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СПЕШНИЯТ ЦЕНТЪР ОСТАВА
„НА НИВО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
НЕ Е ОБСЪЖДАН И КОМЕНТИРАН ВЪПРОСЪТ ЗА ЗАКРИВАНЕТО
НА ЗВЕНОТО ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БРАЦИГОВО”

партньорство и гражданско
участие в отделните етапи
и нива от разработването
на Общинския план за развитие, както и в процеса на
планиране, наблюдение и
оценка.
Анкетите могат да бъдат
намерени на сайта на Общината. Попълнени, ги изпращайте на e-mail:
kmet@bratsigovo.bg
или ги предавайте в Община
Брацигово, ет. 1, „Център за
административно обслужване”, в срок до 18.10.2013 г.
Вашето мнение е изключително важно за нас!
Ще ви бъдем много благодарни, ако заявите своята

С разработването и
приемането на този изключително важен документ
ще бъде формулирана визията и определени целите,
основните приоритети и
дейности за осигуряване
на устойчиво развитие и
по-висок жизнен стандарт

на хората в общината през
следващия период. Изготвянето на Общинския план
за развитие ще бъде съобразено с основните насоки
и приоритети, залегнали в
Националната стратегия за
развитие, както и с Областната стратегия за развитие

на област Пазарджик.
Изработени
са анкети
за
проучване на общественото мнение, насочени към гражданите, НПО
и местния бизнес. Целта е
да се осигури публичност,

гражданска позиция чрез
попълването на анкетата!
Общинска администрация
Брацигово

След като преди около
месец здравното министерство разбуни духовете с
изказването на министъра,
че ще закриват спешните
центрове в малките населени места, общинското ръководство отправи писмено
запитване до отговорните
институции с молба за запазване на спешния център

в града ни. Отговорът не закъсня и имаме уверението,
че той ще съществува, дори
приоритетно ще откликват
на нуждите му.
Така застаряващото население на общината в планинските и полупланински
села ще може спокойно да
ползва спешната доболнична помощ.
„Априлци”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с инвестиционно намерение на фирма
„ПАИ 08” ООД, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за
ОВОС, уведомяваме засегнатото население:
Фирмата има намерение да изгради сондажен кладенец в ПИ № 001977.
Потенциалните въздействия от реализацията на

Инвестиционния проект (ИП) се очаква да бъдат в
границите на допустимите и нямат трансграничен
характер.
Няма връзка и не засяга други съществуващи и
одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.
„ПАИ 08” ООД

ПЪРВИЯТ СНЯГ ПАДНА В РАВНОГОР, АТОЛУКА И
РОЗОВСКИ ВРИЗ – ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ЗИМАТА?
До 18 октомври във
всичките 11 общини в областта трябва да бъдат изготвени планове за зимното
поддържане на общинските
пътища и уличната мрежа
в населените места. До 24
октомври пък кметовете на
общини трябва да докладват на областния управител
за готовността си за предстоящия зимен сезон и да
обсъдят с губернатора действията си при евентуална
усложнена зимна обстановка. Дотогава всички териториални структури трябва
да съгласуват с областния
управител плановете си за
работа през зимния период.
Градоначалниците до края
на следващата седмица
трябва да са готови с плана
за поддържането на общинските пътища и уличната
мрежа в населените места.

Съгласно заповед на Иван
Йорданов, до края на месеца ОУПБЗН и ОД на МВР
- Пазарджик, трябва да извършат контролни проверки
в общините относно състоянието на снегопочистващата
техника и количеството на
инертните материали за

обезопасяване на настилките. Преди това самите
кметове трябва да проверят
техническите възможности

на съответните фирми. Пътната мрежа и съоръжения
ще се обработват с пясък,
сол и с разтвор на калциев
хлорид. Съгласно заповедта
на областния управител, в
населените места трябва да
бъдат осигурени подстъпи
и пътища за противопожарни нужди, като за целта
при необходимост да се
организира извозването
на снега от централните
улици.
Община Брацигово
се подготвя за посрещане на зимния сезон. От
години ангажирана с почистването през студените месеци е общинската
фирма
„Инфрастрой”ООД. Общината досега
няма отношение с който и да
е друг стопански субект на
територията й за почистването на града и на участъци

около населените места. В
момента тече подготовка за
сключване на необходимите
договори. Солта и пясъкът
са подсигурени частично.
Високопланинските
села
Равногор и Розово са снабдени на сто процента с количествата, необходими за
опесъчаване на рисковите
участъци.
До момента общинският
център е задоволен на 80%
с пясък, а от началото на
тази седмица започва снабдяването на полските села с
необходимите количества.
От ръководството се
опасяват, че средствата за
поддържане на пътищата
винаги са недостатъчни, но
се надяват зимата да бъде
по-мека и съответно проблемите да са по-малко.
Михаил ДЗУКОВ

Европейски съюз

ОПАК. Експерти в действие

В изпълнение на Проект
„Повишаване
квалификацията на служителите в
администрацията на Община
Брацигово” по Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
№
А1222-152/
01.04.2013
г. на 4, 5
и 6 октомври в гр.
Банско
бе
проведено
поредното
обучение
на служителите от
Община
Брацигово
по
следните два модула:
1. Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия
на работа в интеркултурна
среда”
2. Модул 2 – „Човешките и
гражданските права – работа

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

с представители на малцинствени и уязвими групи”
По време на тридневния
си престой, освен цикъла
обучения, служителите от
Общинската администрация

имаха възможност да присъстват на част от празничния
концерт по повод Деня на
Банско - 5 октомври – ден
първи на Свободата, и 101годишнината от Освобождението.
Катя ДЕЛЕВА

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект „Повишаване
квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово” по Договор А12-22-152/01.04.2013 г.

