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ЗАКРИВАТ ГАРАТА В БРАЦИГОВО
През 2015 година ще бъдат закрити седем от гарите
в страната. Това са Брацигово,
Белица,
Цветино,
Николаево, Иганово, Горни
Дъбник и РП Разделна. Новината дойде от преговорите между ръководството на
Национална компания „Железопътна инфраструктура”
и синдикатите в нея.
От писмения документ
на преговорите става ясно,
че за разлика от драконовските мерки в БДЖ – съкращение на стотици влакове и
1500-2000 души персонал, то
служителите на релсовата
компания като цяло няма
да страдат. От железниците
твърдят, че няма да съкращават живи хора, а само незаети щатни места, каквито в
момента имало в изобилие в
почти всички поделения.
Най-сериозно е засегната дейността на поделение
„Управление на движението
на влаковете и капацитета”.
Заради по-малкото влакове,
които ще се движат тази година, освен съкращаването
на седемте гари там ще има
и други промени. Най-сери-

А иначе

За построяването на железопътна линия Пазарджик – Пещера
или гара Кричим – Пещера се заговорва още през 1923 г.
През 1934-а правителството констатира,че линията Пловдив
– Панагюрище е нерентабилна и затова решава да спре работата
по новостроящата се линия гара Кричим – Пещера. Строежът е
подновен отново, когато в министерския кабинет влиза Георги Кюсеиванов от Пещера.
Тържественото откриване става на 12 декември 1937 г. В този
слънчев, но мразовит ден цялото Брацигово излиза на гарата, за
да посрещне първия влак. Точно в 2 часа следобед той пристига.
В момента, когато брациговските първенци и духовници поднасят
на цар Борис III благодарности, старият участник в Априлското въстание Петър Златков наглася черешовия топ и произвежда силен
изстрел. След кратък престой влакът потегля за Пещера.
Това събитие внася нов тласък в икономическото и стопанско
развитие на селата от бившата Пещерска околия, както и на тези
от Пловдивско, край които минава линията.

озната от тях е, че се премахва длъжността „Втори
ръководител движение” по
гарите. Освен това голяма
част от прелезите ще бъдат
автоматизирани, което ще
доведе до освобождаването
на 138 пазачи.
Според твърденията гара
Брацигово ще получи статут
на спирка, което означава,
че тук, при нас, няма да има
гаров касиер и билети няма
да се закупуват от гише, а от
кондуктора във влака. Пътниците от спирка Брацигово
ще могат да ползват мотрисата до гара Стамболийски
и оттам – по направление.
Идеята е, че така пътуващите ще имат връзка с повече
влакове в различните посоки. Промяната касае влака,
пътуващ по линията Пещера
– Пловдив в 5,13 часа, който
ще се връща от Стамболийски в 6,30 часа.
Засега остават обедните
и вечерните композиции по
маршрута Пловдив – Пещера. Промени обаче и в тях не
са изключени.
“Априлци”

ДАНО НЕБЕТО ЧУЕ МОЛИТВАТА

И тази година Умишка
уми кръста Господен за
здраве и благословение. На
Богоявление срещу Градски
исторически музей се събра-

ИНФРАСТРОЙ ЕООД
УВЕДОМЯВА
всички
свои
абонати,
които не са променили
името на партидата си в
срок, съгласно чл. 61, ал. 1
и чл. 62, ал. 1 от Общите
условия за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите, че в срок от
15.12.2014 до 15.02.2015 г.
това ще става безплатно
само след представяне на
Акт за собственост на
имота или удостоверение
за наследници на касата в
„Инфрастрой” ЕООД - Брацигово, ул. ”Васил Петлешков” No33.
От ръководството

ха вярващи от Брацигово, за
да участват в хвърлянето на
кръста. Въпреки че времето
бе студено, ритуалът донесе
приятни емоции на всички.

С търпение и благоговение
събралото се множество изслуша литургията на отец
Любомир и въпреки острия
вятър, остана до края на
ритуала. Чу се пукот, бяло
гълъбче излетя от ръцете на
богомолците и направи кръг
в сивото януарско небе над
Брацигово, може би като
знак, че молитвите ни ще
бъдат донесени до Божиите
уши.
Хората вярват, че на Йордановден водата има голяма
сила. Освен че пречиства
греховете, тя умее да лекува, затова болните влизат
в реката, в която е хвърлен
кръстът. Ако той замръзне,
годината ще бъде здрава и
плодородна.

Някои смятат, че именно
от Йордановден тръгва обичаят, според който имениците се
мокрят за здраве и късмет.
Мокър и здрав, Панталей
Малинов за втори път улови
кръста на отец Любомир Траянов и поръси със светена
вода за здраве и берекет
съгражданите си.
ОЩЕ ЗА ПРАЗНИКА - на стр. 4

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

В Брацигово в Комплекса за социални услуги за деца и семейства база
II – „Ана Гиздова”, считано от 01.07.2014
година, със Заповед на изпълнителния
директор на АСП започна да функционира поредната нова услуга – Център за
настаняване от семеен тип за деца от 0
до 3 години. Тя официално бе открита на
18 декември от директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”
– Пазарджик Цветелина Арапова и кмета
на община Брацигово Васил Гюлеметов.
Капацитетът на услугата е десет
места като към момента има настанени
6 бебета на възраст от 5 месеца до 2 годинки. На грижите на местния персонал
се радват три момиченца и три момченца, които подлежат на осиновяване или
предоставяне за отглеждане в приемни
семейства.
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170 ГОДИНИ
от рождението
на Васил
Петлешков

30 ст.
БРАЦИГОВСКИЯ

АПОСТОЛ

В петвековната борба срещу отоманския поробител България роди и принесе в жертва за свободата
си хиляди свои синове. Повечето от тях историята
покрива с праха на неизвестността и забравата, но има имена, които
вековете не могат да заличат. Нима може някога
да се забравят Раковски
– родоначалникът на
организираната борба,
Левски – Апостолът на
свободата, Ботев, Бенковски и, разбира се, Васил Петлешков – живият
факел на революцията.
На 14 януари 2015-а се
навършват 170 години
от рождението на Брациговския апостол – душата, умът и сърцето
на Априлското въстание в Брациговския въстанически
пункт. Васил остава отрано сирак (баща му – Найден
Велчев, умира, когато той е на пет годинки) и израства в семейството на Ангел Петлешков, който става
негов втори баща. Учи в Брацигово, ползва се с голямо
уважение сред тамошните младежи, които обучава да
стрелят и сред които с увлечение разказва прочетеното в „Горски пътник“
- На страница 2

МЕЖДУ ДВА БРОЯ

Брациговска Коледа

Община Брацигово за седма поредна година организира кампания за набиране на средства за
подпомагане на лица и деца в неравностойно положение. Общо събраните средства са 688,42 лева.
За гр. Брацигово бяха събрани 440,42 лв. от поставени благотворителни кутии в 13 обекта, а към кампанията
активно се включиха и ученици на СОУ „Народни будители” – Брацигово, обучавани по проект „Подобряване
на качеството на образованието в средните училища,
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес с ръководители Веска Кръстева и Цветелина Глобова. Бяха подпомогнати общо 18 семейства в неравностойно положение.
В останалите населени места постъпиха дарения
както следва:
– с. Бяга – 116 лв., подпомогнати бяха 3-ма възрастни
в неравностойно положение и 9 деца;
– с. Козарско – 5 лв. – 1 дете;
– с. Исперихово – 55 лв. – 1 подпомогнат;
– с. Розово – 2 лв.;
– с. Равногор – 30 лв. – 2-ма подпомогнати;
– с. Жребичко – 40 лв. – 2-ма подпомогнати.

