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Заседание
на ОбКБДП
На свое заседание Комисията по безопасност на
движението в община Брацигово, с председател зам.кметът инж. Тодор Кръстев,
обсъди
готовността
на
отговорните институции за
зимния период и разгледа
постъпили сигнали и предложения от граждани и ръководители на институции
за подобряване безопасността на движението.
На заседанието присъстваха представители на
КАТ – Пещера – г-н Сашо
Дамянов и г-н Зафир Танкинов, представители на ПУ
– Брацигово, и управителят
на фирмата изпълнител по
снегопочистването - „Инфрастрой” ООД, Атанас Недялков.
„Зимата не бива да ни
изненадва. Наличието на
сняг не трябва да е тревога,
тъй като сме подготвени”
- увери Атанас Недялков.
Той докладва за готовността на снегопочистващата
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ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА ЛИ ЗИМАТА?
техника в града и селата.
Предимство тази година е
отпуснатата високопроходима техника от резерва на
МО за рисковите високопланински участъци Равногор и
Жребичко.
Добра новина е, че от
гледна точка на материали
има достатъчно количество.
Осигурен е минимумът от
пясък и сол.
„Имаме пълна готовност,
за да започнем обработката
на пътищата. За съжаление,
все още не навсякъде има
култура от страна на собствениците на МПС, които
най-редовно паркират автомобилите си по уличните
платна. Оставят ги да нощуват там и това затруднява
проходимостта на снегопочистващите машини, за да
си вършат добре и качествено работата. Винаги сме
свикнали да търсим вината
в някой друг, но ако всички
подходим отговорно към
проблема, няма да се стига

След
продължителни
обсъждания и коментари по
проблемите, бяха приети и
следните решения:
- Да се провери състоянието и се предприеме
почистване на водосъбирателните шахти в най-скоро
време с цел подготовката им
за есенно-зимния сезон.
- Да се провери състоянието и се предприеме
профилактика на хидратните
кранове на територията на
Брацигово.
- Да се възстанови хо-

до конфликти и неуредици”
– смята г-н Недялков.
По препоръка на специалистите от КАТ – Пещера, бе
взето решение обработката
на пътните платна да стартира още със започване на
снеговалежа, а не на третия
сантиметър от снежната по-

кривка. Това важи особено
за рисковите участъци по
четвъртокласната
пътна
мрежа в региона. Цели се да
не се допуска замръзване
на асфалта, тъй като солта
филмира пътното платно и
побеждава в борбата с обледяването на пътя.

ризонталната и вертикална
маркировка на реновираните улични платна в централната градска част, както и
да се поставят изкуствени
неравности с цел ограничаване скоростта на МПС.
- Да се обезопасят участъците около детските заведения и училища в града.
- Да се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта по
ул. „Ангел Попов” и „Георги
Бенковски”.
Михаил ДЗУКОВ

Комисията по безопасност на пътищата в община
Брацигово призовава жителите на града да се отнесат отговорно към проблема с нерегламентираното и
рисково паркиране на МПС по тротоарите и уличните
платна, тъй като това затруднява проходимостта
на автопотока, пречи на училищните автобуси и специализираната сметопочистваща и снегопочистваща
техника. За констатирани нарушения гражданите ще
бъдат санкционирани съгласно Наредба № 1 за опазване на обществения ред в общината.
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КАК
СМЕ
ПРИКЛЮЧИ
ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ
ЗА ЦЪРКОВНО
С
КОЛАТА?
НА
10
ОБЩИНСКИ
СЛУЖИТЕЛИ
НАСТОЯТЕЛСТВО
През ноември на настоящата година изтече
четиригодишният мандат на

действащите църковни настоятелства. Предвид това,
на 11 ноември се проведоха
избори за нови такива в цялата Българска православна
църква.
Строгият канон и устав в
православието не позволи
дори смъртта на патриарх
Максим да разстрои или
провали изборите.
На определената дата
избор се проведе на територията на цялата Пловдивска епархия, от която
част е и нашата енория. На
всеки четири години по решение на Светия синод на
Българската православна

