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ПРЕДИ 138 ГОДИНИ ИЗГОРЯХА ДУШИТЕ, Равногорското съкровище
откри фестивала на
НО И РОБСКИТЕ ВЕРИГИ

40 военнослужещи и
учащи поднесоха венци и
цветя на признателност и
почит пред паметника на
Васил Петлешков в мемориален парк „Априлци” минути
преди тържествената проверка-заря по случай 138ата годишнина от Априлското въстание в Брациговски
въстанически пункт.
Знамето светиня, на което учителката Ана Гиздова
и архитект-практикът Иван
Боянин изписват заветните „Свобода или смърт” и
„С нами Бог”, бе носено и
прието от почетната рота на
военните от 101-ви алпийски
батальон - Смолян, който
е част от състава на 68-а
бригада „Специални сили” Пловдив.
По традиция ротите на
площад „Централен” в Бра-

цигово първо посрещнаха
оригинала на знамето на
брациговските въстаници,
а след това и знамената на
101-ви алпийски батальон и
на 3-и охранителен взвод.
Тържествената проверка-заря прие командирът
на 101-ви алпийски батальон
подполковник
Димитър
Кацаров.
Слово за отминалите
събития и днешния ден произнесе кметът на общината
Васил Гюлеметов. Той изрази желание съвременните
българи да си дават сметка
за волята и вярата на предците ни, които върнаха
България на политическата
карта на света. „Тук, в Брацигово, държавата се усеща
не само като територия. Тук
възкръсна сърцето на България. С един зов, с едно
знаме Брацигово заяви пред всички, че
българщината може
и трябва да бъде” и
подчерта, че „свободата ни не е купена,
не е лист хартия... и
тази свобода трябва
да се пази”.
Слова произнесоха и губернаторът
на област Пазарджик
Иван Йорданов и ев-

родепутатката Илияна Йотова. „Тук сме, за да кажем, че
величието на българския народ не е само в пожълтелите
исторически хроники. Тук
сме, за да извадим днешните, съвременни послания
от величавата Априлска
епопея. Но пътят до нея е
дълъг и тежък, а брациговци го
извървяха
с
гордо
вдигната
глава”
каза в
словото си
областният
управител.
Г - ж а
Йотова пък
п о д ч е рт а ,
че величавите времена носят дълга историческа памет
и заяви, че се гордее, че е
европейски гражданин на
България.
После
наблегна
на
основните върхове от българската история, в които се
е проявявал силният и непоколебим български дух.
Изгоря не само Петлешков, изгоряха душите
на българите, но изгоряха
и робските вериги. Само
година и половина след

изкуствата в Пазарджик

Април 1876, България вече
е свободна държава и започва да кове демократичната
си конституция.
Затова всяка година на
този ден ние, съвременните
брациговци, си пожелаваме
със същия възрожденски
дух да извървим собствения си път, а „българските
личности” в днешния ден да
бъдат просветени и с честни
каузи, за да пребъде непокорният и свободолюбив
български дух.
Таня ЙОРГОВА

Гости на брациговския празник бяха:
Илияна Йотова – евродепутат от групата на
социалистите и демократите
Йордан Младенов – народен представител от КБ
Лазар Попов – народен представител от КБ
Дончо Баксанов – народен представител от ГЕРБ
Гинче Караминова – народен представител от ГЕРБ
Христо Калоянов – народен представител от ГЕРБ
Иван Йорданов – областен управител на обл. Пазарджик
Диана Варникова-Милчева – заместник областен
управител на обл. Пазарджик

Професионална гимназия по строителство
и архитектура - гр. Брацигово - с традиции
в обучението и реализацията
През своята 100-годишна история училището
е обучило над 11 000 строителни техници и работници, които днес са президенти, мениджъри, ръководители на звена във водещи строителни фирми
в областта, страната и чужбина.
Създадени са необходимите условия за качествен образователно-възпитателен процес. За
новата 2014/2015 учебна година ще има прием по
документи за следните специалности:
• „Строителство и архитектура” със срок на
обучение 4 години след завършен VIII клас, дневна форма - 26 ученици.
• „Конструктивна реставрация” със срок на
обучение 4 години след завършен VIII клас, дневна форма на обучение - 13 ученици.
• „Декоративна реставрация” със срок на обучение 4 години след завършен VIII клас, дневна
форма на обучение - 13 ученици.
НАЧЕРТАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ С
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - БРАЦИГОВО
Адрес: гр. Брацигово, п. код 4579, бул. „Трети март” №18,
телефон за връзка: 03552/21-76

Бригаден генерал Иван Лалов – командир на военно
формирование 28 000 – Граф Игнатиево
Атанас Калчев – кмет на община Кричим
Кметове на кметства от община Брацигово
и община Пещера
Георги Диментиев – почетен гражданин на Брацигово
Атанас Ботев – почетен гражданин на Брацигово
Румяна Тодорова – директор на НЗОК
Представители на политически партии