Продължава доставянето
на топъл обяд

По информация от Агенцията за социално подпомагане – София на община Брацигово е удължен договорът
с Фонд „Социална закрила” за доставчик на социалната
услуга „Обществена трапезария”. Дейностите продължават да се реализират на територията на града и селата
Бяга, Козарско, Исперихово, Розово и Равногор от 1
януари 2015 г. до изчерпване на средствата по програмата. Одобрените по проекта получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб. Квотата, отпусната за
община Брацигово, остава непроменена и е 50 човека.
Право на подпомагане имат лица и семейства с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за
тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии;
пенсии, несвързани с трудова дейност), както и скитащи
и бездомни деца и лица.
Подборът на лицата се извършва от специално
назначена за целта комисия, в която са включени и
представители на Дирекция „Социално подпомагане”
– Пещера, изнесено работно място Брацигово. Услугата
се предоставя, както и досега, от „Домашен социален
патронаж”.
Татяна СИМОНОВА

2

170

Ние - хората

години от рождението 167
на Васил Петлешков …ТОЙ НЕ УМИРА!
години от рождението на Христо Ботев

- От страница 1
През 1873 г. завършва 100-дневни медицински курсове в Цариград и след това
раздава получените знания като аптекар.
Отстъпва безвъзмездно помещение за
основаното през 1874 г. читалище, на което
подарява всички свои книги, списания и
вестници.
На 22 февруари 1876 г. в Брацигово пристига апостолът на IV революционен окръг
Георги Бенковски, за да основе комитет.
Когато той приканва събралите се в къщата
на Никола Боянов брациговци на „кървава
сватба“, Петлешков пръв измежду всички
изрича свещените думи на клетвата.
На Народното събрание в Оборище нему
се пада да изиграе историческа роля. Той
пристига в момента, когато споровете около
въпроса за даване неограничени пълномощия на апостолите са в най-голям разгар.
Пръв застава на страната на Бенковски и
с кратко, но пламенно слово успява да изглади противоречията. Избран е за председател на военната комисия, която трябва да
изготви документите за въстанието. Именно
той е автор на Възванието, известно в историята като Прокламацията към българския
народ, подписана отдолу с неговото име
– Василю.
Въстанието в Брацигово е обявено на 21
април 1876 г. от Петлешков с думите: „Бунт!
Бунт! Панагюрище, Копривщица, Клисура и
селата въстанаха!“
През цялото време на борба и храбра
защита Петлешков не знае какво е сън и
почивка. Обикаля всички позиции, където
се бие храбро и дръзко. Смелите му слова и

дълбоката вяра в победата вдъхват надежда
у въстаниците и повдигат духа им.
В продължение на 16 дни смелите защитници на Брацигово отблъскват набезите
на башибозуци и редовна турска войска, но
въпреки това трябва да отстъпят. Условието,
при което селището няма да бъде унищожено е да се предадат ръководителите на
въстанието. Тежко е, но Васил Петлешков е
с разбирането, че Брацигово трябва да бъде
спасено от още издевателства. Предава се
на Хасан паша, поемайки цялата отговорност върху себе си.
Кладата, на която е измъчван, е неговата
Голгота. Оттук е поел пътя на безсмъртието.
Оттук се преселва в българската история, за
да остане завинаги в нея.
В календара на Априлската епопея денят
8 май е написан с кръвта на Петлешков.
Ще отшумяват годините, ще се трупат
нови събития, историята ни ще става още
по-богата, но думите му „Сам съм! Други
няма. Аз водих, аз заповядах, други не търсете!“ ще останат като символ на саможертва и готовност да се умре за свободата.
За него проф. Иван Унджиев писа: „Скромен и сдържан, той прилича на тихите балкански вирове, чиято дълбочина не може
да се измери с поглед. Като тях неговата
мощ е неизмерима, неговият бунтовнически
жар – неуловим. Само с героизма на мъченическата си смърт Петлешков блесна като
метеор, за да освети с ослепителна светлина
величието на своя характер и пламенния си
патриотизъм.”
Екатерина ДАМЯНОВА
директор на Исторически музей

IN MEMORIAM
На 18.01.2015 г. се навършва 1 година откакто се разделихме с Димитър Аджеларов.
Опустя колонката на втора страница на в. „Априлци”.
Няма я вече. Остават неизписани белите листи хартия.
Замлъкна пишещата машина, на която той сътворяваше
своите постулати.
Ерудиран, търсещ, неспокоен, личност рядко срещаща
се в днешно време. Скромен и непарадиращ с таланта си,
той ревностно отстояваше писаното слово да стига до
всички чисто и неопетнено.
Димитър Аджеларов е завършил българска филология в
Софийския университет „Климент Охридски”, където покъсно специализира „Анализ на литературната творба” в
Катедрата по теория на литературата. Дългогодишен
преподавател е по български език и литература с първи
клас квалификация в елитни пазарджишки гимназии.
Автор е на сборника разкази „Хлябът на надеждата”, „Неуморимата завист по безумието” – литературни анализи, печатал е в сп. „Родна реч”, сп. „Тракия”, в. „Дебютант” и др.
Трудовата си кариера завършва като гл. сп. „Образование и култура” в Общинска администрация – Брацигово.
„Истинският ръст на дърветата се измерва, когато вече са паднали!”
Димитър Аджеларов сега е в по-добрия свят.
Ще ни липсва, но споменът за него ще бъде винаги с нас – споменът за един истински
родолюбец и краевед!
Гена ПАВЛОВА
Предоставяме на читателите на вестник „Априлци” неговата поема за Тъмара,
която той не успя да види публикувана приживе.