църква се избира през месец ноември ново църковно
настоятелство. То е в помощ
на енорийския
свещеник.
Това
трябва
да бъдат хора
с висок морал
и нравственост
и
правилни
убеждения по
отношение на
православната
вяра. Преди и
сега е висока
чест някой да
бъде посочен
за
църковен
настоятел.
Това показва, че е човек
с висок авторитет, човек,
който може да бъде образец
и светилник за останалите
хора. Църковните настоятели подпомагат свещениците
най-вече в просветното
дело.
Списъкът на членовете
на църквата се актуализира
редовно на всеки четири години, преди провеждане на
избирателното събрание за
избор на църковни настоятелства и при необходимост
- в края на всяка календарна
година.
- На страница 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Ви уведомявам относно инвестиционното предложение за въвеждане в експлоатация на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ
И ЗЕЛЕНЧУЦИ” върху площ от 4,070 дка, в поземлен
имот № 442002, находящ се в местност Плодохранилище, с. Бяга, общ. Брацигово.
РИОСВ

В края на м. октомври
10 удостоверения бяха
отпечатани, подписани от
министъра по управление
на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и изпратени по пощата
до служителите от община
Брацигово.
Дистанционното обучение по 6 модула започна
през м. март 2012-а и приключи в края на м. септември 2012 г. Системата
е разработена по договор
„Разработване на концепция и програма за дистанционно обучение за реги-

оналните и местни власти”
по проект 0016-ЦКЗ-1.5,
„Укрепване
капацитета
на регионалните и местни
власти за усвояване на
средства от Структурните
и Кохезионния фондове
на ЕС”, финансиран по
Оперативна програма „Техническа помощ”. Целта на
продукта е повишаване на
компетентността на експертите от регионалните и
местни власти, чрез осъществяване на дистанционно обучение в областта
на усвояване и управление
на Структурните и Кохези-

онния фондове. Системата
представлява комплексен
инструмент за предаване,
придобиване и проверка
на знания по електронен
път с цел оптимизиране
ефективността на управлението на процеса на
обучение, позволявайки
взаимодействие посредством различни способи
и индивидуален достъп на
потребителите до системата, както и паралелна и постоянна проверка и оценка
на различни тестове.
На успелите честито!
/Соб. инф./

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започна абонирането за вестници и списания за 2013 година.
Вестник “Априлци” и през идната година ще бъде с вас, ако го пожелаете, на цената на половин кафе - 0,30 ст. за брой, или само за
смешните 6,00 лева на година.
Както и досега, той ще се опитва да ви информира по интересуващи ви въпроси от най-различно естество, както и да дава
глас на вашето мнение.
Дайте шанс на местната преса! Абонирайте се!
508 нови заглавия могат
да се заемат от днес в общинската библиотека. Всяка от
книгите има до 2 екземпляра.
Културното средище вече раз-

отпуснати от Министерството
на културата чрез конкурса
„Българската
библиотека
– съвременен център за четене и информиране”. Повече от

Рик Риърдън.
Освен кримита, трилъри,
исторически и биографични
романи, има справочна литература. Част от нея са голяма-

ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В БРАЦИГОВО
ПОПЪЛНИ ФОНДА СИ С 508 НОВИ КНИГИ
полага с нашумялата трилогия
„Петдесет нюанса сиво” на Е.Л.
Джеймс. Сред новите попълнения са бестселърът на Лиан
Хърн „Кланът Отори”, един от
последните романи на Александър Бушков „Завръщането
на пиранята” и „Кралица Елизабет I” от Алисън Уиър.
2 900-те лева за закупуването на 508-те тома са

половината от заглавията са
на български автори. Сред тях
са „Затова ли беше всичко” на
Евтим Евтимов и „Истории за
плач и за надежда” на Горан
Благоев.
В детския отдел може да
се заеме бестселърът „Клубът
на великолепните” от Лизи Харисън, както и първа и втора
част на „Героите на Олимп” от

та енциклопедия „География
на България”, „Бележити българи” и новият правописен
речник на българския език.
Справочните издания ще
могат да се заемат от следващата седмица, съобщи главният библиотекар в отдела по
комплектуване и обработка
Невена Стефанова.
„Априлци”