„БОГАТСТВОТО
НА ЗАПАДНИ РОДОПИ”

Проектът „Богатството на Западни Родопи” събра в Брацигово
28 туроператори и журналисти.
Представени бяха местните
природни, културни и исторически забележителности, които
представляват интерес за гостите
на града и региона и са включени
в новосъздадените туристически

пакети, разработени по проекта
съвместно с общините партньори
Доспат, Девин и Борино.
Посетени бяха музеи, къщи
за гости, хотели, както и природни обекти и местната мандра
за екологично чисти продукти в
Равногор.
Мария ПИЩАЛОВА

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл. 234, ал. 2 от ИК, уведомяваме гражданите, че
заявки за помощ за транспортиране на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат до мястото на гласуване в изборния ден в община Брацигово ще се приемат на адрес: гр. Брацигово, ул. „Атанас
Кабов” №6а, стая №4 и на тел. 03552/20-65, вътр. 111 или 03552/20-54.
Мария МАДАРОВА - секретар на Община Брацигово

Равногорското
тракийско съкровище е открито през
лятото на 1987 г. от
археолога Георги
Китов. Той попада на находката
при проучване на
могилен
некропол в местността
Чемериката край
родопското село.
От 14 май гостите
на Историческия
музей в Пазарджик могат да се насладят на първата самостоятелна изложба на съкровището. Тя е част от фестивала
на изкуствата „Арт Идея - Арт Алея”. Съкровището се състои от 9 части и представлява конска амуниция. Подобни
конски гарнитури са характерни за богатите траки и рядко
се срещат. Съкровището е от сребро с позлата. Образите са
орелефни и са изработени на ръка. Сребърният начелник от
тракийски некропол в Равногор е рядко красив артефакт. По
всяка вероятност одухотвореният образ е на богинята Нике тя в древногръцката митология е изобразявана с криле, тъй
като връхлита неочаквано своите избраници победители.
Поне още две богини, освен предполагаемата Нике, са
представени с криле. Има няколко възможности - или това
да са две от харпиите като богини на вихрите, или да са
други божества, традиционно представяни по този начин
- богинята на нощта Никта и на дъгата Ерида, като богини, от
които зависят времето и протекцията на конниците. Според
историците във фалерите са представени бюстово - присъщ
за епохата начин, божества - Атина, крилата богиня и бог,
свързан с Дионисовия кръг. Това е най-богатата в иконографско отношение колекция от пантеона на траките през
този период.
Равногорското съкровище е част от всички знакови
тракийски съкровища, пътуващи из целия свят. Участвало
е в изложби в Швейцария, Франция, Белгия, Германия,
Испания, САЩ и Япония. На неговото представяне в Историческия музей в Пазарджик можете да се насладите до 31
май тази година.
„Априлци”

Розоберът започна
Заради топлата зима и ранната пролет розоберът вече
започна. Традиционните пазари са Япония, САЩ и Западна
Европа. Тази година обаче на
пазара излиза и нов продукт,
който е особено атрактивен
за Япония - българско кисело
мляко с рози. И тази година
се очаква стабилен пазар за
сектор розопроизводство. Високата конкуренция с Турция
и техните розови продукти
ни принуждава да измисляме
нови и нови атрактивни продукти от рози, освен световно
известното ни розово масло.
Така например ние изнасяме
за чужбина ликьор от рози,
сладко от рози, розова ракия
и бренди от розов цвят. Найновият продукт обаче, който
цели да спечели мега пазара
на Япония, е българско кисело мляко с рози.
Това разказва Цецка Кратункова, която е в бизнеса
с маслодайната роза и има
собствен масив в района на
Пазарджик: „Даже в момента
започнах да правя и кисело

мляко с рози, което действа
много добре на храносмилателната система”, обясни тя.
Има някои продукти, които
не са познати на българския
пазар, но се изнасят, включително и за Япония, като
розов сок, който не може да
бъде намерен на българските
пазари, или розови сладка. Не
може да се каже, че те са съществена част от стокообмена
в производството. Интересни,
потенциал имат, въпросът е до
каква степен има автентично
такова производство. На
този етап не е голямо. Това
би било още една прекрасна
възможност за представяне
на българските продукти с
уточнението да се прави нещо
наистина истинско. Защото
продуктите от рози, които са
на българския пазар, 99% са
химия.
Промяна в цените на
розовото масло не се очаква - традиционно килограм
българско розово масло се
продава за цени от 3000 до
5000 евро.

