да отстоя-
вате себе си и мечтите си!”, 
каза г-жа Мадарова и увери, 
че това са и думите на кмета 
на община Брацигово Васил 
Гюлеметов, който винаги 
радушно е приемал благо-
родната кауза на протегна-
тата ръка.

Таня ЙОРГОВА

Празничното настроение 
нахлу в сърцата на присъ-
стващите на пл. „Центра-
лен” в Брацигово, след като 
всичко бе окъпано в разно-
цветни светлини. Коледното 
дръвче и сградите около 
площада  на града „светна-
ха” в късния следобед на 10 
декември. Но официалната 
церемония по въвеждането 
на Коледния дух в Брациго-
во започна малко по-рано.

С коледни песни той 
бе приласкан от децата от 
детските градини в града. 
Участваха още танцов съ-
став „Брациговче”, вокална 
група и танцов състав от ОУ 
„Христо Ботев” – с. Бяга, и 
възпитаниците на КСУДС 
- Брацигово.

Огнените фойерверки  
запалиха буквално и пре-
носно огъня в сърцата на 

присъстващите не за първи, 
надяваме се, не и за после-
ден път. 

Около 17.30 часа дой-
де дългоочакваният миг 
– зам.-кметът на Брацигово 
инж. Тодор Кръстев започ-
на обратното отброяване 
преди запалването на праз-
ничните коледни светлини. 
В сюблимния момент над 
площада се разпръснаха и 
хризантемите на празнич-
ната заря, предоставена от 
Георги Пищронов.

Вкусовите рецептори 
на събралото се множество 
бяха поласкани от аромат-
ната почерпка на обществе-
ните кухни в града – баница 
с късмети.

Весели празници Весели празници 
от екипа ни!от екипа ни!

„Априлци”

КОЛЕДНИЯТ ДУХ ДОЙДЕ
В БРАЦИГОВОВ БРАЦИГОВО  

МАСИВЕН КОМПЮТЪР МОНТИРАХА МАСИВЕН КОМПЮТЪР МОНТИРАХА 
НА ПАРТЕРА В ОБЩИНАТАНА ПАРТЕРА В ОБЩИНАТА

НА ЗЕМЯТА МИР, МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!

ПРАВО НА ДОСТОЕН ЖИВОТПРАВО НА ДОСТОЕН ЖИВОТ

Екипът на Проект 
„Звено за услуги в домашна среда

„Подкрепа в дома”
към Домашен социален патронаж - 

Брацигово” с ръководител Мария Мадарова

честити Коледните и Новогодишните празници
на всички потребители и работещи по проекта

и на техните семейства.
С най-искрени пожелания за здраве и сили, за доброта – 

дарявана и получавана, за дни на радост и усмивки,
за мигове на сбъднати мечти.
Добри неща мислете и правете

и щастливи през Новата година бъдете!

Весела Коледа и щастлива 2014 година!

НА ЗЕМЯТА МИР, МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!НА ЗЕМЯТА МИР, МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!



Футболът е като айсберг - вижда се 
само върхът му. Другото, по-голямата част 
от футболния живот и отношенията в него, 
остава скрито от очи-
те на публиката край 
зеления терен. Раз-
бира се,  шило в торба 
не седи. Картината е 
пъстра и вече се зна-
ят някои неща около 
отборите и техните 
идеални цели.

Какво ни доне-
се футболната есен? 
Никаква интрига, 
стройността на полу-
сезона, която не е 
висока, стремглаво 
продължи да пада. В 
хода на първенството 
се отказа от участие 
„Комуна” (Черногоро-
во), а по-късно го по-
следва и „Пазарджик 
2012”. Групата остана 
само с 14 отбора и 
борбата за спасяване 
от отпадане не се осъ-
ществи.

Жалко! Отпадна 
една хубава възмож-
ност съревнованието 
да бъде по-напре-
гнато, играта - по-на-
падателна, головете 
- повече, а победата - 
естествено,  по-ценна.

Единствено от-
борът на ФК „Чико” 
– Бяга, не скрива 
амбицията си и пак е 

начело в класацията на първенството с 
изпитани спортисти, доказали високите 
си футболни качества. Срещите безспор-

но помогнаха на от-
бора да изпита в битка 
острието на меча си и 
здравината на щита си 
и да впише в поредна-
та си златна страница 
за полусезона 12 
победи и само една-
единствена загуба.