Около 500 лева ще ни струва
зимното оборудване

Доста ще ни излезе
тази година сигурността
на автомобила през зимата.
Сметката включва профилактиката и обичайната сезонна грижа за най-важните системи – четири зимни
гуми, антифриз, замерване
на акумулатор, проверка
на светлини, смяна на
масло – ако е необходимо,
проверка на спирачки и
ходова част.
В днешно време все
по-трудно шофьорите си
позволяват такива разноски, но е важно всичко да
се провери. От това зависи
безопасността на водача и
на околните - тези в колата
му и тези на пътя.
Не е препоръчително
да се използват гуми втора
употреба, тъй като при тях
винаги може да има изсъхнали или такива със скрити
дефекти, въпреки че около
400 лева излиза комплект
гуми среден клас. Добре е
да се приведат в изправност акумулаторите, защото работата им в студовете
се затруднява, особено пък
ако двигателят е дизелов.
Водачите на МПС вече
стават все по-грамотни, а
дори и децата знаят защо е
необходима зимната подготовка на автомобила. Който
е грижовен, не се нуждае от
подсещане. Който пък е финансово нестабилен или полошо - немарлив, ще трябва
сериозно да се замисли.
В СБА – Пазарджик,
продължава безплатното
регулиране на светлините
и консултациите за нужните укрепващи ремонти по
личните МПС.
/Соб. инф./

Съвременност

НА СМЕШНОТО
ИЗБОРИ 2012
“БЪЛГАРИЙО,
ЛИ СЕ СМЕЕМ? ЗА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…”
В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ
ВЪВ ВОЙНИТЕ

Свидетели сме на едно
явление, което неусетно
принизява
естетическия
вкус на българина, внушава
му се, че трябва да се смее
на менте смях, на скечове,
които не са смешни, а доста
глупави… и има хора, които приемат това, като така
напомнят
Андерсеновата
приказка за голия цар, в
която трябва да вярваш на
лъжата, за да не помислят
другите, че си прост…
А той – смехът, си е една
човешка потребност, като се
почне от пеленачето, при
което е израз на радост, и
се стигне до философското
му тълкуване при възрастните…
Кое е истински смях? На
какво трябва да се смеем?
Би трябвало да знаем, че
смехът и хуморът като обществено явление са ярък
израз на дидактическия закон за единството и борбата
на
противоположностите,
сиреч гради се от два компонента – общоприетото и
неприемливото, правдоподобието и псевдоправдата,
красивото и грозното и т.н.
Именно тези две страни,
при които в проявата едната
остава зад кадър, се проявяват в сравнението (при
отклонение от обичайното),
като анекдотите за Хитър
Петър, в претенцията (да се
представя за нещо друго,
което всъщност не е), като
в разказите за Бай Ганьо,
който се представя за европеец, но „не е чак дотам…”,
в играта (ползва се маската,
за да се приеме друг образ),
като при „Тартюф” на Молиер, където престъпник носи
маската на хрисим божи
служител, и т.н.
Наличието на две противоречиви величини, като
„високо – ниско”, „остроумие – тъпота”, „истина и
лицемерие” и др., предизвиква смях тогава, когато
ни овладее „бързото схващане за една необикновена,
неочаквана и рядка връзка
между нееднакви неща или
понятия”, сиреч присъстват
изненадата и контрастът,
придружени от остроумието.
Очевидци сме на смешни ситуации, които хвърлят
тъжна сянка – високопоставени хора се явяват
публично по тениска, не
спазват
етикецията
за
костюм и вратовръзка, задължителни по протокол,
понякога обичат да се носят
„по народному” като говорят неправилно български
език, като не съзнават, че е
смешно, когато прост човек
почва да се прави на прост,
проявяват некомпетентност
при елементарни неща и
т.н. И смехът понякога става
трагичен.
…Не на последно място,
а може би на първо, е задължително при смеха да присъства остроумието. Истински анекдот с Димитър Благоев – Дядото доказва това:
Когато той бил арестуван от
полицията в Петербург за
революционна дейност, го
питали дали е дворянин или
селянин, за да му предвидят
една рубла или половин за
дневна дажба. И той казал:
„Разбира се, че съм дворянин, нали в България всички
имаме дворове.”
Смехът и хуморът са
философско и обществено
явление, които не трябва да
се принизяват до примитивни ментета.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