Градът

За буквите „Отбраната на Брацигово...”
Кодът на глаголицата крие
смисъла на съществуването

Аз, Буки, Веди, Глаголи,
Добро, Есть, Животе, Земля,
Како, Люди, Мислете, Наш, Он,
Покой, Ръци, Слово...
Слово...
Това са само част от названията на буквите в първата славянска азбука - глаголицата.
И до днес тя е единствената азбука, в която буквите
си имат имена. Така по-лесно
се запомняли, казват... Но и
азбука, съдържаща в себе си
основното послание за човека
и знанието... Слово...
„В началото бе словото”...
Изреждана последователно, глаголицата общо взето
образува фразата „Аз, знаейки буквите, ще мога да чета,
да опозная живота, доброто
и злото в него, да обичам, да
прощавам, да съм човек...”. А
нима това не е смисълът на
съществуването?! Истински
дар за човечеството е тази
азбука... С промисъл свише...
Но същите тези букви имат и
числена стойност - първите десет за единиците, вторите - за
десетиците, а третите - за стотиците. Т.е. те са и бройна система. При това численият ред в
глаголицата е оригинален.
Този своеобразен код на
старославянския език бил създаден от Константин-Кирил
Философ някъде в средата на
IХ век. Но защо ли му е било
на Константин да глаголати на
старославянски?!
Светът, научавайки повече за значението и силата на
глаголицата, се е опитал да
запази за себе си всяка важна част от нейния живот сред
славяните.
Но най-странното от всичко е, че на глаголица и кирилица е написан и молитвеникът
в катедралата „Нотр дам” в
Реймс, където традиционно се
провеждала коронацията на
френските крале. Ръкописът
е известен във Франция като
„Свещен текст” („le Texte du
Sacre”) и до ден-днешен се
смята за народна светиня, понеже над него са се клели във
вярност главите под короните.
А всъщност представлява препис от молитвеник, написан на
старобългарски език.
Защо французите са избрали точно такава книга, чиито текстове никой в страната
им не е можел да прочете?
Каква прекрасна загадка! Те
са смятали, че това са някакви
древни божествени писмена,
съдържащи тайните на миросътворението... Но както
вече разбрахме, глаголицата
пази в себе си смисъла на съществуването и този факт не
би трябвало да предизвиква
голямото ни учудване... Едва
руският император Петър l
през 1717 г. при посещението
си във Франция по държавни
дела и попадайки в Реймс, за
изумление на всички започва
свободно да чете на глас първата част на ръкописа.
Представяте ли си как
словото българско е променило хода на историята, как е
определило съдбата на стотици поколения векове наред...
Гигантска е тази представа...
Не е случайно, че двамата
братя са определени за равноапостоли, т.е. светци - равни на
апостолите.
И тъкмо за това делото на
Кирил и Методий днес, в света
на глобализацията и размиването на националната ни
културна идентичност, добива
особена важност.
Та затова, Боже, дай вечен
покой на братята Кирил и Методий и на техните ученици,
защото благодарение на самоотверженото им дело съществуваме днес като българи.
И прости ни, защото все
по-рядко се обръщаме един
към друг с важните думи на
родното ни слово!
Прочете за вас:
Иванка СТЕФАНОВА

од този надслов в късния следобед на 11.05.2014 г. самодеен
състав при НЧ „В. Петлешков
- 1874”, подпомогнат от ентусиастите от
комитет „Родолюбие” - Пловдив, и самодейци при Народно читалище „Просвета - 1911”, с. Розово, пресъздадоха
събитията от отбраната на Брациговски
въстанически пункт.
На площад „23 септември” пред парк
„Априлци” публиката – граждани и гости
на Брацигово, стана част от патоса на дедите ни, обхванал ги при организирането
укрепленията в единственото непокътнато селище от кървавия Април 1876.
С големи надежди и прости, но сърдечни думи оживяха образите на някогашните жители на Брацигово, превърнало се в
единствената непревземаема крепост.
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Изказваме огромната си
благодарност на самородните таланти Георги Кабов,
Николай Стефанов, Васил
Филев, Гена Павлова, Гриша
Гемиев и младежите Михаил
Дзуков, Петър Тошков, Тодор
Петков, Ангел Лазаров, Атанаска Стефанова, Теодора
Апостолова, Елена Пашова,
Мартин Шалев.
Специални благодарности и на озвучителя Вася Ангелов и на Георги Карналов
за пиротехническите ефекти.
Благодарим ви за духа и
желанието да запазите родовата памет жива!
От ръководството на
НЧ „В. Петлешков-1874”

„Ден на Европа”
и „Ден на победата”

Една дата остава в историята на Европа като паметна. В нея се сливат два
празника, които милиарди
жители на Стария континент
почитат заради загиналите
в черните дни, и с благодарност за подареното бъдеще с
цената на човешки животи.
9 май - Денят на обединена Европа и на победата над
фашизма.
В Брацигово от осем
години е традиция паметната дата да се отбелязва с
концерт в архитектурен комплекс „Попови къщи”.
И сега артистичното събитие бе осъществено под

патронажа на кмета на общината Васил Гюлеметов.
Музикантите от MUZIKA
BELLA – сестри Радилови,
поднесоха на публиката букет от избрана класическа
и филмова музика, след като
елегантно изсвириха химна
„Ода на радостта“.
Музикалното
събитие
в старинния архитектурен
комплекс – едно място с
особена аура, още веднъж
потвърди поговорката, че
„Човек трябва да бъде стъпил здраво на родна земя,
а с очите си да вижда целия
свят”.
Иванка СТЕФАНОВА