ÒÀÉÍÀÒÀ ÍÀ ÒÚÌÀÐÀ
Тъмра гора е проснала в зелени багри балдахин
от билото, където нявга вишеше Батрахокастрон1
шеметните кули и стени, назъбени под свода син,
и в нея дух неукротим си беше вдигнал трон…
И вековете стъпките покриха с мъх – забрава,
и тишината е стопила конски тропот, звън на меч,
в потайна доба будят я като къртици иманяри,
а в слънчев ден очаква да чуй човешка реч…
………………………….……………
На коня, на десницата – сокола, вярна птица,
отпуснал поводи, с дружината се връщаше от лов
под залеза Иванко. И ето, че из портите изтича
Боян, кастрофилакта, със тревожен зов:
– Пристигна, княже, пратеник днес от Алексий
Трети и настоява да те види с вести тази нощ,
че с грамота отстъпва ти Родопа той навеки
и пратил пръстени, подаръци за сватба кош…
Дума не отрони княза… Подаде му сокола
с качулка на главата… Слезе от уморения си кон…
………………………….……………
Иванко вуйчо си Асен – на българите царя,
убил бе, после хукна подир миража – власт –
почести в Константинопол получи даром,
но покаяние го осени в съдбовен час…

И плюл на императорското благоволение
над Родопите самодържец да бъде, взел решение!
Измина седмица… Напразно надменният велможа
крачеше напред-назад, обзет от трескав гняв:
„Нима израслият с цървули,
изрязани от свинска кожа,
ще го унижава, даже ще го храни с хляб кора?”
Че наближава Еньовден не знаеше велможата,
но знаеше, че нощем един от тримата
телохранители
излиза билки да бере, даже през сълзи се молеше
на стражата при портите,
чул бил съвета на лечители…
И на Иванко казаха… Един от неговите хора
видял бил да се къпе в езерото самодива
под крепостта, чиито зъбери води дълбоки порят,
изгрее ли луната, млъкват жабите кресливи…
………………………….……………
И в лунна нощ Иванко със верния Боян
по стръмната пътека слязоха до езерото
и чудото видяха – самодивата без свян
по лунен лъч се спускаше дълбоко:
очите й – два пламъка студени от смарагд,
снагата – кипарис, косите – слънчев водопад…

Стане ли дума за Христо
Ботев, в съзнанието ни неволно се появяват контурите на кораба „Радецки”
и екотът от гърмежите под
връх Вола. Има защо. Подвигът на войводата безспорно е един от най-величавите
в българската история, а
датата на неговата смърт
събира като в пантеон паметта на хилядите знайни
и незнайни родолюбци, положили костите си в името
на майка България.
Шести януари обаче
като че ли подминаваме мимоходом. Сякаш нищо не се
е случило. Сякаш без Витлеем би била възможна Голготата, възкресила България.
А заслепени от величието
на Ботевата смърт, ние, потомците му, много рядко се
питаме как се е стигнало до
нея. И още по-малко – какво
се крие в краткия житейски
отрязък между 1848-а и
1876-а.
Знамението „Ботев” проблясва още със самото му
раждане. Случайно или не,
малкият Христо проплаква
не къде да е, а в една от
класните стаи на калоферското училище, приютено
тогава в пристройка към
църквата
„Св. Успение
Богородично”. А пък тя,
въздигната от брациговски
майстори върху руините на
вековен християнски храм,
случайно или не, е осветена
само няколко месеца покъсно – сякаш специално,
за да осени със светото кръщение най-видния измежду
калоферските младенци.
Оттук нататък като безметежни за бъдещия титан
на българската история
могат да се посочат само
детските му години. А вероятно и те не са били точно
такива, защото натрупаните
в тях любов към Отечеството и гняв към поробителя
избухват вулканично още в
юношеството на бъдещия
бунтовник. Биографията му
е известна и няма нужда от
преповторения, но един поглед към глъбините на огнедишащата му душа никога
не би бил излишен. Наймалкото, защото има върху
какво да се замислим.
Ако би бил благоразумен

така, както сме ние днес,
Христо Ботев най-вероятно
би избрал бащиното си поприще. То би му осигурило
прилични доходи, спокоен
живот и патриархално дълголетие в подножието на
най-красивия кът от Балкана. Стига да се бе примирил
с хомота, впримчил шиите
на братята му – пак по начина, по който се примиряваме и сега.
Дилема за него обаче
не е съществувала и той се
втурва с все сила по другия
път – славния, но страшния.
Възпетият. Известният, но в
голямата си степен – непознат за всинца ни. Защото
знаем ли наистина какво е
получил буйният младеж в
замяна?
А отговорът на този въпрос може да се побере в
три думи – мъки, страдания
и терзания. Толкова силни и
толкова нечовешки, че друг
освен него едва ли би могъл
да ги понесе.
Нека не забравяме, че
приживе поетът съвсем не
е бил окичен с ореола, поставен му от потомците. И то
не веднага след Освобождението. Напротив. Дори министърът на просвещението,
който е трябвало да утвърди първия христоматиен
учебник на някогашните
училища, съзирайки името
на Ботев сред предложените за изучаване автори,
е възкликнал: „Как?! И тоя
хаирсъзин ли?”
Луда глава, хаирсъзин
и нехранимайка – с тази си
слава е бил принуден да
преживява войводата до
края на дните си. А в същото време и да се възправя
сам срещу заобикалящите
го псевдопатриоти, които
се зъбят на тирана, но само
докато върлуват из механите на Букурещ и Браила.
„А вий, вий сте идиоти!”
– крещи духът на бунтаря,
отчаян от безсилието си да
раздвижи робските душици. И още – да се опълчва,
отново сам, срещу всичките
тогавашни всепризнати национални авторитети, заели
се с народното дело, но проповядващи като единствено
средство за освобождението само църковната

И гледаше я зашеметен българският княз,
към дрехите й посегна, прекрачил зло проклятие…
Когато се обърна тя, лицето й видя в тоз час,
зашеметен гледаше, прекръсти се в разпятие –
не бе ли Теодора, дъщерята на пленения Исак,
там, в Търново, що с шепот нему беше я обрекъл?
А после в Константинопол и двамата подвиха крак,
благослови ги императорът, оброк им беше врекъл?
…И ето те ръце подадоха си двамата – Теодора
с Иванко като древни богове… И смаяният княз
нали не знаеше, когато тръгнаха нагоре,
че Алексий Трети преди три дни с отчаян глас,
глава оборил между мълчаливите патриции,
мислеше да се разправи с този, който толкоз легиони
като гнили тикви стелеше под бойните редици
с победа след победа, повел родопчани безбройни?…
Тогава влезе тя посред велможите като лъвица,
като внезапна буря, чуха решителния глас:
– Докато наумувате се, сама аз на верижка
този змей триглав ще ви докарам като агне. Аз!
И не видяха те как пищните одежди свлече –
смел войн стана, с ризница препаса меча,
поиска кон и придружители със ранг и власт…
– Глава ли ще склоним пред този, като смок
който сменя като наметало черна кожа,
погазил клетва, вдигна свой престол под Бог,
независим, взел в ръце хляба и ножа?