- От страница 1
Към енорията принадлежат и лицата
от православно вероизповедание, които
живеят в границата на енорията, но не са
вписани в списъците. Те имат всички общи
църковни права и задължения, с изключение на избирателно право, тъй като съгласно
разпоредбите на чл. 147, ал. 4 от Устава на
Българската православна църква, само вписаните в списъка православни християни
имат право да избират и да бъдат избирани
в ръководните органи на Църквата.
Затова нека се запознаем с църковните
канони, свързани с настоятелите.
Чл. 88. Църква (храм), около която се
обединяват християните от една или повече
енории, има едно църковно настоятелство.
Църковното настоятелство се състои от 4-6
души. В своята дейност то се подпомага от
прицърковни организации, като православни християнски братства и др.
Чл. 89. Председател на църковното настоятелство по право е енорийският свещеник,
а при църква с повече от един енорийски
свещеник той се назначава от митрополита.
При законно отсъствие на председателя
замества го свещеникът, който завежда
енорията му.
Чл. 90. За член на църковното настоятелство може да бъде избран всеки български
гражданин, навършил 30 години, нелишен
от граждански и политически права, християнин православен, член на енория при
църквата и въобще познат по своя благочестив и честен живот.
Чл. 91. Всяка четвърта година Св.
Синод в намален състав, като уведоми
Дирекцията на изповеданията, приканва
епархийските началства да разпоредят в
определен ден през м. ноември да се произведат избори за църковни настоятелства.
Ако някъде изборите не стават в учредения
ден, епархийското началство определя друг
неделен ден, когато да се извърши, ако ли и
тогава по разни причини не стане, епархийското началство назначава настоятелство
от четири енориаши, имащи качества за избираеми за църковни настоятелства.
Чл. 92. Едновременно с избирането на
църковното настоятелство се избира и една
комисия от 3-5 члена, грамотни енориаши,
имащи качества на църковни настоятели
(чл. 90), които, откак бъдат утвърдени новоизбраните настоятели, преглеждат сметките
по приходо-разхода на църквата за всичкото

време, през което е служило старото църковно настоятелство. Протоколът на комисията,
подписан от нея, от старото и новото църковни настоятелства, се изпраща в митрополията и се разглежда от епархийския съвет, с постановление на който старото настоятелство
се освобождава или не от отговорност.
Чл. 93. Служебният период на църковните настоятелства трае четири години.
З а б е л е ж к а. Ако през този период
някой член на настоятелството почине,
пресели се другаде или бъде отчислен, прогласява се за негов заместник, до изтичане
на четирите години, оня, който във време на
избора е получил най-много гласове подир
избрания.
Чл. 94. Избиратели могат да бъдат всички
български граждани, православни християни, членове на енория при църквата, навършили 21 години, нелишени от граждански и
политически права.
Чл. 95. Избирателните събрания за избиране на църковни настоятелства се откриват
в определения от епархийското началство
ден след църковен отпуск и траят до 14
часа. Те се ръководят от четирима енориаши, избрани с явно гласоподаване. Председателствува председателят на църковното
настоятелство.
Новото настоятелство при храм „Св.
Йоан Предтеча” - Брацигово, се състои от
шестима членове, като тази година изборът
е попаднал на равен брой представители от
двата пола. Трима мъже – арх. Младен Китов,
Тони Георгиев и Николай Аджеларов, и три
жени – Мария Анастасова, Мария Белова и
Анастасия Глухчева, ще подпомагат отец
Любомир Траянов в делата за разпространение на православната вяра.
„Априлци”

Рождественски или Филипов пост
След деня в памет на св. апостол Филип започва четиридесетдневният пост, наричaн
често „Четиридесетница на ап. Филип”. Установен е сравнително късно, в чест на Раждането на Спасителя, за да се очистят християните чрез покаяние, молитва и пост и с чисто
сърце, душа и тяло благоговейно да посрещнат явилия се в света Син Божий. През дните
на поста преди Рождество Христово са празниците на много старозаветни пророци, предсказали Раждането на Спасителя.
По своята строгост Рождественският пост отстъпва само на Великия и на Богородичния
пост и не се различава от Петровия. В много устави дните от 20 до 24 декември са свързани
с по-големи ограничения подобно на дните преди Великден.
1.

15 - 22 ноември
28 ноември - 5 декември
(ст. стил)

само растителна
храна с олио

2.

23 - 29 ноември
6 декември - 12 декември
(ст. стил)

разрешава се
риба

3.

30 ноември - 6 декември
13 декември - 20 декември
(ст. стил)

разрешава се
риба

4.

7 декември - 13 декември
21 декември - 26 декември
(ст. стил)

разрешава се
риба

5.

14 декември - 19 декември
27 декември - 1 януари
(ст. стил)

разрешава се
риба

6.