За доброто пред-
ставяне на тима, ръ-
ководството на ФК 
поздравява състеза-
телите и им пожела-
ва здраве, късмет и 
весело посрещане на 
Коледните и Нового-
дишните празници.

Честита Нова го-
дина на футболистите 
Иван Т. Спасов, Борис 
Ст. Кацаров, Йордан 
Михайлов, Йордан 
Чолов, Филип Воде-
ничаров, Георги Ча-
пов, Дилян Лазаров, 
Валентин Илинов, 
Живко Готев, Геор-
ги Михайлов, Деян 
Бекяров, Славейко 
Чолаков, Атанас Ан-
дреев, Димитър Анге-
лов, Николай Дойчев, 
Цветомир Владими-
ров, Джан Тутал и на 
треньора Стефан Ма-
джаров.

Димитър ПОПОВ

Общество

Някога, когато руският 
император Николай I про-
чел повестта „Тарас Булба” 
на големия писател Н.В. 
Гогол, възхитен от героизма 
на казаците, без да прави 
разлика между историчес-
ки и художествен образ, 
назначил автора на книгата 
за професор по история в 
университета. И тъй като 
Н.В. Гогол бил писател, а не 
историк, се почувствал зад 
катедрата като в небрано 
лозе… Ами сега? На цар не 
се отказва… И за да се из-
вини, вързал бузата си уж, 
че го болял зъб, та не могъл 
да говори… Така бил профе-
сор от ден до пладне…

Това е единичен случай, 
когато неподходящ човек 
е назначен на съответна 
работа, за която си няма по-
нятие… А дали някой преди 
повече от сто и петдесет 
години е могъл да предпо-
ложи, че това явление ще 
се размножи и разпростра-
ни в някои страни, където 
е установена т. нар. „демо-
крация”? И че корабен ин-
женер ще стане министър 
на просветата, учител по 
физическо възпитание - ми-
нистър на вътрешните рабо-
ти и т.н., и т.н. И че на такива 
хора никога не им минава 
през ум да се извинят, че 
„ги боли зъб”? 

„Демокрацията” дава 
възможност на много хора, 
които не са успели да се 
наложат като специалисти в 
дадено поприще и тласкани 
от амбицията си, да се при-
способят към елита, да ста-
нат политици. Би трябвало 
да не се изненадват като 
узнаят, че „политическите 
игри са противоположни на 
играта на сляпа баба - виж-
дат само няколко, всички 
останали са със завързани 
очи” (според П. Бауст - 
френски философ).

Издигането на непод-
ходящи хора не дава отра-
жение само върху състоя-
нието на определен сектор, 
макар че „преуспяващите 
негодници са нетърпими” 
(според Есхил), но и неусет-
но променят значението на 
такива понятия като чест-
ност, която вече се посреща 
с насмешка, хитрост, която 
буди възхищение, открове-
ност, която се приема за 
глупост и т.н.

И защо неусетно са реа-
билитирани такива прояви 
като ласкателство, което е 
„срамна търговия, от която 
печели само ласкателят” 
(като в баснята  за сирен-
цето на гарвана и лисицата), 
лицемерието, което според 
Ш. Петьофи „не е труден 
занаят и всеки негодник 
го владее”, лакейниченето, 
което си е в кръвта на ро-
бите, които „дори останали 
без господар, не стават 
по-достойни хора” (според 
Й.В. Гьоте – немски класик) 
и т.н.?

Тревогата по тези явле-
ния принуди поета Пеньо 
Пенев да напише: „…виж 
оня там в джоба си камък 
държи и се готви главата 
ти с камък да счупи, щом не 
бъде покорна пред гнусни 
лъжи…”

И по-нататък: „Колко е  
трудно в нашия век да бъ-
деш честен човек!”

Тревогата за компетент-
ността и справедливостта 
не е ли тревога за същест-
вуването на България?

Димитър АДЖЕЛАРОВ

1. Осигуряване на под-
ходи до:

- сградата на Градска по-
ликлиника, автобусни спирки, 
обществени сгради;

- учебни заведения, детски 
градини, търговски обекти;

- тротоари и стълби към 
улиците „Христо Смирнен-
ски”, „Грамадите” и „Браци-
говска комуна”.