независимост,
смирената
еволюция и просвещението. „Да – възроптава гневно
бъдещият герой, – просвещение! Но след петдесет
години народът ни ще бъде
народ от просяци!”
Апогеят на неговото
болезнено отчаяние обаче
настъпва през 1875-а, когато е обвинен в кражба на
пари, които се очаквало да
донесе като помощи от българите в Одеса. И не само
обвинен, но и брутално нападнат в печатницата си, за
да бъде линчуван, че дори
и убит. Изтерзан, обруган
и неразбран, той напуска
БРЦК и в яда си изрича невероятната клетва, че никога повече няма да служи на
България.
Доколко е спазил това
си спазмено вричане, знаем
прекрасно. Само броени месеци по-късно гордият войвода стъпва на палубата на
„Радецки”, откъдето пише
прословутото писмо до
Венета: „…И знай, че после
Отечеството си съм обичал
най-много тебе!”
Няма съмнение, доказано е с делото му, че и
себе си той е обичал после
Отечеството. Съществуват
предположения, че още
преди да достигнат Козлодуй, войводата е получил
писмо с предупреждение
за краха на въстанието и за
обречеността на последната
му мисия. Въпреки това обаче, той слиза на българския
бряг. За да се сблъска с…
отчайващото овчедушие на
народа си. Върховното му
разочарование! Но… отново не хуква да спасява кожата си! Защото „тоз, който
падне в бой за свобода, той
не умира!”.
Няма две мнения –
Христо Ботев отдавна се е
превърнал в знаме на българския народ, а неговите
портрети кичат не един и
не два от кабинетите на
днешните
управляващи.
Проблемът е, че те просто
са ги загърбили. Защото ако
се вглеждаха в образа му
поне от време на време, би
трябвало да се досещат как
се обича Отечеството и как
се служи на народа му.
Димитър СТЕФАНОВ

И тръгнаха – един от трима войни със велможа
бе тя, да търсят във Родопа крепостта бърлога…
А той – Иванко, сам чул бе зад свилена завеса
как императорът потайно на верен доместик
говореше за него… И сякаш ледена водица
го обля, прозрял какво се криеше зад ласкав лик,
разбра как с лицемерни почести го заслепиха…
Душата му зави като пребит с тоягите копой
и прокълна мига, когато вдигна над царя меча той…
………………………….……………
И неочаквано чаровница поканата за сватба
внуши му да приеме, княза с „щастие” дари
и той реши да тръгнат за Стенимахос2 със радост,
макар че верни люде със предчувствие зло
клатеха глави…
Те знаеха, че нивга не ръждясва на жената
меча, не потъмнява точената във обидата стомана,
че изостави я, а за баща й не бе изсъхнала сълзата,
затуй реши сама тя да изпълни мъжката закана!
И тръгнаха – Иванко с Теодора на конете,
че ласки „нокти на орел и кожа на змия” покриха,
че сам ще им кумува на сватбата Алексий Трети,
а придворните възторжено му точиха секира…
………………………….……………
И до днес тук реят сенки кръстове орлите
на каменно гнездо съзират съсипните…
Димитър АДЖЕЛАРОВ

15 януари 2015 г.
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Продължава от бр. 19/2014
Стабилност на местните финанси
И през 2014 г. Община Брацигово
положи усилия в насока подобряване
на икономическата стабилност, поддържайки балансиран общински бюджет и
осигурявайки допълнително приходи
чрез ефективно управление на финансите на общината, разумно планиране
и изразходване на бюджетни средства
по приоритети, целенасочена работа
за максимално усвояване на средства
от европейските фондове, ефективно
управление на общинската собственост,
използване възможностите на кредитния
пазар. Както всяка година, конкретните
резултати ще бъдат отразени в Отчета
за изпълнение бюджета на Общината за
2014 година.
Изпълнението на приходната част
на бюджета към 31.10.2014 г. е в размер
на 5277714 лв., от тях приходи за държавните дейности в размер на 3484467 лв. и
приходи за местни дейности в размер на
1 793 247 лв.
Изпълнението на разходната част
на бюджета към 31.10.2014 г. е в размер на 5277714 лв., от които разходи за
държавни дейности в размер на 3484467
при план 4520070 – 77,09%, и разходи за
местни дейности в размер на 1793247 лв.,
при план 2404867 лв. – 74,57%.
При извършване анализ на разходите се вижда, че се движат в съответствие
с плана.
През отчетната година бяха отдадени под наем 1371,57 дка пасища
в землището на гр. Брацигово за поддържане и стопанисване за срок от пет
години. В резултат на това приходите
на общината бяха увеличени с 24116,37
лв. Професионалното управление на
общ. собственост можеше да доведе до
увеличаване на общ. приходи от наем на
този вид собственост, но за съжаление,
бе променен за пореден път Законът за
собствеността и ползването на земеделски земи, с което на кметовете бяха
отнети тези правомощия и предоставени
на областните управители като представители на централната власт по места.
През годината продължихме да
работим за осъществяване на една от
целите с особено важно отношение за
всяка общинска администрация – повишаване събираемостта на данъците, което от своя страна представлява основен
дял в сформиране приходната част на
бюджета. За увеличаване събираемостта на данъците се пишат непрекъснато
писма и покани до длъжниците, съставят
се актове и се изготвят погасителни
планове за разсрочено плащане. От началото на годината са съставени 685 акта
по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс за установяване на
задължения по декларация на физически и юридически лица. За неизправни
длъжници са изпратени 102 преписки
на частен съдебен изпълнител. От тях са
приключени 56 дела, за които са събрани
13586 лв. Изготвени са 70 бр. погасителни
планове за разсрочено плащане и от тях
са събрани 10566 лв. Тук е мястото да
отбележа,че с подкрепата на Общински
съвет – Брацигово за двата мандата не
са увеличавани данъци и такси за битови
отпадъци, макар това да е основният приход за общината.
Към 31.10.2014 г. Община Брацигово има изтеглени кредити в размер
на 1061761 лв. от които дългосрочни
– 729948 лв., краткосрочни – 302470 лв.,
и лизинг – 29343 лв. Към 31.10.2014 г. по
дългосрочните кредити имаме платена
главница в размер на 393262 лв. и остатък
за плащане 336686 лв. По краткосрочния
кредит към 31.10.2014 г. заемът е приключен. По анализ на Министерството на
финансите през 2013 г. размерът на дълга
като процент от сбора на собствените
приходи, намалени с еднократни помощи
и дарения от чужбина, и изравнителната
субсидия за общината се равнява на
29.59%. Средната величина на този показател е 28.01% за 2013 г., което поставя
Община Брацигово на водеща позиция
по отношение на този индикатор и разкрива финансова устойчивост и значителни възможности за кредитиране при
проявяване на такава необходимост.
Общинска собственост
Общинската
собственост
се
управлява в интерес на населението на
общината и в изпълнение на мандатната
Стратегия за управление на общинската
собственост, приета с Решение №165 от
27.11.2008 г.
На основание Закона за общинската
собственост, преди приемане на годишния бюджет на общината е приета и
Програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост на територията на общ. Брацигово за 2014 г., която програма е допълвана през годината
с имоти за продажба и прекратяване на
съсобственост.
За посочения период са изготвени