20 декември - 24 декември
2 януари - 6 януари (ст. стил)

само растителна
храна с олио

От Игнажден до Бъдни вечер е
Предпразненство на Рождество
Христово

7.

25 декември
7 януари (ст. стил)

блажи се

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Архангеловата задушница, която предхожда
големия празник на свети
Архангел Михаил, намира
своето основание в християнската догматика за
безсмъртието на душата и
възкресението на мъртвите.
Оттам идва и почитта към
умрелите, която християните отдават при всеки помен и на задушниците през
годината. Според думите на
Спасителя напусналите този
земен свят не умират в истинския смисъл на думата,
а преминават чрез смъртта
си от земния във вечния
живот.
На този ден се организират ритуали в памет на загиналите български воини,
като началото е поставено
през 1924 г. Традицията е
прекъсната през 1946-а.
През 1992 г. Министерството на отбраната и Съюзът
на военноинвалидите и
пострадалите от войните я
възстановяват.
В двора на църквата „Св.
Йоан Предтеча” в града ни
се проведе възпоменателна
панихида в памет на офицерите и войниците от Брацигово, загинали по бойните
полета на България.
Да почетат паметта на
бойците бяха дошли общественици,
граждани,
наследници и някои от останалите живи ветерани.
След заупокойната панихида, отслужена от отец
Любомир Траянов, говори
директорът на Историческия
музей Екатерина Дамянова Шишкова. С трепет и не без

излишен патос бяха изречени думи за брациговските
офицери и редници, проявили мъжество и храброст.
После тържествено прозвучаха имената на близо
200 брациговски воини,
загинали в Руско-турската
освободителна война, в
Сръбско-българската и в
двете Балкански войни, в
Първата и Втората световни
войни.
Сред имената на офицерите и войниците отекнаха
имената и на загиналите
в Отечествената война на
Русия: Георги Николов Петков – загинал в отбраната
на Москва като командир
на изтребителен батальон,
Страшимир
Мишекопаранов – загинал при обсадата
на Ленинград (дн. Санкт
Петербург), Атанас Тодовичин, загинал като офицер
в Далечния изток, Христо
Дамянов, военен командир
на артилерийската част, загинал в с. Копривлен.
С почит се споменаха
имената на брациговските
генерали:
генерал-лейтенант Никола Генчев, генерал-лейтенант
Димитър
Гилин,
генерал-лейтенант
Димитър Попов.
С едноминутно мълчание под звуците на стария
химн „Шуми Марица” присъстващите почетоха светлата
памет на брациговските
герои.
И като на възпоменание,
присъстващите
получиха
хляб и вино за упокой на
душите на починалите.
„Априлци”

ÇÀ ÑËÀÂÀÒÀ
ÍÀ ÑÂÅÒÅÖÀ
È Â ÏÀÌÅÒ ÍÀ
ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

21 ноември (4 декември ст. стил) е
Въведение Богородично

От Андреевден до Никулден

История на Рождественския пост
„Пазенето на въздържанието е запечатано от четирите сезона, за да може през цялата година да помним, че постоянно се нуждаем от очистване и че чрез пост и милостиня
трябва да изкореняваме греха, който се преумножава от слабостите на плътта и нечистите
желания... Както Господ е щедър към нас с плодовете на земята, така и ние по време на поста трябва да бъдем щедри към бедните.”
„Рождественският пост напомня за поста на Мойсей, който, постейки 40 дни и нощи,
получил каменните скрижали с Божиите слова. А ние, постейки 40 дни, съзерцаваме и приемаме живото слово от Девата, начертано не на камък, но въплътило се и родено, и се приобщаваме към Неговата Божествена плът.”
На 15 ноември започва Рождественският пост. Той е въведен в Църквата по-късно от
Великия пост и е свързан с празника на Рождението на Спасителя.