2. При образуване на 
поледици опесъчаването на 
тротоарните площи да се из-
вършва ръчно в отсечките, 
недостъпни за пясъкораз-
пръскващия автомобил.

3. Ръчно ще бъдат почист-
вани недостъпни за техниката 
улици в старинната част на 
града:

- „Иван Вазов”;
- „Преврен”;
- „Братя Попови”.

По време на снеговалеж 
гражданите и фирмите трябва 
да почистват прилежащите 
към личните имоти и офиси 
територии, да отстраняват об-
разувалите се ледени висул-
ки и надвисналия сняг.

Паркирането на лични и 
служебни МПС не трябва да 
пречи на снегопочистващите 
машини.

Ако МПС-та пречат на 
почистващата техника, соб-
ствениците им ще бъдат гло-
бявани съгласно Наредбата 
за опазване на обществения 
ред.

При констатирани нару-
шения, молим гражданите да 
подават сигнали на гореща 
линия 03552/20 65.

Гл. сп. „Чистота”
Георги БАТАКЛИЕВ

На 3.12.2013 г. в лекцион-
ната зала на кметство Бяга се 
проведе първото заседание на 
местните офицери и сержанти 
от запаса и резерва. Присъства-
ха 12 човека. Гости бяха общин-
ският кмет Васил Гюлеметов, 
председателят на Общинската 
организация на СОСЗР Симеон 
Драгов и заместникът му Тодор 
Карамитев.

На сбирката бе представен 
уставът на местното сдружение, 
който след обстойно обсъжда-
не и станалите разисквания бе 
приет единодушно. На първото 
по рода си заседание резер-
вистите решиха:

1. Учредяват дружество на 
офицерите от запаса и резерва 
от село Бяга, общ. Брацигово.

2. Избират за председател 
на местната структура стар-
шината от резерва Митко Ф. 
Найденов, а за секретар - под-
полковник от резерва Илия Ив. 
Милушев.

Идеалната задача на ново-
то сдружение е да работи за 
опазване на националните 
устои и патриотичното възпита-
ние на населението и най-вече 
на подрастващите.

„Априлци”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БРАЦИГОВО

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение № 357/30.05.2013 г. и Решение № 444 /25.10.2013 г. 
на Общински съвет - Брацигово

ОБЯВЯВА
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба 

на недвижим имот, частна общинска собственост, пред-
ставляващ масивна сграда – вила № 352, състояща се от 
полувкопан етаж – партер, със застроена площ 75.12 кв. м, 
и два надземни етажа със застроена площ по 138.23 кв. м, 
попадаща в урегулиран поземлен имот VII – за ведомстве-
ни почивни станции, в кв. 2 по действащия регулационен 
план на летовище Васил Петлешков, при съседи вила № 
108, вила № 120 и от две страни улици.

Начална тръжна продажна цена в размер на 99 200 (де-
ветдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 8.01.2014 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Общинска администрация - Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов” № 6а.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - Брацигово, до 16.00 ч. 
на 7.01.2013 г. срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от начал-
ната тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN BG 88 
SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Общинска бан-
ка АД - Пещера, или в брой в касата на Община Брацигово 
до 16.30 ч. на 7.01.2014 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово, до 16.45 ч.
на 7.01.2014 г. 

Оглед на обекта може да се направи в рамките на работ-
ното време на Общинска администрация - Брацигово, след 
предварителна заявка в стая № 16 и представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 7.01.2014 г.

В случай, че за обявения търг не се явят кандидати за 
участие, последващ търг да се проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация: 
Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116, 110.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

кмет на община Брацигово

Относно раздаваните помощи от ЕС чрез БЧК, недоволство имаше още от миналата го-
дина. Сега нещата се повтарят с по-голяма сила. Събрах мъката, обидата и сълзите на много 
възрастни хора, които не са удовлетворени. Преди да напиша дописката разговарях с кмета 
на селото. Отговорът беше: за помощите отговарят само Социалното и БЧК - Брацигово, без 
Кметството, в което никой не вярва. Такъв отговор е даван и на останалите. Много добре 
зная каква организация е БЧК, тъй като самата аз съм била активистка, а животът ми пре-
минава с човек, който през целия си професионален стаж е бил негов председател.