670 акта за общинска собственост на общински имоти по населени места.
Търгове за продажба:
– На 09.01.2014 г. в изпълнение
на Решение №357/03.05.2013 г. на ОбС
– Брацигово се проведе повторен публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ масивна
сграда – вила №352 в летовище В. Петлешков с начална продажна тръжна цена
в размер на 99200 (деветдесет и девет
хиляди и двеста) лв. без ДДС – търгът
бе спечелен от единствения участник
– Иванка Димитрова Вълева, с която бе и
сключен и Договор за покупко-продажба
на 31.01.2014 г.
– На 09.05.2014 г. в изпълнение на
Решение №519/27.03.2013 г. на ОбС – Брацигово се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен
имот с №457001 по КВС на с. Исперихово,
м. Чешмето, с начална продажна тръжна
цена в размер на 11762.00 (единадесет
хиляди седемстотин шестдесет и два)
лв. – търгът бе спечелен от Мария Костадинова Кубарова, която ще заплати сума
в размер на 12938.00 (дванадесет хиляди
деветстотин тридесет и осем) лв., с която
бе и сключен и Договор за покупко-продажба на 29.05.2014 г.
– На 07.04.2014 г. в изпълнение
на Решение №503/21.02.2013 г. на ОбС
– Брацигово се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.3.350
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Брацигово, м. Грамадите,
с площ 1793.00 кв. м, с начална тръжна
продажна цена в размер на 1793.00 (хиляда седемстотин деветдесет и три) лв.
– търгът бе спечелен от фирма „Булсат“
ЕООД, която ще заплати сума в размер
на 2510.20 (две хиляди петстотин и десет
лева и двадесет стотинки) лв., с която
фирма бе и сключен и Договор за покупко-продажба на 30.04.2014 г.
„Земеделие, гори, водно стопанство”
И през настоящата година продължи работата в общинската гора, като
в две процедури е организиран добивът
на иглолистна дървесина в отдели 167
в и 167 г. Направени две проверки на
общинската гора от РДГ – Пазарджик.
Сумите от добива в общинската гора
се внасят редовно от дърводобивните
фирми, контролът е непрекъснат, координират се действията между отделните
институции, касаещи ползването на горите. Изготвени са всички необходими документи, планове за работа в общинската
гора, противопожарен план, подписване
на декларации от тези, които трябва да
оказват съдействие за недопускане на
пожари и своевременна сигнализация в
случай, че е възникнал такъв.
В този период са извършени две
пръскания от лицензирана фирма срещу
кърлежи и бълхи през месеците май и
октомври във всички населени места на
общината. Обхванати са зелените площи
на гр. Брацигово и селата, дворовете на
училища и детски градини, егреците и
прокарите на животните. Всеки месец
се обработват общинските сгради за
гризачи.
Извършени са три хайки за улов на
безстопанствени кучета на територията на
гр. Брацигово, съвместно със „Зооветеринарен комплекс” – Пловдив. Общинското
ръководство реагира бързо и своевременно на подадени сигнали от граждани
за опасност от злонравни кучета. Системно се следи за извеждането и пускането
на паша на селскостопанските животни,
отглеждането на животни повече от допустимия брой. Изготвен е актуален регистър на отглежданите селскостопански
животни на територията на гр. Брацигово.
Съставени са 4 акта на животновъди.
Проведен е преглед на животинската тяга, съвместно с ПУ – Пещера.
Самостоятелно или съвместно с други
компетентни органи са извършвани проверки на територията на цялата община,
изготвяни са констативни протоколи,
предписания и предложения за решаване
на проблеми от областите на дейности по
сигнали и жалби на граждани.
Проведени, съвместно с РИОС – Пазарджик, седем проверки без съществени
забележки. Оградено е сметището в гр.
Брацигово, закрито е нерегламентираното сметище в с. Исперихово.
Издадени са 42 заповеди за отсичане на единични дървета в ССФ. За
да защити икономическите интереси на
земеделските производители, Общината,
в лицето на нейния кмет, организира
опазването на селскостопанската продукция. През изтеклия период са назначени двама души полска охрана за гр.
Брацигово по граждански договор от началото на м. юни до края на м. октомври.
Извършвани са периодични проверки по
сигнали, предприемани са превантивни
мерки по отделни случаи в областта на
земеделието и екологията.

Издават се разрешителни, след
оглед на място, за окастряне и премахване на дълготрайна декоративна растителност, разрешават се спорове между
собственици за отсичане на дървета, намиращи се на по-малки отстояния от разрешените, работи се по всички въпроси,
свързани с нарушаване на обществения
ред, правят се изчисления за нанесени
щети по Наредбата за оценка на трайните
насаждения .
Не са преустановени грижите за
най-уязвимата социална група хора
– самотни, социално слаби, фронтоваци,
инвалиди и др. Всяка година с дърва за
огрев се снабдяват около 474 души, жители на гр. Брацигово, на преференциални
цени. Този отоплителен сезон дърва за
огрев получиха и отделни жители на
всички селища в общината. Това стана
след изготвяне на списъци от кметовете
на кметства за тези, които отговарят на
определени критерии. Задоволени са
нуждите на 100% за граждани от община
Брацигово, желаещи сами да си добият
дървата за огрев.
Осигурен е редовен превоз за
летуващите и гостите на курорт Васил
Петлешков от 15 юни до 15 септември.
Реагира се адекватно при нарушение в
обслужването от „Транссервиз ЕООД”
– Пещера и другите обслужващи фирми
в областта на транспорта.
Актуализирани са всички договори
на животновъди, за възмездно ползване,
за срок от пет години, на общински мери
и пасища. Дължимата такса от три лева на
декар всички животновъди са изплатили,
считано от 09.06.2013 г.
Променен е начинът на трайно
ползване на 1721,792 дка земи в землището на с. Жребичко от пасища и храсти
в земеделски земи в гори. Продължава
процедурата по промяна начина на трайно ползване на самозалесили общински
имоти в гори, като до този момент процедура се води за 52 имота с обща площ
227.185 дка за землището на гр. Брацигово. Същата процедура се извършва
за 154 имота с обща площ 1258.268 дка
за землище Розово. В процес на систематизиране на имотите и стартиране на
процедурата сме и за землище Равногор.
Община Брацигово след приключване на
процедурите ще се сдобие с още 3207.245
дка гори.
Разширяване и подобряване качеството на предлаганите социални услуги
Единствен доставчик на социални
услуги е Общината. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
общ. Брацигово (2011-2015) е разработена
като част от Стратегията за развитие на
обл. Пазарджик (2010-2015). Бенефициенти на дейностите от Стратегията са всички
рискови групи – уязвими общности, деца
и възрастни в риск, независимо от възрастовите им групи.
Разкрита бе нова социална услуга
– „Център за настаняване от семеен тип
за деца от 0 до 3 години” в База II „Ана
Гиздова“ с капацитет 10 потребители. Към
момента има настанени 6 деца на възраст
от 4 до 18 месеца.
На територията на общината съществуват разнообразни услуги в общността,
които са съобразени със спецификата на
общината.
Най-всеобхватната услуга в общ.
Брацигово е Домашен социален патронаж, която се предоставя на територията
на цялата община от 2013 г.
В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа:
• ДСП в гр. Брацигово, който е с капацитет 100 потребители, към него допълнително са включени и селата: Бяга – за
момента няма потребители, Исперихово
(3), Козарско (13) и Розово (5).
• ДСП в с. Равногор с капацитет 30
потребители.
В общ. Брацигово от м. декември
2009 г. функционира по проект социална
услуга „Обществена трапезария” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална
закрила”, като общият брой на потребителите за общината е 50.
От 01.01.2011 г. в общ. Брацигово
функционира „Дневен център за възрастни хора с увреждания - град Брацигово” с
капацитет 20 потребители. Досега услугите в центъра са ползвали 109 души. Към
момента се ползват от:
• 5-има потребители целодневно;
• 23-има потребители почасово.
След като приключи реализацията
на проекта, от 01.10.2014 г. се разкриха
4 щатни бройки „Домашен помощник“,
които в рамките на 1 година ще обслужват заявилите желание възрастни хора.
Към момента 16 потребители ползват
социалната услуга.
От 2010 г. се реализира и проект „Алтернативи“ към Агенция за социално подпомагане, който предоставя социалната
услуга „Личен асистент”, съгласно подписано Рамково споразумение №BG091303-1 от 03.11.2010 г. Квотата за Община
Брацигово към момента е 34 потребители