Съвременност

ЗА УВАЖЕНИЕТО, ПОЗИЦИЯ
УЧТИВОСТТА
И ОЩЕ НЕЩО…

ПРИЗНАТЕЛНИ СМЕ, НО… НЕ СЪВСЕМ!

„Уважението е данък,
който независимо от това
желаем или не, не можем
да откажем на достойнството…” – писа някога немският философ Емануел Кант.
А всъщност изпълняваме ли това – да отдаваме
нужното уважение на повъзрастните, по-образованите, с по-високо обществено положение? Каква е тази
криворазбрана „демокрация”, по-скоро простоват
нихилизъм, който е в разрез
с многовековната българска
традиция, да се обръщаме
към по-възрастните от нас
само с малките им имена?
Защо нарушаваме завещаното от дедите да казваме
„бай”, „лельо”, „бате” /да
не забравяме, че най-големия син на хан Кубрат са
наричали Бат Боян/, както
и това да пренебрегваме
звателния падеж – казваме
Иван, вместо Иване, Петър,
вместо Петре, Славка, вместо Славке, и т.н.?
Йерархията във възрастта, образованието и
длъжността са запазени
само в църквата и казармата /ако въобще има такава/,
но дали осъзнаваме нейното значение?
Дали този стар стремеж
на примитивните и завистливите хора да не признават друг над тях не е проява
на така криворазбраното
равенство между хората,
които е приложимо само
пред закона? Защо у българина е вложено учудващото
пренебрежение към по-заслужилите, по-образованите? Едва ли друг народ се
обръща към своите учители
с университетско образование с подигравателно-ироничното „даскале”!
Едва ли друг народ ще
нарича паметника на една
от най-видните си личности,
както ние наричаме паметника на Патриарх Евтимий
– „попа”!
Пренебрежението към
по-горните не издава ли
една примитивна душевност? С други думи простотия?…
Дали някога, когато Ал.
Константинов обрисува образа на Бай Ганьо не е имал
предвид мисълта на Й.В.
Гьоте, че „маниерите на човека са огледало, в което се
отразява неговият живот”?
Ето как говори Бай Ганьо
с бивш министър и професор: „А бе, бай Иречек, я ми
кажи, твоя милост, либерал
ли си, консерватор ли си?
Май-май, че си консерва,
както виждам…”
Дали
обръщението
само с малки имена между
неравни по възраст, по достойнство и обществено положение не е плод на чуждо влияние или на нашето
българско
нихилистично
отношение към всичко над
нас?
И не усещаме ли, че с
това и други внушения, като
имена от рода на Никол,
Кевин и т.н., някой опъва
българската черга изпод
нозете ни, за да тръгнем
по пътя на забравата, откъсване от корените, за да
забравим паметта на нашата кръв, която носи духа
на „Настане вечер, месец
изгрее… Балканът пее хайдушка песен”?
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Едва ли има брациговец,
който да не се е вълнувал,
когато от празничната трибуна се е чувал гласът на
рецитатора:
„Чибук пуши Хасан паша,
чибук пуши, кафе пие…”
През цялата ни следосвобожденска история не се
е намерил друг майстор на
словото, който да е сътворил втора, по-епична творба

от тази за „брациговка бяла
Рада”. Точно затова поемата продължава да заема
основно и неизменно място
в сценариите при ежегодните тържества, посветени
на Априлската ни епопея.
Всички я знаем почти наизуст, но… колцина са тези,
които си спомнят името на
нейния автор? И не че за
него не е писано. За последен път в бр. 9/05.05.2011 г.
на в. „Априлци” Димитър
Аджеларов ни е припомнил
доста подробно кой е този
възторжен певец – един не
брациговец, не дори и българин, а словенец – Антон
Ашкерц.
Няма да го преповтарям. Думата ми е за друго
– до каква степен сме признателни към паметта на
този достоен славянофил,
обезсмъртил в епичната
стихосбирка „Рапсодии на
българския гуслар”, издадена през 1904 г., подвига
на редица от историческите ни герои, в това число
брациговската
черешова
артилерия и ръководителя
на Априлското въстание в

Жребичко – отец Тодор Трифонов. Да видим.
Поемата „Брациговските
топове” е изписана и изложена по изключително подходящ начин в градинката
пред основното училище. И
правилно - нека я четат подрастващите, а пък и гостите
на града! Нека я помнят и
да знаят, че Брацигово е
паднало, но „след славни
битви”! Името на автора
обаче кой знае защо е пропуснато. Като че ли то няма
значение.
В двора на черквата в
Жребичко наскоро бе поставен паметник на най-достойния измежду свещенослужителите й – обесения след
погрома отец Трифонов. На
мраморната плоча е изписано четиристишието:
„Падна в плен
без трепет,
Отче благородни,
ти утеха беше
за борците родни…”
И то е анонимно, макар
че не би трябвало.
В Брацигово на поета е
наречена улица. Само че…
табелка с името й не може да

се намери по цялото й протежение. Да не говорим пък
за някакъв знак, който да пояснява личността на патрона
й. Името Антон Ашкерц може
да се прочете единствено
върху табелките с номерата
на домовете. Но… вижте как
е изписано то:
Антон Ашкеру! И грозно,
и обидно. Кой и кога е допуснал тази грешка, не се знае.
Явно е отпреди десетилетия.