Календар на пресъздадените събития
22.02.1876 г. – В къщата
на Никола Христов Боянов
– апостолът на IV революционен окръг Георги Бенковски
изгражда революционен комитет начело с поп Сокол, В.
Петлешков и други.
21.04.1876 г. – В. Петлешков идва от Панагюрище и на
„Синджирли бунар“ прочита
Възванието и обявява Априлското въстание.
22.04.1876 г. – Петлешков
изпраща куриери до Батак,
Перущица, Кричим, Жребичко, Равногор, Розово и Пещера да занесат Възванието и
за приемане населението на
околните села в Брацигово.
На същия ден населението на
Аликочево (Капитан Димитриево) начело с Лазар Илиев се
прибира в Брацигово.
23.04.1876 г. – Населението
от Радилово начело с Георги
Ангелиев пристига в Брацигово. При Стоянкината воде-

ница влиза в първо сражение
с турския поробител.
25.04.1876 г. – Преселване
на Козарско в Брациговски
въстанически пункт. Водят
се сражения с турците при
Козарско, Бяга, Кап. Димитриево – убити са 18 турци
башибозуци.
26.04.1876 г. – Формира
се бойна организация с главнокомандващ Гого (Георги)
Ангелиев и помощник Лазар
Илиев. Изграждат се 4 позиции.
27.04.1876 г. – Тържествено, в присъствието на
Революционния комитет с
В. Петлешков и множество
въстаници в м. Гробето (Градската градина) се изпробва
брациговската
черешова
артилерия с командир Георги
Н. Шаров.
29.04.1876 г. – Брациговският въстанически пункт е
готов за военни действия.

IN MEMORIAM
На 6 юни 2014 г. се навършват

5 години
от смъртта на

НЕДКО БОРИСОВ БЪНДЕВ
на 67 години
Живеем със спомена за голямата обич,
грижи и всеотдайност, с които ни даряваше.
С признателност поклон пред паметта ти!

От семейството

Знамето е подготвено от учителката Ана Гиздова и майстор Иван Хр. Боянов.
30.04.1876 г. – Първи
сражения, организирано настъпление към Розово за отваряне път за връзка с Батак.
Сражение и с настъпващите
към Нерзето башибозуци.
1, 2 и 3.05.1876 г. – усилени
сражения срещу башибозука.
6.05.1876 г. – преговори с
Хасан паша и брациговските
въстаници, представлявани
от Мильо Николов Граматиков
– кмет на Козарско (Мильо Колев). Постигнато е примирие.
7.05.1876 г. – Петлешков
отказва предложената му възможност да избяга в Балкана.
8.05.1876 г. – Хасан паша
се връща от Татар Пазарджик
и подлага на мъчения брациговския апостол. Петлешков
е горен жив между три огъня.
Издъхва на път за Пазарджик.
ДАР

И бъдещето посреща 12 май...

Майсторите, които
върнаха времето напред

През 2014 г. се навършват 170 години от създаването на
дюлгерския еснаф в Брацигово и подписването на Регулата
(Устав) на сдружението от майстори, представители на Възрожденската брациговска архитектурна школа.
По този повод Община Брацигово предприема редица
мероприятия по отбелязването на кръглата годишнина.
Едно от събитията е заснемане на филм с работно заглавие „Майсторите, които върнаха времето напред”. В него ще
бъдат показани по изключително интересен и атрактивен
начин храмовете, за които е доказано, че са построени от
брациговски майстори строители, а именно църквите: „Св.
Марина” – Пловдив, „Св. св. Константин и Елена” – Пловдив,
„Св. Неделя” – Пловдив, „Св. Йоан Предтеча” – Брацигово,
„Св. Димитър” – Пещера, „Св. Неделя” – Батак, „Св. Никола”
– Карлово, „Св. Богородица” – Пазарджик, „Св. Неделя”
– София, католическата катедрала „Св. Лудовиг” и Синагогата в Пловдив, както и много други знакови сгради.
„Априлци“

22 май 2014 г.