Бих се извинила, ако (както искат хората) се постави списък на получаващите помощи и 
сама мога да преценя дали са ме подвели с информацията. До днешна дата такъв няма. Вие, 
доброволците, сте много навътре в тия работи, направете всичко възможно недоволните да 
са по-малко и да няма сълзи и обидени. Катя КОМИТОВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БРАЦИГОВО

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение 
№ 440/25.10.2013 г. на Общински съвет - Брацигово

ОБЯВЯВА
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба 

на недвижими имоти, частна общинска собственост, находя-
щи се в с. Исперихово, община Брацигово, както следват:

1. УПИ V - 4, в кв. 7 по регулационния план на с. Испери-
хово, ул. „Единадесета” № 8, целият с площ 700.00 (седем-
стотин) кв. м, при граници: север – край на регулацията; 
изток – УПИ VI - 4; юг – улица; запад – УПИ IV - 4. Актуван с 
Акт № 44/2002 г. за частна общинска собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5600.00 
(пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

2. УПИ VI - 4, в кв. 7 по регулационния план на с. Ис-
перихово, ул. „Единадесета” № 10, целият с площ 710.00 
(седемстотин и десет) кв. м, при граници: север – край на 
регулацията; изток – УПИ VII - 4; юг – улица; запад – УПИ V 
- 4. Актуван с Акт № 45/2002 г. за частна общинска собстве-
ност.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5680.00 
(пет хиляди шестстотин и осемдесет) лева без ДДС.

3. УПИ VIII - 4, в кв. 7 по регулационния план на с. Ис-
перихово, ул. „Единадесета” № 14, целият с площ 720.00 
(седемстотин и двадесет) кв. м, при граници: север – край 
на регулацията; изток – УПИ IХ - 4; юг – улица; запад – УПИ 
VII - 4. Актуван с Акт № 13/04.09.2013 г. за частна общинска 
собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 5760.00 
(пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 7.01.2014 г. от 10.00 ч. в сградата 
на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация - Брацигово, до 
16.00 ч. на 6.01.2014 г. срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от на-
чалната тръжна продажна цена за всеки един от имотите 
се внася по сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC 
SOMB BG SF, при Общинска банка АД - Пещера, или в брой 
в касата на Община Брацигово до 16.30 ч. на 6.01.2014 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово, до 16.45 ч.
на 6.01.2014 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на ра-
ботното време на администрацията на Кметство Исперихо-
во след предварителна заявка в Кметството и представяне 
на документ за закупена тръжна документация до 15.00 ч. 
на 6.01.2014 г.

В случай, че за някои от имотите търгът не се състои, 
последващ търг да се проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация:
Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 110, 116
или Кметство Исперихово, GSM 0897/99 77 69

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Уважаеми спортисти и фенове,
Есенният футболен сезон 2013/

2014 завърши с пълен успех на ФК 
„Чико”- Бяга, който в момента е на 
върха в областта. Задоволството е 
пълно във всички посоки – като се 
започне от добрата организация, от 
спортсменския дух на двубоите и 
се завърши с безспорния извод за 
спортно-техническото израстване на 
мъжкият ни отбор.

Много добро впечатление на-
правиха на терена избраниците на 
селекционерите на детския отбор на 
„Чико”, които ни доказаха за първи 
път възможностите си с показани 
хубави и съдържателни игри. Децата, 
макар и събрани набързо от трите 
села, непознаващи се, върнаха с из-
явите си надеждата за добруването 
на селския футбол в района.

Като кмет на село Бяга, имам чест-
та да поздравя чрез вестник „Април-
ци” всички състезатели на ФК „Чико”  
- мъже и деца, футболното ръковод-
ство и селекционерите с настъпващи-
те Коледни и Новогодишни празници 
и да им пожелая много здраве и успе-
хи в спорта и в живота!
Весела Коледа, щастлива и успешна 

Нова година!
Илия МИЛУШЕВ

кмет на кметство Бяга

ДЕМОКРАЦИЯТА 
И НЕЙНАТА СЯНКА

Организиране на зимното почистване 
и условия за изпълнение на ръчно 
снегопочистване на тротоари при 
образуване на снежна покривка