Но май е увековечена, тъй
като поправката й ще струва
пари, каквито естествено
липсват.
Въпросът е кого касае
обидата - потърпевшия Антон Ашкерц или признателното гражданство на Брацигово, което е демонстрирало
някаква историческа памет,
но не съвсем такава, каквато
дължи.
Димитър СТЕФАНОВ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ КАКТО ПОДОБАВА 1 ОКТОМВРИ

Международният ден на възрастните хора в
пенсионерски клуб „Дълголетие” в Брацигово
Специално за празника ръководството
на Клуба на хората от третата възраст бе
приготвило скромен безплатен обяд, а за
напитките се бяха погрижили мъжете. Веселба, руйно вино и стари градски песни
допълваха празничната обстановка и повишаваха самочувствието на възрастните
хора. За това заслугата бе на акордеониста
Иван Бакърджиев и певческата група към
клуба.
„На този празник отдаваме почит и
заслужено признание на вас - нашите
родители, баби и дядовци, на мъдростта
и дълголетието. Изразявам искрената си
всеотдайност и грижа към всички вас и ви
уверявам, че разчитам на вашата мъдрост,
натрупана през житейския ви път, и се гордея с неуморния ви дух, енергия и желание
за пълноценен живот. Продължавайте със

същия хъс и енергия да участвате активно в
обществения живот на община Брацигово.
Бъдете усмихнати, здрави и получавайте
много обич и внимание”, пожела секретарят
на общината г-жа Мария Мадарова, която
беше гост на тържеството.
ДАР

Поздравителен адрес
Общинската организация на хората с увреждания – Брацигово, поздравява
Стоянка Христоскова
- дългогодишен член на клуба, по случай 80-ия
й рожден ден.
Пожелаваме й здраве, дълголетие, достойни
старини и нека все така да бъде активна в живота на организацията. ЧЕСТИТО!
Председател на ООХУ: Елена ТОДОВИЧИНА

ОБЯВА
На Архангелова задушница Община Брацигово, Инициативен комитет и храм „Св. Йоан
Предтеча“ организират възпоменание за загиналите във войните на България брациговски
войници. Събитието ще се проведе на 2 ноември 2013 г. от 10.30 часа в двора на църквата.
Да си спомним за тях – тези, които положиха костите си по бойните полета за освобождението и обединението на България!

Честване
1-ви октомври – Ден на
хората от третата възраст
по планетата Земя, сиреч
и при нас.
Както и друг път, в този
ден си пожелахме преди
всичко здраве, радост,
дълголетие и както казваме ние, крепки старини.
Самия празник отбелязахме най-напред в Клуба
на хората с увреждания,
а след това - в ресторанта на хотел „Стромон”.
Нашия празник сподели
и заместник-кметът на
община Брацигово инж.
Тодор Кръстев, който поздрави присъстващите с
мили и ободряващи думи.
Кратко поздравително
слово произнесе дългогодишната председателка

на нашия клуб – доайенът
на хората с увреждания
Елена Тодовичина. Тя пожела на всички да носим
достойно старините и
болежките си. Да бъдем
оптимисти и винаги с поглед в бъдещето. Прочетени бяха и поздравителни
адреси от сходни на нас
клубове и съпричастни
граждани.
Хората с увреждания
в нашата община са достойни и уважавани граждани. Организацията ни
създава здрави устои и
вече наброява 130 души.
Не губим хъс и кураж и
имаме певческа група,
която ни весели и подмладява.
Цветана ТОНЕВА

Култура
По
нетрадиционен
начин бе отбелязан
Денят на поезията и на
музиката в Брацигово.
Народно читалище
„Васил
Петлешков
– 1874” реши да озвучи
площада с изпълнението на стихове от световни и български класици,
съпроводени с музикален акомпанимент.
Преминаващите през
площада в първия октомврийски ден имаха
възможност да чуят
стихове на Христо Ботев, Димчо Дебелянов,

Пейо Яворов, Елисавета
Багряна, Добри Жотев,
както и на Робърт Бърнс,
Хайнрих Хайне, Пърси
Биш Шели, Ярослав
Връхлицки
и
много
други.
Забързани и вглъбени в ежедневните си
проблеми, брациговци
мимоходом почерпиха
глътка от съкровищницата на мерената реч, а
може би някой от тях е
решил да отвори томче
с поезия, за да задоволи духовния си глад.
Анастасия КЛЯНЧЕВА

Планетата отбелязва Световен ден за миене на ръцете, ние също
Какво по-хубаво от това да живееш в зората на 21-ви век - имаме си от всичко по много
Най-важното е, че винаги
се намират обстоятелства,
които да поддържат равновесието между лошото и
хубавото, което се случва.
Всяка година над 3,5 млн.
деца под петгодишна възраст умират по света от т.нар.
болести на мръсните ръце
- стомашно-чревни заболявания и остри респираторни