Общината

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
На поредното си 34-о редовно заседание общинските съветници от местния парламент в Брацигово ще разглеждат
въпроси, свързани с:
- Допълнение на чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Отчет за поддържане на общинските пътища при зимни
условия сезон 2013-2014 г.
- Закриване на временна комисия.
- Информация за готовността на летовищата Васил Петлешков и Розовски вриз за летен сезон 2014 г.
- Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.
- Прехвърляне на средства от бюджетната в извънбюджетната сметка на Оперативна програма „Административен капацитет” Проект: „Повишаване на квалификацията
на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в
община Брацигово с помощта на надграждащи обучения” в
размер на 20 000 лв.
- Прехвърляне на средства от бюджетната в извънбюджетната сметка на Оперативна програма „Административен капацитет” Проект „Разработване на стратегически
планови документи на община Брацигово и въвеждане на
правила за мониторинг и контрол на политики”.
- Искане от Иванка Георгиева Станкова за изменение на
ПУП-ПР за част от кв. 43, УПИ I - Детска градина и ХV - Ресторант по действащия регулационен план на с. Бяга, община
Брацигово.
- Планово задание за обект „Преустройство на съществуващ паметник-костница в централната част на гр. Брацигово в Пантеон на загиналите във войните за националното
освобождение жители на град Брацигово”.
- Информация за състоянието на зелените тревни площи
и дървесните видове в населените места на общината.
- Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот
с идентификатор 06207.3.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, местност Грамадите.
- Приемане на информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община Брацигово.
- Освобождаване от инкасиране православните храмове
на територията на община Брацигово.
- Провеждане на търг за продажба на струг модел С 400,
собственост на „Инфрастрой” ЕООД - Брацигово.
Заседанието на Общински съвет - Брацигово, ще се проведе на 29.05.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа.
Ръководството на ОбС – Брацигово, си запазва правото
на промени в разглежданите материали.
Илия КАЛИНОВ:
председател на ОбС - Брацигово

Мнение

ЮБИЛЕЙНИ ДНИ

Месец май е празник за читалището ни

Започнахме честванията
на 11 май, когато отбелязваме 85 години библиотека в
селото със Света Божествена
литургия, отслужена в храм
„Св. Димитър” от местния
свещеник Паун Николов,
и водосвет. А на 24 май от
9.30 ч. ще отбележим годишнината на читалището с тържествен концерт, включващ
шествие и музикална програма, подготвена от деца и ученици от ОДЗ „Йордан Шопов”
и ОУ „Христо Ботев”, както и
жените от групата за народно
пеене „Росна китка”.
В своята 85-годишна
история НЧ „Св. св. Кирил
и Методий” – с. Исперихово,
успя да се наложи като един
от културните центрове на
общината. Заедно с мисията
си за просвещение, изразена
в работата на библиотека,
образователни школи, ли-

тературна гостоприемница,
то успя да създаде свое
пространство в духовното
поприще на жителите от
брациговското село. Чрез изявите на художествените колективи през годините дава
своя принос в запазването
на народностните традиции
и българския дух.
Под читалищния покрив
са се провеждали театрални
постановки (дълги репетиции и приказни премиери с
неколкократно повторение
на дадена пиеса в селото
и гостуване по другите населени места), рецитация на
стихове от кръжоците по художествено слово, срещи с
писатели и поети, с актьори,
художници, изкуствоведи,
обществени личности. Работили са танцови състави
за младежи и ученици, мандолинен състав (включващ

мандолини, китари и хор
от ученици) с ръководител
Тодор Дудевски, участвал
в прословутото някога предаване „Захарно петле” с
водещи кака Мариана и бате
Николай, фанфарен състав,
хор с ръководител Илия
Щерев.
От 1999 г. работи хор
под името „Детелина” с
ръководител Надежда Арабаджиева, който подготвя
и изпълнява първоначално
стари градски песни, а след
това народни, патриотични,
дори православни.
През 2008 г. хорът участва
с 14 песни в предаването
„Песни за душата” с водещ
Карамфила Йоргова по ЕВРОКОМ - Пловдив. През юли
същата година групата участва на живо в предаването
„Ако зажалиш...” по телевизия СКАТ и в националните
фестивали на старата градска песен „Нежни чувства”

- Пловдив и „Пей, сърце”
- Кюстендил, през 2013 г. и
„Самоков-2013”.
Хор „Детелина” има вече
15-годишна дейност, а това
дава възможност да се включим във всички мащабни изяви на национално ниво.
За първи път през 2012-а
състав от читалището участва в ХVI Старопланински
събор „Балкан фолк 2012”
- Велико Търново. Следват
изяви в Балкански шампионат „Евро фолк - Жива вода”
- Хисаря, и в Световен фестивал по фолклор „Евро фолк”
- Несебър.
Читалището ни разработва и участва в проекти към
Министерство на културата,
ФРИО, Фонд за подкрепа на
НПО - България, проект по
мярка 322 на МЗХ - за ремонт
и реконструкция на читалищните помещения на стойност
- 353.338.70 лв.
Василка ВЪЛЧЕВА