над 5 см и поледици

РЕПЛИКА

Отговор вместо извинение

СПОРТ

Êîëåäåí ïîçäðàâÊîëåäåí ïîçäðàâ

ЕСЕНЕН ФУТБОЛЕН ПОЛУСЕЗОН 
НА „А” ОФГ – 2013/2014

В Градски исторически музей през месец 
октомври приключи успешно реализирането 
на втори проект  под наименование „Доизграж-
дане на достъпна среда за хора с увреждания”. 
Той е финансиран от Агенцията за хора с увреж-
дания. Проектът  се изпълни в три компонента. 
Първият е осигуряване на подход чрез две рам-
пи, които дават достъп от паркинга до  сградата  
на Историческия музей, вторият - изграждане 
на санитарен възел за хората с увреждания. 
Изпълнител и на двата компонента е фирмата 

„ЕВРОБИЛДИНГ” - Брацигово. Третият  етап е 
монтиране на платформа за инвалиди от фирма 
„ПРО-Лифт” - София. Целият проект е на стой-
ност 26 980 лв.

Благодарности и към двете фирми изказва 
ръководството на музея. 

Съоръженията бяха изпробвани от хората 
с увреждания на 16.11.2013 г., когато Община 
Брацигово бе домакин на 11-и фестивал на само-
дейността на хората с увреждания от областта.

Йорданка ВАСИЛЕВА, уредник в ГИМ

ХОРАТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА С ДВИГАТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ВЕЧЕ МОГАТ 
БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОСЕЩАВАТ СГРАДАТА НА МУЗЕЯ В БРАЦИГОВО



Междуна-
родна акаде-
мия на науките 
и висшето 
образование 
на Велико-

британия – Лондон, удостои 
Златка Касандрова със сребъ-
рен знак и сребърна диплома, 
както и със сребърна диплома 
в Алфа-шампионат със степен 

„Софист”. Наградите носят 
200 кредита от положителни 
рецензии и класиране и 220 
евро парична награда. Учас-
тието на нашата обществена 
възпитателка бе по повод 
Европейско-азиатски шампи-
онат по педагогически науки 
за 2013 година.

Иванка СТЕФАНОВА
секретар на МКБППМН

14 декември 2013 г.Култура 3

На 7.10.2013 г. дамите от 
хора при Народно читалище 
„Св. св. Кирил и Методий 
- 1929” - с. Исперихово, 
решиха да променят името 
на състава и вече са Група 
за народно пеене „Росна 
китка”.

В навечерието на най-
светлия християнски праз-
ник - Коледа, на 19.12.2013 
г. сме поканени в БНТ 2 за 
предаването „Добро утро”. 
Записът е в чест на един от 
най-ранните празници през 
януари - Бабинден.  Жените 
от „Росна китка” ще  пресъ-
здадем обичая „Поливане 
на „баба-акушерка”.  Пре-
даването ще се излъчи на 

2.01.2014 г. по БНТ 2, в сут-
решния блок „Добро утро” в 
рамките на 10 минути. 

Изказваме благодарност  
на Лора Христозова - уред-
ник в Етнографски музей 
- гр. Пловдив, която имаше 
честта да присъства на 
проведен Бабинден в с. Ис-
перихово и съдейства за по-
каната,  чрез  телевизията да 
покажем този народен оби-
чай. А също така и на Сев-
делина Атанасова (родом от 
с. Исперихово), съпричастна 
към нашите изяви и дъщеря 
на една от певиците ни - Йор-
данка Атанасова. 

Васка ВЪЛЧЕВА

Цял месец самодейци  и 
активисти на НЧ „Просвета 
- 1911” - с. Розово, репетираха 
автентични народни песни 
и възстановиха част от ня-
когашната розовска сватба 
- „Водене невястата на вода”, 
с ръководители Николай 
Балабанов и Славка Кушле-
ва. Причината за еуфорията 
беше покана на телевизия 
„АЛФА”. Направихме  отново 
основно проучване на оби-
чая в най-дребните детайли 
- символичното значение на 
облеклото, медени менци, 
пити хляб, украсени с пукан-
ки и ошавки, с набучени на 
клончета ябълки, кланяне на 
невястата пред водата, разли-
ването й, играене на ръченица 
на кумовете и много други. 
Всичко беше отрепетирано и 
приготвено както трябва. Не 
скривам, че се вълнувахме 
сякаш наистина ни предсто-
еше сватба. В определения 
ден екипът от  „АЛФА” дойде. 
Телевизионерите останаха 

възхитени от материалната 
база на читалището, от него-
вата подредба и съхранение, 
от музейната сбирка... Записът 
стана и по тяхна преценка 
всичко е перфектно.