инфекции. Невероятно, но
факт!
Затова над 200 милиона
души в 80 страни по света се
включиха в прояви, свързани със Световния ден за миене на ръцете. Той се отбелязва за шеста поредна година,
като целта му е по този начин
да се напомни на всеки колко важна е тази елементарна

хигиенна процедура.
А празниците са нещо
хубаво и поучително, и затова на 15 октомври и ние
за втора поредна година отпразнувахме Световен ден
за миене на ръцете.
Идеята за празника се
ражда преди година, когато
за отрицателно време много
правителства, международ-

ни институции, граждански
организации, частни компании и личности по цял свят
се ангажират с популяризирането му във всяко кътче на
планетата.
Започнаха да се провеждат и множество изследвания, едно от които - „Световна хигиена”, потвърждава,
че плашещо голям брой хора

не мият ръцете си правилно,
пък камо ли често.
Оказва се също така, че
не всички хора по света се
мият със сапун или други
негови заместители. Това,
разбира се, произтича от
различните условия на живот, които за някои са повече
от критични.
Галина ТРАЯНОВА

17 октомври 2013 г.

Общество
Във връзка с чл. 17 от ЗЗБ, който гласи: „Обучението на населението за начините на поведение и
действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете
на общините като обучение по желание” и във връзка със зачестилите сигнали за бедствия, Общинска
администрация – Брацигово, служба „Защита на населението” предприема запознаване на гражданите
чрез вестник „Априлци” с

ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАВОДНЕНИЕ
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАВОДНЕНИЕТО
е
природно
бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с
огромно количество вода, вследствие
на повишаване нивото на водните басейни и речните корита. Причините за
повишаване на нивото на тези водни
басейни могат да бъдат различни интензивни валежи или снеготопене,
скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или
човешка дейност.
Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете
информация от Общината или Кметството за районите, които е възможно
да бъдат залети. Информирайте се за
най-близкото безопасно място, найкъсия и безопасен маршрут, по които
трябва да се евакуирате. Следете съобщенията по радиото, телевизията,
местни радиовъзли и изпълнявайте
конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
Подгответе си предварително и
поддържайте „Чанта за оцеляване”,
поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:
фенерче с резервни батерии, необ-

ходимите ви лекарства, материали за
първа помощ, джобна свирка, дрехи
и бельо, храна и вода, прибори за
хранене, тоалетни принадлежности,
лични хигиенни материали и др.
При възникване на опасност и/или
наводнение, незабавно позвънете на
тел. 112. Съобщете вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът
(наводнение, залети площи и др.), има
ли пострадали или застрашени хора.
Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и
не затваряйте телефона преди оператора. Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.
КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ
Изключете газта и електричеството, спрете водата, поставете на
възможно най-високото място всички
по-ценни предмети, вещи, хербициди
и химикали, вземете „Чантата за оцеляване”, задължително вземете личните си документи, ценни вещи, пари
(кредитни, дебитни карти), нотариални
актове, застрахователни полици и
други документи за собственост и напуснете по най-бързия начин дома си
като изпълнявате указанията на местната власт и органита на МВР.
При невъзможност за напускане

на сградата, се преместете на найгорните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112
или известете близките си за своето
местонахождение. При невъзможност
за евакуиране на животните, отворете
вратите на помещенията, където са
затворени.
КОГАТО СТЕ НАВЪН
Ако се намирате близо до корито
на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете
към най-близкото възвишение, не заставайте под/над мостове и подлези/,
надлези, не правете опити за пресичане бързо течащи и залети площи,
освен ако сте сигурни, че водата е до
коленете ви, не пийте вода от наводнени водоизточници.
КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ
При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможно най-високото и безопасно място и изчакате
спадането нивото на водата.
Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално
опасни от заливане с вода обекти и
съоръжения.
Михаил ДЗУКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
Този месец редовното
заседание на общинските
съветници ще бъде изтеглено по административни причини с една седица по-рано
и ще се състои на 24 октомври, четвъртък. Към момента
проблемите, по които ще
дискутират местните парламентаристи са следните:
- Промяна начина на
трайно ползване на земеделски земи, пасища и
мери - публична общинска
собственост, намиращи се в
землището на село Жребичко в гори.
- Информация за състоянието на околната среда и
екологичната обстановка в
общината и перспективи за
подобряването им.
Разкриване
от
01.01.2014 г. на нова социална услуга - „Център за
настаняване от семеен тип
за лица с увреждания - деменция” към „Комплекс за
социални услуги за деца и
семейства” - гр. Брацигово,
в сградата на бивша Градска
поликлиника, намираща се в
Брацигово, бул. „Трети март”
№ 35 А, на третия етаж.
- Прехвърляне на средства от бюджетна в извънбюджетна сметка на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” Проект „Развитие”.
- Утвърждаване разходи