Десетки бяха миряните,
които се събраха около параклиса „Св. Архангел Михаил”
край Жребичко, за да почетат
светеца на определения му
от църковния календар ден.
Драматична е съдбата на този
малък православен храм
– въздигнат от сълзите на една
почернена майка, загубила
трагично невръстния си син,
той е разрушен до основи
по време на тоталитарния
режим и съграден отново от
христолюбивите потомци на
малкото селце. Настроението
бе и празнично, и траурно заради кончината на българския
патриарх Максим, за упокой на
чиято душа присъстващите се

помолиха заедно с енорийските свещеници на Исперихово
и Ново село Паун и Руси, придружавани от сестра Ксения,
игуменка на пещерския манастир. Пламенно и прочувствено
бе обръщението на отец Паун,
в което той наблегна както
на божествения знак, станал
първопричина за възникването на Жребичко, така и на
християнските добродетели,
на които би трябвало да отдадем душите и сърцата си. По
традиция, след отслужването
на православните ритуали и
домакините, и многобройните
им гости вкусиха от жертвения курбан.
Димитър СТЕФАНОВ

15 ноември 2012 г.

Ние - хората

И НИЕ ИМАМЕ СВОЯ ДЯЛ
В ИСТОРИЯТА ЗА СВОБОДАТА
УВАЖАЕМИ
РАВНОГОРЦИ,
На 5 октомври 2012 г.
се навършват 100 години
от обявяването на Балканската война. Безспорно единствената цел за
военни действия е националното освобождение
и обединение на българския народ.
Повод за неизбежната война са българските
земи – Югоизточна Тракия, значителна част от
Рила и Родопите и цяла
Македония.
Териториални
претенции към Оманската
империя предявяват по
същото време и Гърция,
Сърбия и Черна гора.
Сформиран е Балкански
съюз с цел война за освобождение срещу Турция.
С Указ № 5 на 17 септември българският цар
Фердинанд обявява мобилизация. За седмица
въоръжените сили на
България са готови за
бой и наброяват около
600 000 души. Създават се
и над 50 доброволчески
чети за действие във вътрешността на страната.
Около 14 600 емигранти от Македония и
Одринска Тракия формират Македоно-одринското
опълчение.
Гърция,
Сърбия
и
Черна гора мобилизират
около 300 000 души.
За бойни действия
Пазарджишкото военно
окръжие
мобилизира
около 150 души от Ясъкория, днешно Равногор,
разпределени да воюват
в 27-и Чепински пехотен
полк и 21-ви пехотен
Средногорски полк, които са част от Втора пехотна Тракийска дивизия и
същите формират Родопския отряд с командир
генерал-майор Стилиян
Ковачев.
Трите български армии започват настъпление за освобождение на
Източна Тракия. За две
седмици Родопският от-

ряд, в който участват
повечето мобилизирани
войници от Равногор,
освобождава
Смолян,
Девин, Доспат, Банско,
Неврокоп /Гоце Делчев/ и
Сатовча. На 21 октомври
около днешното село
Полковник Серафимово
Родопският отряд печели
битката срещу турците,
която по-късно е наречена „Родопската Шипка“.
Боен дух и невиждана
храброст с викове „Ура“ и
„По пет на нож“ принуждават турските войски да
отстъпят в панически бяг.
В Беломорска Тракия
са освободени Кавала,
Ксанти и Драма. На другия фронт - Лозенград,
Люлебургас
и
Бунар
Хисар.
Големите загуби на
Турската
армия
принуждават военното им
ръководство да започне
преговори за мир. Амбициите на цар Фердинанд
не спират дотук. Вдъхновен от спечелените битки
и героизма на българския
воин, решава да превземе Цариград.
Дъждовната и студена
есен, болести като холера
и тиф, ниските температури и снежните бури не
сломяват духа на 27-и пехотен Чепински полк при
охраната на Булаир.
Вестта за превземането на Одрин на 13 март
1913 година свидетелства
за славата и храбростта
на Българската армия.
Обединението и териториалната цялост на нашата страна струват скъпо на българския народ.
Честта днес, след 100
години, е и за равногорските участници, от които
23-ма загиват в победоносните битки в Балканските войни.
Дълбок поклон и заслужена почит!
Йордан МАДАРОВ
председател
на сдружение
„Ние и роден край“