и 34 лични асистента.
Опазване на обществения ред
През 2014 г. се изпълняваха дейностите, заложени в подписаното между
началника на РУ „Полиция“ – гр. Пещера
и кмета на община Брацигово споразумение за обществен ред и сигурност,
имащо за цел повишаване ефективността по опазване на обществения ред и
сигурността на гражданите в общината.
Периодично се провеждаха оперативки
между ръководството на общината и
ръководството на РПУ – гр. Пещера, като
се разглеждаха съществуващи проблеми
и нередности, свързани с обществения
ред и сигурност.
Административно обслужване на
гражданите и подобряване ефективността на местната администрация
Извършеното в тази насока за отчетния период е следното:
Променихме философията на
взаимоотношенията между местната
власт и гражданите – т.е. всичко, което
вълнува хората, да стига до нас и да намира адекватно решение. Няма сигнал на
гражданин, който да не е чут и взет под
внимание от администрацията.
И през 2014 г. внедрените информационни системи и софтуер са
поддържани с цел обработка и подобряване обслужването на гражданите и
улесняване административните дейности
на служителите.
Поддържа се внедрената възможност за справки от Информационната
система за местни данъци и такси,
поставен е ПОС-терминал за безкасови
разплащания и вече има възможност за
плащане на местни данъци и такси чрез
касите на Е-pay (и-пей) от цялата страна.
През 2014 г. е автоматизирано събирането на данъци и такси и от кметствата
чрез обособените касови салони във
всяко кметство.
Използва се в пълна функционалност „Архимед” (софтуер за деловодство), като периодично се осъществява
превантивен контрол по движението на
преписките с цел недопускане на забавяне. Софтуерът позволява цялата документация да бъде сканирана и съответно
е налична в електронен вариант.
Монтирана в рамките на проект на
НСОРБ в Община Брацигово техника
на стойност 23186,40 лв. Предстои започване на работа по централизирана
информационна система за „Управление
и контрол на изпълнението на проекти по
Структурни кохезионни фондове – СКФ”.
Община Брацигово продължава
да поддържа и актуализира интернет
страницата си, която е важен източник
на информация за гражданите и бизнеса.
Ежедневно там се публикуват материали,
които предоставят съответните специалисти – търгове, съобщения по АПК,
обществени поръчки и други.
Съгласно изискванията на Закона
за обществените поръчки е обособен
вече раздел „Профил на купувача”,
утвърдени са и Вътрешни правила за
поддържането му.
Участие на Общинска администрация по програми за заетост чрез агенция
по заетостта:
Между Община Брацигово и
Министерството на труда и социалната
политика чрез Агенция по заетостта и
посредством Дирекция БТ – Пещера,
и Агенция за социално подпомагане е
създадена много добра координация
във връзка с пълноценно използване на
програми и мерки за заетост, в резултат
на което през 2014 г. към звената при
Община Брацигово по различните програми за временна заетост и проекти по
ОП „Развитие на човешките ресурси“ са
работили 154 човека.
Накрая държа да отбележа, че предвид големия обхват и разнообразие на
дейността на една община, съществува
възможност да се пропусне да се отчете
нещо от извършеното през 2014-а в настоящия отчет, но това не би следвало
да е проблем.
В заключение искам да се обърна
към всички, напомняйки, че просперитетът на една община зависи преди всичко
от волята и решимостта на неговите
жители да я запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот. Ролята на ръководството
е да съумее да ги обедини и поведе в
тази посока.
Пред ръководството на община
Брацигово стои предизвикателството
успешно да доразвие процеса на европейска интеграция и да превърне община
Брацигово в равностоен партньор на европейските общини и региони. Пътят на
постигането на тази цел е съобразяване
с интересите и координиране усилията
на всички страни – граждани, местни
власти, политически сили, институции,
социални групи, професионални среди и
не на последно място младите хора, тъй
като те са нашето бъдеще.
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140 г. читалище в Брацигово
Преди 140 лета нашите предци, водени от желанието да
се съхранят народните традиции и да се сплотят хората от
селището, в стремежа към развитие и прогрес, създават
местното читалище. Наричат го „Тръндафил“ – като гюла
да ухае и пръска аромата на пробуждането българско,
като трън да боде заспалите и корените му да са дълбоко
в земята. Оттогава и през всички тези години самородното
средище поддържа огъня на знанието, обогатява духовния
и културен живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи. Градено и оживявано от любовта, духовните
търсения и безкрайните усилия на читалищните дейци, днес
НЧ „Васил Петлешков - 1874” продължава да е привлекателно място за всички, които искат да присъединят усилията си
към съхраняването на нашата култура и традиции, за просвета и духовно извисяване. Ако разгърнем страниците
на родовата памет, ще чуем гласовете на дедите, които
всеотдайно и безрезервно са отдавали сърце, ум и воля за
българското просвещение и книжнина, за театралното дело
и културен подем.
Днес, когато липсата на идеали и ценности, когато апатията и отчуждението от родовите корени се превръщат в
белези на обществото ни, когато все по-осезаема е нуждата
от духовност, читалищните дейци, с ентусиазма и любовта
си към словото, музиката и танца, разпръскват светлина под
родното небе на Брацигово, защитават с чест българските
традиции.
Читалището си остава една от емблемите на гр. Брацигово. Дори бихме казали най-живата. Защото всички пият
от брациговската вода, но тя не е доходоносния извор, за
който всички брациговци мечтаем, училището по строителство е със затихващи функции, а то, читалището, си остава
будно. Е, не е това, което е било през изминалите години и
няма как, защото всичко в живота се променя. Глобализацията ни отчужди, но жаждата за съприкосновение с живото
изкуство, нюхът за търсене на самородни таланти остават. И
така цели 140 години.
Най-важното послание, което основателите са ни оставили, споделиха брациговци, е, че е силен този народ, който е
просветен и образован. Затова днес, въпреки трудностите,
настоятелството и екипът на читалището правят всичко възможно, за да се запазят и предадат посланията на следващите поколения.