РИОСВ
Обвързват детските
надбавки с ходенето отчита добро
в подготвителен взаимодействие
с общините
клас
Правото на получаване на детски
надбавки вече е обвързано с редовно
ходене не само на училище, но и в подготвителна група. Неотдавна посещаването на подобна група от всички шестгодишни деца бе направено задължително,
като родителите могат да изберат дали
малчуганите им да посещават група в
детска градина, или създадена към някое
училище.
Последва и промяна в Закона за семейните помощи за деца, за която през
миналата седмица напомниха от дирекция „Социално подпомагане”. А именно
– право на т.нар. „детски” имат семейства
с месечен доход по-нисък от 350 лв. на
член от семейството, но при условие, че
детето редовно посещава подготвителна
група. Единственото изключение е, ако
здравословното състояние на малчугана
на позволява редовното ходене в предучилищна. Изменението влезе в сила от 1
септември тази година.
Така вече при подаването на молбадекларация за получаване на детски
родителите на шестгодишни деца трябва
да приложат и удостоверение, издаде-

но от съответното училище или детска
градина, че чедата им са записани в
подготвителна група. Срокът за подаване на документите е 31 октомври. От
своя страна директорите на учебните
заведения ежемесечно изпращат в съответните регионални дирекции „Социално
подпомагане” справки дали дадено дете
посещава редовно занятия в предучилищната група – ако през месеца е отсъствало без уважителна причина повече
от 3 учебни дни за съответния месец, се
спират детските.
Дирекция:
„Социално подпомагане”
ИРМ Брацигово

Експерти на РИОСВ
определят като добро
взаимодействието с общините и кметствата в
област Пазарджик при
решаване на случаи с
нерегламентирано изхвърлени отпадъци на
неразрешени
места.
Няма констатирано бездействие от страна на
отговорните лица по
отношение на образувани нерегламентирани
сметища.
Общините
са създали системи за
контрол на дейностите
с битови и строителни
отпадъци и въвели йерархия при управлението им, констатират от
РИОСВ - Пазарджик. За
периода януари - септември експертите извършиха 44 проверки

по чистотата на населените места и републиканската пътна мрежа
във всички общини.
Дадени са 17 предписания за почистване, от
които 16 са изпълнени.
В резултат на ефективен превантивен и
последващ контрол са
почистени 34 локални
сметища, възстановени
са качествата на 113
дка земеделски земи,
почистени са крайпътни
участъци на републиканската и общинските
пътни мрежи и входноизходни зони на населени места в общините
Пазарджик, Велинград,
Панагюрище, Пещера,
Ракитово, Батак, Брацигово и Септември.
РИОСВ - Пазарджик

за командировка на кмета
на община Брацигово за
третото тримесечие на 2013
година.
- Предоставяне на земи
от Общински поземлен
фонд по искане на Общинска служба „Земеделие” –
Велинград, на наследниците
на Иван Щерев Стоилов,
землището на с. Розово.
- Продажба на недвижими имоти, представляващи
УПИ V - 4; УПИ VIII - 4 в кв. 7
по регулационния план на с.
Исперихово.
- Прекратяване на съсобственост в УПИ Х-501.63
по плана на гр. Брацигово,
чрез продажба на общински
имот 06207.501.61.
- Отчет за извършените
сделки по управление и
разпореждане с общинско
имущество на територията
на община Брацигово през
третото тримесечие на 2013
година.
- Приемане на Предварителен регионален план
за обособената територия
на „Инфрастрой” ЕООД - гр.
Брацигово.
Ръководството на Общински съвет си запазва
правото на промени в проекта за дневен ред.
Илия КАЛИНОВ
председател на Общински
съвет - Брацигово

ВОЕННОТО
ОБУЧЕНИЕ
СЕ ВРЪЩА
В КЛАС
Начална военна подготовка ще бъде въведена
в училищата от 1 декември,
стана ясно от думите на министъра на отбраната Ангел
Найденов. На заседание на
Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП)
той заяви, че ще се проведе
преглед на военно-образователната система.
Военното обучение става
задължително от началото на
декември за учениците в 9-и
и 10-и клас. „Тази подготовка
е в рамките на 5 часа. Това е
допълнително към 20-те часа
за придобиване на умения за
реакции при криза и различни бедствия”, поясни още
отбранителният министър,
цитиран от „Фокус”.
Предвижда се да се въведе 90 часа военно обучение и
във висшите учебни заведения. Предстои този въпрос
да бъде разработен, поясни
Найденов. По думите му
предстои преглед на военно-образователната система.
„Априлци”

Из живота в Равногор
Лятото на 2013 г. бе
изключително приятно
за жителите и многото
гости на селото. Наред
с всички планувани мероприятия и традиции,
дадохме старт на едно
ново тържество.
На 21 юли в центъра
на селото проведохме
Първи
международен
самодеен празник. Участници в него бяха гости
от Великобритания - Англия, Шотландия, Уелс,
Канада, Бразилия, Германия. Представител от
Унгария бе Георг Щубер

- майстор на каба гайда,
с неговата приятелка
Нина Грънчарова, която
събира и описва песенния и танцов фолклор на
селото.
През летния сезон
се увеличиха драстично
посещенията в библиотеката - посещаваха я
деца от Равногор, които
прекарваха ваканциите
в селото, деца на Зелено училище от София и
Пловдив, та дори и деца
- бежанци от Сирия и
Ирак, които бяха настанени в един от хотелите.