ДНИ НА КНИГАТА В СЕЛО БЯГА

ПО ТЕОРИЯТА НА
ОТНОСИТЕЛНОСТТА

Ако задам въпроса: „Възможно ли е прословутата теория на Айнщайн за времето и пространството да обхване и
пътната отсечка от Козарско до Жребичко?”, всезнаещият
ще отрече, а скептикът ще се усмихне презрително. Твърде
вероятно е обаче обикновеният селянин да възкликне:
„Уха-а! Може, и още как!” Причината е проста – селякът, преминавал по въпросния маршрут не един и не два пъти, знае,
че отговорът на въпроса ще зависи от това към кого е зададен. Защото ако го отправиш към някой по-напреднал във
възрастта, той ще те светне, че пътят ще ти отнеме два часа,
докато младокът ще се изхвърли: „Нищо подобно! Няма и
час време!” По-конкретен може да бъде само кантонерът,
който вежливо ще ти обясни, че разстоянието е точно седем
километра. Не на същото мнение обаче са експертите, които
са се захванали с рехабилитацията на пътя. Ето защо:
В общинската програма, видно от публичния сайт, черно
на бяло е записано: „Община Брацигово обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Основен
ремонт на общинските пътища в община Брацигово за 2014
година, в т. ч. III-375 - Исперихово-Козарско-Жребичко…”
Злите езици обаче твърдят, че тази програма вече е
изпълнена и който не вярва, може самоволно да отиде на
място и да провери с очите си.
Така и направих – отидох, видях и се убедих в следното:
Пътят от Исперихово до Козарско наистина е рехабилитиран и има напълно приличен вид. От Козарско нагоре
обаче ремонтът е обхванал отсечка с дължина не повече от
200 метра. Следователно – ако се приеме, че обществената
поръчка е напълно изпълнена, то виновникът за липсващите
6800 метра ще бъде само Айнщайн с неговите неразбираеми
за никого теории.
Димитър СТЕФАНОВ
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23 април, обявен от
ЮНЕСКО за Световен ден
на книгата и авторското
право, обедини усилията
на ръководствата на НЧ
„Никола Йонков Вапцаров
– 1903”, ЦДГ „Вела Пеева” и
ОУ „Христо Ботев” в с. Бяга
за провеждане на инициативи под надслов „Дни на
детската книга и изкуството
за деца”.
Първият ден беше определен за парад на литературни герои. Под звуците на любими детски песни дефилето
откриха децата от ЦДГ „Вела

Пеева”. Публиката
с бурни аплодисменти подкрепяше
Снежанка и седемте
джуджета, Котаракът в чизми, Аладин,
Червената шапчица
и вълка, Пипи Дългото чорапче, Хитър
Петър и Настрадин
Ходжа. След малчуганите дойде ред
и на по-големите
деца – учениците от
ОУ „Христо Ботев”
се бяха превъплътили в Пепеляшка,
Баба Яга, Спящата
красавица,
Феята
орисница, Малкия
принц. Оказа се, че
най-любим герой е Пипи Дългото чорапче – девет деца, но
всяко по своему атрактивно,
се бяха преобразили като
малката лудетина на Астрид
Линдгрен. А докато комисията определяше призовите
места, участниците танцуваха под звуците на любими
мелодии.
Вторият ден се проведе
конкурс за рисунка на асфалт. Тук участието на децата бе още по-масово – общо
50 художници претворяваха
света през детските си очи.

Училищният асфалт грейна
от тебеширените творби на
малките таланти от село
Бяга.
Като финал на тридневните инициативи, в читалището даровитите деца
поднесоха на публиката
сценичните си изяви под
надслов „Тате носи – мама
меси!”.
Българският
фолклор
беше нишката, преплетена
в декорите и сценария. Прозвучаха много пословици и
поговорки, звуците на гайдарчето Тошко, народни пес-

ни, малки етюди и големи
драматизации – все с цел да
осмеят мързела и възхвалят
трудолюбието.
Много тръпка усетихме
у участниците, много ентусиазъм и талант показаха
нашите възпитаници.
А ние, организаторите,
имахме за цел да привлечем
децата в света на книгата,
защото смятаме, че колкото
по-рано успеем да ги потопим в магията й, толкова
по-добро развитие ги очаква
като личности.
Ваня ПЕЕВА

„Сигнал” веселиха брациговци за празника
Близо час и половина качествен рок подариха легендарните
музиканти от група „Сигнал” на многобройните си почитатели в
Брацигово.
Рок ветераните, водени от неуморния си фронтмен Данчо Караджов, излязоха на сцената в 19.00 часа за концерт по повод 138ата годишнина от избухването на Априлското въстание. Рокаджиите откриха музикалната изява с първата си песен „Любов”, която
прозвучава по радиото през 1978 г. Последваха добре известните
„Приказен свят”, „Зелени сигнали”... С всяко следващо изпълнение градусът на настроението на зрителите на площад „Централен” се повишаваше. Звучаха още хитови песни, които накараха
публиката да приглася на любимците си с цяло гърло – „Сбогом”,
„Липсваш ми”, „Спри се”, „В друго време, в друг свят”.
На финала музикантите взривиха присъстващите с инструментал на националния химн „Мила родино”, чиито думи отекнаха в дружно изпълнение на многобройните зрители. Заменил