НОВОГОДИШНА РАДОСТ ЗА НЕУЛОВИМИТЕ
ÊÐÈÌÈ
-

В малките часове на
третата нощ от новата година обичайните (но все
още потънали в дълбока
нелегалност) вандали на
Брацигово вероятно са заспали честити и щастливи
като младенци. Има защо първият им удар срещу реда
и спокойствието на града е
вече реалност – унищожен
е кафе-автоматът пред магазина на Иван Бакърджиев.
А ако палавниците все
пак не са заспали, то най-вероятно още на следващото
утро са съзерцавали скришом и с наслада обилните
плодове на успеха си. Че
малко ли е да се хихикаш на
разочарованието на съкварталците, които един след
друг се прощават с надеждата за чашка от традиционната гореща напитка. Или на
ядовете на собствениците,
които се чудят и маят какво
да предприемат с поруганата си машина. Или на тюхкането на местната полиция,
която напразно се опитва
да събере някакви улики,
но в крайна сметка още
в първия работен ден ще
бъде принудена да впише
престъплението в графата
„неразкрити”. Или мърморенето на СОТ-аджиите, които
упорито отказват да поемат

ÎÊÎ

отговорност, защото понеже, обаче, нали!
Какъв успех с единединствен удар!
Дерзайте, момчета! И
наслука! Кафе-машините в
града се множат, а освен тях
навсякъде са разпръснати
още и пейки, и пътни знаци,
и кофи за боклук, и какви
ли не още обекти за взлом
и потрошаване. Поле за изява – колкото щеш! И то за
цялата година напред. Щом
като няма кой да ви постави
на място, давайте воля и на
мускулите, и на щангите. А
ние, обикновените зрители,
просто ще цъкаме с език. И
ще си плащаме за сеира.
Д. СТЕФАНОВ

Схема за поставяне на кафе-автомат пред УПИ III-124,
кв. 18 по плана на
с. Исперихово, общ.
Брацигово, одобрена
на 10.12.2014 година
по искане на Славейко Тодоров Василев.

Съвременност
55 ГОДИНИ

„АПРИЛЦИ”

ЗА ВЕСТНИКА И ЗА ХОРАТА, КОИТО ГО СЪТВОРЯВАХА

НАЙДЕНКИТЕ НА АТАНАС

Всеки вестник, колкото и сериозен да е той, не
пропуска да се възползва
от най-силното оръжие на
публицистиката – хумора.
Не прави изключение и
„Априлци”. И в неговата редакция майсторите на смехотворни материали винаги
са били от най-желаните.
Причината е проста – този
тип творби са от най-четимите, а пък и от най-ефектните.
Защото ударите по недъзите
с насмешка са много поефикасни и несъизмеримо
по-силни дори и от най-гневните критики и писания.
Дълги години наред
точно на това поле се подвизаваше и нашият колега

Атанас Найденов

АТАНАС НАЙДЕНОВ – понякога с анекдоти, друг път с
кратки стихчета, но най-вече
със специфичните само за
него „НАЙДЕНКИ”, част от
които предлагаме по-долу.
Атанас имаше рядката
дарба не просто да създава

хумора, а и да го излъчва.
Вгледайте се в портрета и
особено в погледа му – не
е ли типичен той за хитреца,
способен да те купи, че и да
те препродаде преди да си
се усетил. Но не за да обиди някого, или пък, не дай
Боже, да го измами, а просто
хей така – заради шегата.
Той ни напусна твърде
рано – през март
2007 г., едва навършил шестдесетте. Рождената му дата
– 22-ри януари, обаче ни
дава повод да си спомним
за него и да се усмихнем
още веднъж на хитроумните
му умозаключения. И да му
подскажем, че не сме го забравили.

НАЙДЕНКИ

Кой ти е крив, че си прав!
***
Да живееш е хубаво, но само ако живееш
хубаво!
***
За чиста монета вземам само банкнотите!
***
Имаш ли си две ризи, защо ти е ближен?
***
Който пее, зло му мислят…
***
Зае първото място! По втория начин…
***
Имам си цел! Да си набавя средства…
***
Бягаш ли от себе си, всеки ще те настигне!

– От страница 1
И тази година за Йордановден традицията в с.
Бяга бе спазена. В 08:00 ч.
с продължително биене на
камбаната се покани населението да вземе участие във
водосвета и тържествения
ритуал по хвърляне и ловене
на кръста, който от много години се провеждаше зад хармана на Минкови. През 2013
г., след разговори с населението, мястото бе преместено
800 м по-надолу по течението
на реката – до бетонния мост.
Това дава по-големи възможности за провеждане на
ритуала и наблюдението му
от населението.
От
предния
ден
(05.01.2015 – понеделник)
мястото бе подготвено. Багеристът Иван Павлов издигна
дига, с която прегради водата на реката, работниците по
хигиената почистиха целия
район от храсти, паднали

Който лежи на чужд гръб, и сто тояги са
му малко!
***
Капка по капка! И вирът пресъхва…
***
Натежат ли ти годините, олекваш.
***
Белите пари се свършват, черните дни
– не!
***
Дума дупка не прави. Но… може да те
вкара в нея.
***
Ако имаш някого зад гърба си, върви
плътно след него!
***
Потърсиш ли си правото, не се чуди, че
те гледат накриво.
Атанас НАЙДЕНОВ

Украсената елха пред
Кметството и светещите гирлянди отдавна напомниха за
идващите светли празници.
Едни от най-хубавите и чакани с особено вълнение и
трепет са Рождество Христово, Коледа и Нова година.
Още в далечното минало за
тях са създадени традиции,
събрали мъдростта на хората, душевната им красота
и отношението към земята
кърмилница.
В последните години
секретарката на НЧ „Просвета-1911”, с. Розово Васка
Спасова ведно с църковното
настоятелство и Пенсионерския клуб си поставиха за
цел да възродят традицията
коледуване. Солидна група
от деца – малки и големи, са
подготвени с песни и стихове. Бащи и дядовци украсиха коледарките, майки и баби
ушиха селските торбички,
запретнаха ръкави и забравили проблеми и неволи,
омесиха питки с късмети,
гевречета, колачета... Приготвиха за коледарите още
ошавки, плодове, сладкиши

Богоявление в село Бяга

клони и др. отпадъци.
На Йордановден точно
в 10:45 ч. учениците от ОУ
„Христо Ботев” под ръководството на директора
Владимир Гегусков и класните ръководители дойдоха
пред църквата. Отец Васил
остана приятно изненадан
от множеството деца, които
видя и обхваналия ги ентусиазъм. Набързо се сформира колоната – в челото две
момчета носеха хорубите
на църквата, зад тях друго
момче вървеше с иконата
на светеца, зад тях бяхме аз
– кметът, директорът и отец
Васил, след тях – учениците
от Основното училище и хората, които бяха на служба
в храма. С църковни песни,
подхванати от църковния
хор, подпомагани (макар и

СПОРТ
На 29.11.2014 г. в спортна
зала „Олимп”, Брацигово бе
проведен турнир по волейбол под надслов „Брациговска есен 2014”. В него взеха
участие мъжките отбори на
градовете Батак, Пещера и
Брацигово.
Официални гости бяха
кметът на община Брацигово г-н Васил Гюлеметов
и членът на Управителния
съвет на Българска федерация по волейбол г-жа Витка
Дончева.
Турнирът бе открит от
г-н Гюлеметов с кратко приветствие.
Първата среща бе между
отборите на „Батак волей“
и на ВК „Брацигово”, съставен изцяло от юноши
старша възраст.