Месец октомври започна с Деня на възрастните хора и на поезията.
По този повод кметът на
Равногор дари безплатен
курбан за здраве и благоденствие. Курбанът бе
осветен от иерей Атанас
Николов.
На празника бяха
поздравени дълголетниците, които не са малко
- 15 души над 90 г. Найвъзрастният жител на
селото е дядо Никола
Зънгаров, който през м.
юли е навършил 98.
Преди няколко дни

тук гостуваха журналисти от Индия, Украйна и
редактори на сп. „Черга”, с които направихме
хубава вечер и обмен,
очакваме отражение в
списанието.
Читалищното
ръководство честити рождените дни на активните
самодейци - семейство
Стоянка и Ангел Колеви.
Ангел - майсторът на мелодии на перо, навърши
75 г. на 5 октомври.
Да са живи и здрави и
все така активни!!!
Мария СПАСОВА
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Вр еме з а гу б е не
Ангел Чортев е бизнесмен.
И въпреки че бе отдаден
изцяло на делото, погълнало последните му двайсетина години, от време на
време се задълбочаваше и
в по-други помисли. Най-натрапчивите от които - тези за
смъртта.
Че на кого не му се е
привиждал онзи ужасяващ
скелет с косата? Особено
когато е понапреднал във
възрастта. И чии коси не са
се изправяли, когато под
тях витаят непрестанните
опасения за хипотетичния
инфаркт?... Или инсулт?…
Или… бр-р-р – снайпер?…
– Господи Боже! – самоокайваше се в такива минути
и Чортев. – Колко си несправедлив! Поти се човек!…
Блъска се като добиче!…
Тегли ярема!... И тъкмо когато си изгради комунизма…
Х-о-оп! Захвърляш го на
червеите…
По правило – след всяко
позоваване на името Господне потомственият атеист
в него яростно се противопоставяше:
– Какви ги дрънкаш?
Господи и Боже! Бабини
деветини! Господ, ама друг
път!
След завръщането си от
хаджилък обаче, поразен
от реалността на видяната
Голгота и извиващата се
към нея Via Dolorosa, Всемогъщият започна да спохожда Чортев даже и насън.
И макар че възприемаше
Страшния съд като измислица, създадена за да всява
страх у балъците, в един от
кошмарите си той внезапно
се видя изправен пред него
– чисто гол и напълно безпомощен в ноктите на рогатокосматата стража.
– Новопредставленият
твой раб Ангел, Господи!
– откри делото архангелътсекретар, ама Михаил ли
беше той или Гавраил – така
и не се разбра.
– Ангел ли? – вдигна очи
от лаптопа си Исус. – Като
гледам тук какво е натворил,
Азазел2 пӝ би му подхождало… Или Велзевул2…
Подсъдимият подсмръкна и понечи да закрие с
ръце срамните си части, но
се отказа – провисналият
му тумбак вече бе свършил
тази работа.
– Ама защо, Отче? – проплака той.
И макар да не разбра

QUO VADIS, DOMINE-E-E?
DOMINE- E- E?
„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí”

защо Божият син го именува с такива странни имена,
досети се, че едва ли ще
е нещо похвално. Изби го
студена пот.
– Мамил ли си? – започна разпита небесният
прокурор.
– Ами-и-и… Не… Или…
Само когато е било необходимо… – промърмори обвиняемият, но в съзнанието му
мигом изплува цял филмов
сериал от сладките там,
долу на Земята, далаверки.
И само половината от тях
да бяха качени на твърдия
диск, спукана му беше работата!
– Мамил си, синко! Мамил си цял живот… – промърмори Исус без да вдига
поглед от отворения файл.
– Лъгал ли си? – продължи обвинителят.
– Н-н-да… Налагало се
е…
– Лъгал си! Над път и под
път! И то без да се е налагало!… Крал ли си?
– Аз? Да крада? Не, не!
Вземал съм само законно…
Само законно, Господи!…
– По чии закони? – стрелнаха го очите Исусови. – По
моите не се предвижда да
пожелаеш, та камо ли да
присвоиш… А ти непрекъснато си трупал лой на чужда
сметка…
– Н-н-е… з-з-н-ам, От…
От… Отче! – зъбите на Чортев бяха затракали като кречетало в ръцете на футболен
запалянко. – Аз… Н-н-е…
Адвокатите ми го правеха…
– Тях ще ги питаме, когато им дойде редът да се
въздигнат тук – прекъсна го
архангелът-прокурор. – А ти
си грабил и с двете шепи…
Прелюбодействал ли си?
– Нямам грях!... Щото
съм си плащал…
– А-а-а! Плащал си! Но си
изнудвал, нали?… Чревоугодничел ли си?
– Прости ми, Господи!
Ти си толкова всеблаг и всемил! Можех ли да устоя пред
лакомствата, с които Ти така
щедро ме беше обсипал?
– Обсипвах те, за да споделяш хляба си с нищите. А
ти? Докато си претъпквал
стомаха си, стадото, което

СПОРТ
През изминалите две
седмици се проведоха ре-

довните срещи на спортните
тимове по футбол за деца и
юноши.
На 6 октомври се проведе футболният мач между