рокаджийското облекло с елегантен бял костюм, Данчо Караджов
отново излезе на сцената за изпълнението на трите най-емблематични песни на групата – „Сляп ден”, „Може би” и „Да те жадувам”,
която изпълни на бис на фона на нестихващи аплодисменти. А
освен големи музиканти, членовете на „Сигнал” доказаха за пореден път, че са и големи хора.
Групата е основана на 1 юни 1978 г. от Йордан Караджов, Румен Спасов и Христо Ламбрев. През пролетта на 1979 г. към тях се
присъединява нов барабанист – Владимир Захариев. В момента в
състава на групата влизат фронтменът Йордан Караджов, Александър Мариновски (китара), Владимир Захариев (барабани) и Георги
Янакиев (бас китара). В своята 35-годишна история музикантите са
издали 18 албума и са изнесли хиляди концерти в страната и чужбина. Групата има и два невероятни рекорда не само за България
– над 6000 концерта и повече от 500 000 продадени плочи.
/Соб. инф./

Ние - хората
Национална спортна академия „Васил Левски” предлага магистърска програма „Младежки дейности и
спорт” с насоченост към европейските измерения на
физическото възпитание и спорта като инструменти
за реализиране на младежки социални политики.
Програмата дава възможност за придобиване на допълнителна образователна и професионална квалификация в контекста на изискванията за продължаващо
обучение и учене през целия живот.
Магистърската програма е създадена в отговор на
актуална обществена потребност от специалисти със
знания и компетентности в европейските измерения на
младежките дейности. Тя е единствената образователна програма в България, която дава професионални знания и квалификация в сферата на младежките дейности.
Успешно завършилите програмата ще придобият
професионална квалификация „магистър по младежки
дейности и спорт” и ще могат да работят и като
държавни служители, да заемат различни ръководни и
експертни длъжности в публичната администрация,
в организациите за публични услуги, в недържавни
стопански и нестопански организации, в национални и
международни организации, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.
Обучението е с продължителност два семестъра (60
кредита) в редовна и задочна форма на обучение. Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен в
НСА или друго висше училище.
Подаване на документи за магистърската програма
„Младежки дейности и спорт”:
- за незавършили Национална спортна академия и
специалност „Физическо възпитание” в други университети в страната: 25.08.2014 г. - 05.09.2014 г.;
- за завършили Национална спортна академия:
29.09.2014 г. - 17.10.2014 г.
Документите се подават в Ректората на НСА,
Студентски град - София

Младежи от село Бяга подготвят
възстановка на автентичното
честване на Еньовден
Сдружение „Млад природозащитник – Бесапара” от с.
Бяга, общ. Брацигово, работи по проект „Живата сила на
природата и традициите”. Сдружението е основано през
2007 г. от младежи от селото, като активни участници в дейностите са около 25 души. Проектът се финансира по програма „Живо наследство” на фондация „Работилница за граждански инициативи”. „Най-общо целите са доближаване до
околната среда и природния начин на живот и възстановка
на автентичното честване на Еньовден. Предвидени са 10
обучения, а в момента се извършва анкетиране на хората
от района. Питат се кой какво знае за лечебните свойства
на билките, кой какви билки и за какви болести ползва. На
базата на анализите след приключване на анкетата ще се
отделят 20-30 билки, за които ще се проведе обучение как
да се сушат и пакетират, в какви опаковки да се съхраняват
и къде евентуално могат да бъдат продадени.” Проучват се
и разпространените видове на територията на Бесапарските ридове, в границите на които е разположено село Бяга.
„Като заложена дейност има аранжиране на изложби с
хербарии и описание на дадените билки. Четири стелажа
ще бъдат изложени в училището, читалището и кметството,
които са партньори по проекта на сдружение „Млад природозащитник – Бесапара”.
Финалът ще е на Еньовден и се очаква да е най-интересен. Предвидени са покани за много гости, които ще се
изготвят от самите участници в проекта. Те ще бъдат във вид
на хербаризирани билки, залепени за хартията. Очаква се
Еньовден да стане наистина по автентичен начин – с ритуалите по предаване на баятелски и гадателски умения от баби
на внучки, ходене и търкаляне по росата - всичко, каквото се
е правило някога.
„Априлци“

Първото официално „DRAG RACE Брацигово”
Тази година за празника на Брацигово – 11-12 май, в града имаше
от всичко по много: дъжд и слънце,
атракция, професионализъм и красота. Седмичната програма включваше
много спортни срещи и забавления.
Най-много и нагъсто бяха атракциите
за малчуганите. Адреналинови забавления бяха уредени и за по-големите, които се насладиха на няколко
футболни мача, играни на стадиона в
село Бяга, състезания по майсторско
кормуване и тенис на маса. Обаче състоялото се навръх празника дерби за
мотористи счупи рекорда по емоции.
32-ма супер храбри смелчаци от Велико Търново, София, Шумен, Попово,
Търговище Стамболийски, Велинград,
Панагюрище, Пещера, Радилово и
Бяга щурмуваха в три етапа импровизираната писта на участък от булевард
„Трети март“ в Брацигово със смелост
и дръзновение. Битката за победа стана истинско шоу на колела, на което
се възхищаваха брациговци, техните
гости, спортни деятели и любители на
високите скорости, обсадили височините около пистата.
Наслаждаващите се на мотопразника видяха участниците в различни
кръгове: първи eтап - Клас 600 куб. см;
втори - Клас 1000 куб. см; трети eтап
- най-бавно каране - „Slow Race” - отсечка 12 метра.
Инициаторът Петър Павлов даде
старт и благодари на приятели, да-