После заедно седнахме 
около сватбарската трапеза 
на разбор и продължихме с 
почерпка и песни. Градусът на 
настроението се повиши, воде-
щата журналистка пя народна 
песен като истинска певица, 
но точките събра Балабанов, 
когато наду гайдата и започна 
да разлива родопски напеви. 
Председателката на настоя-
телство благодари на всички 
самодейци и на семействата 
Славка и Ангел Кушлеви, 
Грозденка и Георги Тюкенови, 
Катя и Тодор Комитови и Ваня 
и Николай Керенчеви, които 
плътно стоят до читалището 
и работят активно. Пожелахме 
си нови успехи! Гледайте ни в 
края на януари 2014 година в 
рубриката „Българска душа”.

             Катя КОМИТОВА

Идеята за реализиране на 
едно нетрадиционно събитие 
- изложба-концерт, в Браци-
гово се роди вечерта на 31 
октомври, когато бе пред-
ставена книгата „О, минало 
непоправимо” на Димитър 
Стефанов (Дънеков). Литера-
турното събитие премина с 
участието на художника Ста-
йо Гарноев, автор на илюс-
трациите, и на тенора Цвятко 
Ценов - също от Панагюрище, 
на когото присъстващите 
веднага засвидетелстваха 
симпатиите си. 

За познаващите  нравите 
в нашия градец и предвид 
настъпващите студове, при-
мамливото предложение 
прозвуча като възможно, 
но осъществимо в малко 
по-необозримото бъдеще. 
Случилото се на 3 декември 
тотално ги опроверга. Ръко-
водството на читалището се 
впусна в реализацията на 
събитието толкова дейно и 
присърце, че то стана факт 
още преди  коледните праз-
ници. Поздравления!

Поздравления и за 
художниците Стайо Гар-
ноев и Манол Панчовски, 
които съвсем безкористно 
се отзоваха на поканата 
и подредиха в празнично 
украсеното вече фоайе на 
читалището над 50-ина свои 
картини. Удоволствието да 
ги разгледат първи с чаша 
вино в ръка имаха близо 30 
души. Толкова дойдоха. И то 
не защото в Брацигово няма  
ценители на изкуството. Или 
пък учители! А защото?... 
Всъщност все едно. Отсъ-
стващите пропуснаха една 
много мила приятелска сре-
ща, наситена с багри, поезия 
и музика. От управляващите 
пък свидетел на всичко това 
стана само председателят 
на Общинския съвет Илия 
Калинов.

Секретарят на читалище-
то Галя Траянова представи 
художниците – известни 
не само в региона, но и в 
страната, и в чужбина. През 
лятото и двамата изложиха 

част от творбите си в залите 
на Европейския парламент 
в Брюксел. Творците редят 
платна навсякъде, където ги 
поканят. Ст. Гарноев работи 
в „Асарел-Медет”, гони 50-те 
и е завършил Минен техни-

кум, а М. Панчовски можем 
да открием като специалист 
в Историческия музей на 
Панагюрище, възпитаник 
е на Софийската художест-
вена гимназия и е в малко 
по-зряла младост.  Накратко 

това са визитните им картич-
ки. А истинската си същност 
те представиха с картините! 

Почеркът, сюжетите и 
тоналността на двамата са 
твърде различни, но платна-
та им са еднакво вълнуващи 

и грабващи погледа. 
Пъстри и в ярки контр-

астни тонове са картините 
на Ст. Гарноев. Но не с 
колорита си привличат те, 
а защото ни срещат с истин-
ските герои от познатото ни 
ежедневие. Тяхната фило-
софия за живота е сякаш 
по-различна от нашата и 
затова явно им е по-весело 
– сподели Георги Кабов, 
застанал пред платната „За 
убаво и за нелно – поп си 
требе”, „Омагьосана луна”, 
„Невестулка ще пази души-
те ни”. М. Панчовски пък ни 
пренася в друго измерение 
– в света на „Фантазия”, на 

„Останалото е мълчание”, 
на „Уловен миг”...  „От жи-
вописта му лъха финес и 
красота!” – не скриха удив-
лението си Соня Шиякова и 
Екатерина Донова.