1

ти бях поверил, е гладувало… Лошо, Ангеле, лошо! А
на файла за добродетелите
ти… Хм! Не е качено нищо…
В катрана!
Присъдата
явно
бе
окончателна, защото мигом
няколко от кискащите се рогати и космати създания го
набодоха на железните си
тризъбци и го понесоха с дивашки крясъци към небесните подземия, изпълнени със
смрад, дим и пронизителни
писъци и стенания.
Ужас!
– Това е само сън! – повтори си няколко пъти Чортев, когато се събуди, но
въпреки това не се успокои.
– Ами-и-и… Ако наистина
Оня горе съществува?…
Б-р-р-р!…
Безбожникът в него бе
силно разколебан и не взе
думата. Вместо него се обади гласът на търговеца:
– Какво има за мислене? И какво ти пречи да
Му подхвърлиш нещо… За
всеки случай… Ако все пак
съществува… Какво ще ти
струва? Бълха те ухапала…
След няколкодневни колебания по въпроса Чортев
реши, че май-май няма да е
зле да се застрахова. Да се
пооткупи малко… Да си запише някакъв актив… Така,
де! Хвърли зад теб, за да
намериш пред теб!
И един ден се качи на
джипа, за да отпраши директно към най-близката
света обител.
– Така и така, отче игумене – започна той без много
предисловия. – Решил съм
да направя някакво дарение. Кажи ми от какво имате
нужда…
– Богоугодно е, чадо!
Браво! – похвали го белобрадият монах. – И щом
като ме питаш за нужди, ще
ти кажа. От нужник имаме
нужда… Много народ се
извървя оттук… Стените
се умирисаха… Гората завоня…
– Ама как така бе, попе?
– възмути се Чортев. – Аз
съм дошъл за нещо, дето
да е по-… по-… По-угодно
за Бога…
– Угодното за хората е

СПОРТ
отборите на „Хебър” и „Брацигово” за юноши. Мачът се

игра в Пазарджик и резултатът бе 4:0 за домакините.
По същото време отборът
на децата от ФК Брацигово
бе домакин на „Балкан”

– Варвара. Нашите момчета
победиха с 2:1 гостите, като
голмайстори
се
откроиха
Михаил Кукумов и Тихомир
Симеонов.
На 10 октомври от 15.00
часа футболният тим на юношите от Брацигово посрещна
съперниците
си от ПГГ – Велинград. Мачът
се игра на стадион „Христо
Гю л е м е т о в
–
Бонбона”.
След
много
добра игра на
състезателите
на Брацигово,
резултат ът
не
закъсня
- 3:1 и 4:1. Голмайстори
при юношите са Николай
Ангелов, Христо Дафков,
Алекс Трифонов и Борис
Георгиев. Следващата сре-

угодно и за Него – отсече
чернокапецът. – А за манастира ще е най-полезно…
Така че, ако си решил – това
направи!
Сконфузеният кандидатктитор огледа широкия затревен двор и подуши въздуха. Истина бе! Отвсякъде,
ведно с мириса на билките и
тревите, лъхаше и на онази
воня, за която спомена отчето. Язък за идилията, създадена от вековните монашески покои! От нея наистина
надничаше сякаш вечността. Единственият намек за
съвремие долиташе само от
отражението на слънчевите
лъчи, пречупени в гланца
на една лъскава, паркирана
уж в сянката на огромните
чинари, лимузина.
– Чий е този звяр там,
дядо попе? – завистливо
попита Чортев.
– А-а-а! Манастирска е,
сине. Манастирска. И дядо
игумен е човек, нали?
– Че тя е поне два пъти
по-скъпа от моята, бе! Ами
то-о-о… Как сте събрали
пари за нея, а за една свястна тоалетна – не?
– Ти-и-и – ядоса се внезапно божият служител
– дарение ли си дошъл да
правиш, или ревизия? А
бе, да не си и ти някакво
изчадие журналистическо?
Анатема за вас! Анатема!...
– Добре, де! – кандиса
дарителят. – Ще ви направя
нужника, но искам да е нещо
като… Като черквичка да кажем… Като параклис барем
да е… И да пише отпред с
големи букви: „Съгради се
тоя храм…”
– Ти луд ли си, бе? – прекъсна го възбудено попът.
– Какъв храм може да бъде
един нужник? Па макар и на
свято място…
– Такъв искам! И може
да не пише „храм”, ама да
прилича… И да се отбележи
ясно кой и кога го е въздигнал. Че да не се забравя…
И погледна към небето.
Речено-сторено!
Само
след два месеца в дъното на
манастирския двор изникна
кокетна ротондичка с два
дискретни входа, единият от
които обозначен с буквич-

ката „М”, а вторият – с „Ж”.
А между тях, върху бялото
пано на стената бе изписано
на глаголица: „Съградено во
лето Господне от…” и т. н.
За освещаването на
новата манастирска придобивка Чортев доведе цял
автобус поклонници – роднини, съседи и естествено
– първите измежду служителите му.
– Благословен Бог наш…
– запя лично игуменът и заразмахва усърдно кадилницата.
А след като приключи
с псалмите, обърна се към
множеството:
– Хайде сега, възлюбени
братя и сестри, възползвайте се и споменавайте с
добро името на щедрия ни
ктитор!
Първи към вход „М”
се отправиха дарителят и
синчето му, а към противоположния – съпругата и дъщерята. Тълпата ги изпрати
с бурни аплодисменти, а с
още по-гръмки ги посрещна
след свещенодействието. А
попът ги поръси с босилека
си.
Един подир друг се заредиха и останалите – кой
от истинска нужда, кой от
чисто любопитство.
– Браво, шефе! – възкликна някой. – И папата
да дойде тук, няма да се
посрамим…
– Млък! – прекъсна го
игуменът. – Не споменавай
името на Сатаната! Тук място
за еретици няма!
– Добре, де – сконфузи
се провиненият. – Патриархът исках да кажа…
– Така може – кимна
отецът и поведе гостите към
курбана.
След този тържествен
ден съзнанието на Чортев се
поуспокои. И сънищата му
станаха по-спокойни. Вместо дяволи, във виденията
му започнаха да прелитат
пикаещи херувимчета. Докато една нощ не се видя
пак там, горе. Пак гол и още
по-безпомощен.
– Аз, Господи – набра
сили за пледоарията си
той, – кажи-речи цял храм
в твоя чест съм въздигнал…