рители и спонсори, които въпреки
икономическия нокаут в държавата,
са съдействали за продължаването
на новаторската мисия: Брацигово да
получи още едно призвание - това на
моторджийски град.
След кратко суетене, надпреварата
започна. Обрамчила склоновете около
трасето, публиката дишаше с препускащите нагоре и надолу ревящи мотори,
затаяваше дъх при всяко спускане,
ръкопляскаше и приветстваше състезателите.
Слънцето бе също приятел – напече и на пистата се летеше!
В края засечките на контролите показаха следните резултати:
ПОБЕДИТЕЛИ в Клас 600 куб. см:
I място Георги Работов – Стамболийски;

II място – Димитър Митов – Велико
Търново;
III място – Любомир Кирилов.
ПОБЕДИТЕЛИ в Клас 1000 куб. см:
I място – Радослав Пенчев;
II място – Милен Петков;
III място – Георги Георгиев.
И тримата призьори са от гр. Попово,
Търговищко.
Всички получиха специална грамота за участие, както и купи, статуетки,
медали и, разбира се, парична награда,
осигурени от основния спонсор – Община Брацигово, и от местните фирми
„Картинвест“ и „Каменаргруп“.

Участниците получиха и по един
символичен подарък за спомен – ключодържател, изработен по поръчка на
основните организатори на първото по
рода си мотосъстезание в Брацигово
– Петър Павлов и Атанас Ламбов.
За „Априлци“– Петър ПАВЛОВ

„Отбор на надеждата”
откри празника на град Брацигово
„Отбор на надеждата” откри тържествената програма
по случай празника на град
Брацигово със селекционен
турнир, проведен на 10 май.
Той се състоя на стадиона в
съседното село Бяга по покана на кмета на общината
Васил Гюлеметов.
В състезанието се вклю-

чиха отбори от младежи,
настанени в социални институции в градовете София,
Стара Загора и Брацигово,
както и от село Доганово.
Турнирът беше част от се-

лекцията на националния отбор,
който ще представя
страната
ни на Световното
първенство
по
футбол за бездомни хора в Чили от 19 до 26
октомври тази година.
Рефер на състезанието
в село Бяга беше тазгодишният национален треньор
Младен Христов, който оста-

на доволен от качествата,
демонстрирани от играчите.
За съжаление на участниците, събитието приключи
с проливен дъжд, който не
позволи да се изиграят последните два мача, заложени по програма.
След края на турнира
всеки
от
състезателите
получи за спомен медал,
предоставен от заместниккмета на община Брацигово

Тодор Кръстев.
След края на селекционния турнир започна надпреварата по мини футбол
с участието на три корпоративни тима на „УниКредит
Булбанк” и пет състава от
населени места в община
Брацигово.
Организаторите на събитието изненадаха приятно
младежите от „Отбор на надеждата”, подарявайки им
две торти, връчени лично от
Андрея Казини, заместникпредседател на Управителния съвет на банката и главен оперативен директор.
„Априлци”
В следващия брой
очаквайте пълна информация за възродения волейболен клуб в Брацигово, както
и за неговите първи срещи
по повод Деня на спорта –
17 май, от председателя му
Николай Мегенов.

Ïðîëåòòà – âðåìå çà ïðèÿòåëñòâî
Най-ценното, в което може да инвестираме в този
живот, е приятелството.
Приятелството е толкова важно, че ако беше въз-

можно, лекарите вероятно биха изписвали приятели,
вместо лекарства.
Какво превръща приятелството във фактор, който толкова дълбоко се отразява на живота ни? Дали
това, че приятелите винаги ще се засмеят на тъпите
ни шеги, или че винаги ще са въодушевени за нашите
успехи, колкото и да са незначителни, или това, че можеш просто да звъннеш, по което и да е време и да си
поплачеш пред приятелката си без притеснения?
Каквато и да е тайната зад магията на приятелството, важното е да ценим и пазим тези отношения, да ги
превърнем в инструмент на изкуството да общуваме,
а не в спорт за развлечение.
Казват, че дори и да притежавате всички богатства
на света, без добър приятел ще сте пропуснали найголямото съкровище.
Най-добрият начин да създадете истинско приятелство е вие да знаете как да бъдете истински приятел. А
има ли нещо по-хубаво от детството и юношеството –

единственото време за най-чисто и трайно приятелство?!
В навечерието на 24 май - Денят на славянската
писменост и култура, амбициозните и усмихнати младежи от клуб „Млад журналист” при СОУ „Народни
будители“ решиха да срещнат читателите на вестник
„Априлци” със слънчевия си и лъчезарен екип.
Клуб на журналиста при СОУ „Народни будители“
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