ТРАДИЦИЯТА В РОЗОВО
или КОЛЕДУВАНЕ

плахо) от учителите и децата, всички се отправихме
към определеното място на
реката за ритуала. По пътя
се спираха учудени жители
на селото, ръкомахаха, ръкопляскаха, някои от тях се
присъединиха. Преди реката
шествието наброяваше над
200 човека. На подготвеното
място ни очакваха към 100120 души, чуваше се силна
народна музика от предварително
инсталираната
уредба, захранвана с агрегат, за който се бе погрижил
Илия Кузманов.
С пристигането отец Васил развълнуван се обърна
към мен и ми каза: „Господин кмете, това не се е случвало от 35-40 години.” След
това по микрофона запозна
присъстващите с ритуала,

СПОРТ

пожела им много здраве
и успехи през годината и
хвърли кръста във вира. В
студените води на Стара
река навлязоха:
Станислав Стоянов Петров,
Тодор Йорданов Ламбов,
Радослав Атанасов Тасков,
Николай Георгиев Георгиев.
Започна боричкане, но
кръста не можеха да намерят. В борбата се включи и
Георги Тодоров Кузманов,
но кръстът все не се намираше. Отец Васил хвърли
втория кръст, но и него не
можаха да намерят. Стоящите по бреговете хора подсказваха – наляво-надясно,
но момчетата не успяваха
да намерят кръстовете. Отец
Васил хвърли оригиналния
кръст, който момчетата на-

с 15 на 12 точки.
Следващият мач бе
между „Топ волей” - Пещера
и „Батак волей”. Пещерци
бързо извоюваха победа с
3:0 гейма.
Последната, решаваща
среща бе между отборите на
Пещера и Брацигово.
Тук опитът си каза думата
и нашите момчета отстъпиха
с 3:0 гейма.
Турнирът бе закрит от гжа Дончева, която поднесе
възпоменателни награди на
трите отбора и пожела нови
спортни успехи през 2015 г.
Специална награда от две
топки „Гала” за млад и прогресиращ отбор, осигурени

мериха и извадиха. Раздадена бе светена вода и част
от присъстващите (по-голямата) си тръгнаха. Другите
се хванаха на хорото под
звуците на игривата музика,
която огласяше района.
Стоях до брега, гледах
реката и играещите, а мислите ми бяха насочени към
останалите в реката два метални кръста. Хората почти
се разотидоха, затова казах
на Илия да спира музиката
и да прибира уредбите, а на
себе си казах: „Стягай се,
кмете, кръстовете не могат
да останат в реката!” В този
момент едно от момчетата
– Станислав Стоянов Петров, като че ли разбра моите
вълнения, върна се и макар
мокър и премръзнал, влезе
отново във водата. Показах
му къде точно падна кръстът и той, опипвайки бавно
дъното, успя да го намери,
а след това откри и другия.

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ БРАЦИГОВО 2014
Главен съдия на срещите
бе Стилиян Дончев, лицензиран от БФВ за републикански съдия.
Нашият млад отбор,
воден от треньора Димитър
Янев и с бурната подкрепа
на публиката в препълнената зала, заигра много ентусиазирано. Отборът на Батак
поведе с 1:0.
В следващите два гейма
нашите момчета обърнаха
резултата до 2:1. Батачани,
които имат два сезона в
непрофесионалната
лига
„Волей Мания”, бързо се
съвзеха и изравниха до 2
на 2 гейма. В петия решаващ
гейм брациговци отстъпиха

и всичко що ражда нашата
земя плодородна. Цялото
село с вълнение чакаше коледарите като предвестници
за раждането на Христос.
Църковната камбана тържествено заби. Коледарите,
водени
от
Спасова,
тръгнаха от
единия край
на селото до
другия късно вечерта.
Първото
посещение
бе в дома на
сем. Лиляна
и Ангел Мирчеви, където
по
стара
традиция
беше подготвено всичко.
Посрещнати сърдечно, с
топлина, коледарите благословиха домакините за здраве, късмет и берекет, които
и благодариха, и щедро почерпиха...
Заредиха се къщите,
всички врати бяха отворени,
хората с нетърпение чакаха

от г-жа Дончева, получи ВК
„Брацигово”.
Накрая отборите, гостите
и организаторите направихме обща снимка.
Много деца и младежи
от публиката се снимаха за
спомен със състезателите
под звуците на музиката,
заливаща залата.
Турнирът се проведе
в дух на спортсменство и
приятелство. Прекрасната
атмосфера и красивата игра,
показана от всички отбори,
допринесе за запалването
на много деца на възраст от
10 до 14 години по магичния
спорт, наречен волейбол.
Под ръководството на

младия учител Борис Благоев, работещ в СОУ „Народни
будители” на града ни, започнаха редовни занимания
по волейбол с над 25 деца.
От името на ръководството на ВК „Брацигово”
и от мое име благодаря на
всички състезатели, деятели, ветерани, приятели
на волейбола и на цялата
общественост на град Брацигово за положения труд
и получената подкрепа през
2014 г.!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Желаем ви здраве и успехи
във всички начинания
през 2015 година!
Никола МЕГЕНОВ
заместник-председател
на ВК „Брацигово“

коледарите. И навсякъде ги
посрещаха като пратеници,
дошли да възвестят, че тази
нощ ще се роди Христос,
който идва, за да спаси света
и човечеството от мрака и
злото. Домакините хвърляха
на пода царевични зърна,
върху които коледват с думите: „Добре дошли, коледари!
Да сте живи и здрави! Да са
пълни хамбари с жито, кесии
с пари и къщи с деца!”
Чрез коледните песни и
благословиите децата общуват с Бог, изпитват радост и
гордост, пожелават на всички здраве и благополучие.
В деня на Коледа, след
тържествената литургия в
храма децата изнесоха под-

ходяща програма, а отец
Иларион им връчи скромни
подаръци.
Възраждането на традицията ни убеждава, че хората
жадуват за спокойствие и
мир, за доброта и топлина,
за светлина в душите, обич и
живот без злоба и мизерия.
Катя КОМИТОВА
Гледах го с възхищение и
благодарност и когато излезе, му стиснах ръката и от
сърце му казах: „Благодаря
ти!”
Уважаеми читатели, вълнението ми стана още посилно, когато чух неговия
отговор: „Кмете, никога не
бих оставил късмета на селото в реката.” Думи, които
силно ме вълнуват и сега,
когато пиша тези редове.
Искам от страниците на общинския вестник „Априлци”
да поздравя жителите на
село Бяга с НОВАТА 2015
ГОДИНА и да им пожелая
здраве и късмет! Да благодаря на всички, участвали в
тържествения ритуал и найвече на Станислав, Тошко,
Радо и Николай.
Благодаря ви, момчета,
вярвам че докато има младежи като вас и село Бяга
ще го има!
Илия МИЛУШЕВ
кмет на с. Бяга

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ЕЛЕНА
ВАСИЛЕВА

ПЕТЪР
ВАСИЛЕВ

С много обич и тъга
се прекланяме пред
паметта им.
От семейството
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