В цялостната компози-
ция на вечерта чудесно се 
вписаха  Моцартовата „Фан-
тазия” и „Славеят” на Борт-
нянски, изпълнени от пиа-
нистката Мария Стоименова. 
После с мощния си глас за-
лата изпълни Цвятко Ценов. 
В песенния си поздрав той 
включи „Илюзия” (по текст 
и музика на Д. Стефанов), 
руски романс и „Вино пия 
хардалия” и напълно си 

заслужи продължителните 
аплаузи. Веднага след това   
съвсем спонтанно с музи-
кална дуплика – стара бра-
циговска песен, му отговори 
част от читалищния хор.

На Стайо Гарноев му 
се искаше всеки от присъ-
стващите да отнесе в дома 
си поне късче колорит, за 
да бъде освежен сивият 
делник... Защото ако това се 
случи, значи художникът е 
успял  да докосне публиката 
си. Без никакво съмнение 
това негово желание се 
сбъдна. Получи се! Може 
би и защото палитрата на 
вечерта бе дообогатена - с 

поезия. Поднесе я Димитър 
Стефанов, който всъщност 
бе в дъното на връзката 
между панагюрските талан-
ти и брациговската публика. 
Той прочете две стихотворе-
ния – на Ники Комедвенска 
„Опит за портрет на худож-
ник” и своето „Художнико, 
целувам ти ръка”, и двете 
вдъхновени от Стайо Гар-
ноев. 

Колко прав е бил Ле-
онардо да Винчи, когато 
възкликнал: Живописта е 
поезия която се гледа, а 
поезията - живопис, която 
се слуша.

Луиза ПЕКМЕЗЯН

Сега седни, а аз ще те рисувам.
Заплитам тънка нишка помежду ни...
Повярваш ли, магията си струва.
И не с бои – ще те рисувам с думи!

Ще те рисувам сякаш за последно – 
разпънат между четири посоки.
Когато във очите ти погледна,
събличам не до голо, а до кокал.

Докосвам с мисъл тънката ти кожа...
Душата ти е цялата във рани.
Разголвам те – горчив до невъзможност...
Не бива нищо скрито да остане!

Не се сърди, не мога другояче – 
посегна ли, рисувам надълбоко.
Боли те, знам! Боли до смърт, обаче
изкуството по принцип е жестоко.

    Ники КОМЕДВЕНСКА

ЖИВОПИСТА Е ПОЕЗИЯ, КОЯТО СЕ ГЛЕДА!...ЖИВОПИСТА Е ПОЕЗИЯ, КОЯТО СЕ ГЛЕДА!...

ОПИТ ЗА ПОРТРЕТ НА ХУДОЖНИК

Последен щрих! И кръст от две тирета.
Да се рисува с думите е просто.
Сега се изправи и виж портрета...
Един художник разговаря с Господ.

ПОСЛЕДНАТА НИ МЕДИЙНА ИЗЯВАОТНОВО НА ЕКРАНА

НАШ ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ С НАГРАДИ ОТ ШАМПИОНАТНАШ ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ С НАГРАДИ ОТ ШАМПИОНАТ Златокоса и засмяна,
дар дарува есента.
Кичи с гиздава премяна
дървеса, треви, цветя.

На софрата й богата
сочни плодове ядем,
с плодовете й обилни 
станахме юнаци силни!

Вили ГРОЗЕВА
директор на ОДЗ „Здравец”

Весело шоу „ЕСЕН НИ ЗОВЕ” 
спретнаха малчуганите от ОДЗ „Здравец”

на своите родители на 27.11.2013 г.
С песни, танци и драматизации създадоха 
весело настроение и положителни емоции 

на публиката в късния есенен следобед.

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,  
ГОСТИ И ПРИЯТЕЛИ НА БРАЦИГОВО,
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И ВИ ОЧАКВА В НОВОГОДИШНАТА 
НОЩ  НА  ПЛОЩАД 
„ЦЕНТРАЛЕН” ОТ 23.00 ЧАСА, 
ЗА ДА СПОДЕЛИМ ДОБРОТО 
НАСТРОЕНИЕ СЪВМЕСТНО.

Ще ви предложим 
много емоции 
с народна музика и вино.       

ЗАПОВЯДАЙТЕ!ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ 
И КЪСМЕТ ПРЕЗ ИДНАТА 2014 Г.
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Снимки: Николай ШОПОВ