СПОРТ
ща на юношите ще бъде на
20 октомври от 10.30 часа на
стадиона в село Главиница.
Футболният отбор на
децата пък гостува на „Тракиец” – Главиница. През
първото полувреме играта
бе равностойна и резултатът
показателен - 0:0. Във второто полувреме домакините
от „Тракиец” демонстрираха
превъзходство. При една
контраатака противникът отбеляза гол и резултатът взе
превес - 1:0 за играчите от
Главиница. Нашите деца се
активираха и след контра
резултатът се изравни с гол
на Тихомир Симеонов. Радостта бе бурна, но за кратко. При един фаул в края на
мача получихме гол от противника и срещата завърши
с резултат 2:1. Момчетата ни
тежко понесоха този финал,
но това е спортът - има победени и победители.

Успех на младите ни
футболисти!
Паница ХАДЖИЙСКИ

Само кръстът на покрива му
липсва, ама игуменът рече,
че не е редно… Не може
да не ми се зачете. Нали си
справедлив? Пусни ме сега
в рая си… Пък ако ще там
най-черната работа да ми
дадеш… Готов съм и нужниците ви да мия… Ама там
да съм!
– Което си направил за
добро – добро е наистина…
– промълви безапелационният съдия. – И правилно
си постъпил. По същество
си употребил парите си…
Това заслужават те – да се
пикае върху тях!… Защото
те никога не са били твои,
чадо. А на тези, чийто труд
си ограбил…
И като му обърна гръб,
отново го изостави на дяволите и си тръгна.
– Quo vadis, Domine-е-е?
– разкрещя се след него
набученият на тризъбците
подсъдим.
Беше заизустил отнякъде тази фраза, но откъде
точно – не си спомняше.
Щеше му се, след като не
се разбраха на български,
барем по черковному да
трогне съдника си. И наистина биде чут.
– Отивам да дам утеха на
тези, които ти си направил
нещастни. И с чиито пари
се опита да ме купиш – отговори му без да се обръща
Исус. А после със страшен
глас разпореди на рогатите:
– Водете го!
Тази заповед прокънтя
толкова гръмко, че Чортев
скочи в леглото, отвори очи
и обърса потта от челото си.
– Какво има, дарлинг?
– събуди се и пухкавата му
благоверна.
– Какво има?! Какво
има?! – отвърна й троснато
той. – Нищо няма! Няма признание, няма благодарност!
Нито на тоя свят, нито на оня
май-май!
Димитър ДЪНЕКОВ
1
Quo vadis, Domine? – Къде
отиваш, Господи? (По Хенрик Сенкевич – думи, изречени от апостол
Петър, когато, ужасен от гоненията, побягнал от Рим, но срещнал
Христос. След като Христос му
отговорил, че отива в Рим, за да
бъде разпънат отново на кръста,
Петър се отказал от бягството и се
върнал, за да приеме мъченическата смърт.)
2
Азазел, Велзевул – според
древноеврейската
митология
– два от главните демони, върлуващи в Ада.

СПОРТ

БРАЦИГОВО СПРЯ ТОЧКОВАТА
СЕРИЯ НА „ГОРСКИТЕ”
Първа загуба от създаването си инкасира селекцията на ФК „ПГГС Христо
Ботев”. Юношеският тим от
Велинград падна в изтеглен
мач с 1:4 при визитата си на
отбора на Брацигово. Така
домакините
прекъснаха
серията от три срещи без
загуба за тима от елитната
Професионална гимназия
по горско стопанство.
„Горските” първи откриха резултата чрез Кирил Си-

деров. Бившият вратар вкара в 11-ата минута за своя
тим. До почивката съставът
на ПГГС обаче допусна три
попадения в своята мрежа.
През втората част брациговци добавиха още един гол
за крайното 4:1.
„Победата в миналия
кръг изглежда доста е главозамаяла някои от нашите
играчи”, констатираха от
спортно-техническия щаб
на велинградчани.

ПРЕДСТОИ
IX кръг от „А” ОФГ - мъже, 19 октомври, 15 ч.
„Брацигово” /Брацигово/ - „Сарая” /Сарая/
„Марица” /Белово/ - „Марица” /Огняново/
„Левски” /Паталеница/ - „Величково” /Величково/
„Тракиец” /Главиница/ - „Братаница” /Братаница/
„Комуна” /Черногорово/ - „Барикади” /Стрелча/
„Тракия” /Пазарджик/ - „Свобода 2011” /Пещера/
„Светкавица” /Синитево/ - „Чико” /Бяга/
„Зенит” /Ветрендол/ - „Пазарджик 2012” /Пазарджик/

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 440-400