РАЗНОПОСОЧНИ РАЗМИСЛИ
ДЕН НА
В
БЕЗПЪТИЦАТА
НА
ДЕЛНИКА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
За първи път от години в село Розово
читалището организира скромно тържество за Деня на народните будители.
Секретарят Васка Спасова събра в Клуба
на пенсионера всички културни и просветни дейци, бивши учители и други
интелигентни хора, живели и работили в
селото. В краткото си експозе Спасова ни
запозна със същността на празника, начина на отбелязването му от 1922 година,
неговото прекъсване, възстановяването
му, ролята на народните будители за
културното и просветното развитие
на страната. Прочетен бе химнът на
будителите. Това даде възможност да се
разровим в историята на селото и да открием неговите самородни водачи.
Патронът на читалището Ангел Петров Величков е един от първите местни
учители, който заедно с по-будните
жители на селото учредяват читалище
в частна къща, със свои пари купуват
книги, покъщнина и др. Събират младежи
да ги ограмотяват и да поддържат висок
дух. Първият местен директор на прогимназията - Крум Стоилов, е бил родолюбец,
будител и общественик, държал много за
подобряване живота и културата на хората, за обучението и възпитанието на
всички деца. Дейността му била високо
оценена, за което е погребан в двора на
нашата църква.
Войнишкият паметник, построен през
1930 г., също е дело на учител. Истински
будители в малките села като нашето са
били учителите. Под тяхно ръководство
се развива самодейността – театрална
и художествена. Близо до тях е стояла
църквата. Така учителката Станка Стоилова е ръководила детски църковен хор,
който намирал изяви на училищни и селски тържества.
Жените учителки са донесли различни
видове бродерии. Общуването им с наши
девойки и младежи оказало положително
влияние върху облеклото, контактите с
хората, повишаването на тяхната култура и просвета, включването им в обществени мероприятия.
Бяха споменати имена на много учители, работили в по-ново време, но като
истински будители, общественици и родолюбци. Затова с право в календара е отреден Ден на будителите, за да напомня за
онези, които поддържат висок българския
дух, работят, готови на всичко за народ и
Родина.
Катя КОМИТОВА

ВЕЧНИ КАТО КАМЪКА

ПАЛЕНЕТО НА АВТОМОБИЛНИ
ГУМИ ПРОДЪЛЖАВА
Паленето
на
автомобилни гуми с цел извличане на вторични
суровини
продължава.
Суровите глоби, актуализирани с промените
в Закона за управление
на отпадъците, не стряскат нарушителите. През
последната
седмица
експерти на РИОСВ съставиха акт на жител на
с. Говедаре за запалени
от него автомобилни гуми
и треви в стопански двор
между селата Говедаре и
Хаджиево, на 100 метра
от пътя. Подобни действия не само крият риск
за здравето на хората, но
са и нарушение на Закона
за чистотата на атмосферния въздух и Закона
за управление на отпадъ-

ците. Предвидената глоба
за физически лица в ЗУО
е от 2 000 до 5 000 лв.
При горене автомобилните гуми, отработените
масла и синтетичните материали се превръщат в
неорганизиран източник
на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха
се отделят въглероден
окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани
и диоксин, които са канцерогенни.
Кметовете на населени
места да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни
гуми, отработени масла
и синтетични материали,
призовава РИОСВ – Пазарджик.
РИОСВ – Пазарджик
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Изкуство за ценители
Малките твърди парченца от различни
скални материали могат да се използват
освен за грубо строителство и за направа на
оригинални нестандартни картини.
В това ни убеждава брациговският самороден талант Александър Кънев.
С помощта на много и различни камъчета
той създава портрети на известни българи.
Те отразяват различни епохи в историята на
България.
Портретите, които са изработени в навечерието на 120-ата годишнина от обявяването
на Брацигово за град са на най-великия
българин – Васил Левски, и на най-великия
брациговец - Васил Петлешков.
„Априлци“

Утро е. Шест и четиридесет и пет.
Небето, набраздено от
блестящо розови и златисти
ивици, е сякаш специално
нагласено за фотосесия.
Красиво! Ако гледаш само
нагоре, ще се чувстваш наистина като в облаците.
Вратите във входа една
след друга се отварят и затварят. Забързани стъпки,
токчета, тътрещи се чехли.
Мирис на скъп парфюм се
промъква през ключалката
и дълго остава да витае наоколо. Есента тази година е
необичайно топла – още не
е засмърдяло на недогорели въглища, пепел и сгур,
нито на лют дим от запалени
сухи шушулки на акация. И
така – с гледката на розовосиньо-златистото небе през
прозореца и дъха на чужд
парфюм в антрето – мога да
си повярвам, че живея нормално.
След малко ще се облека и ще тръгна и аз. Имам
късмет – работя! Докога и за
колко не е важно. Всъщност
– ужасно важно е, но нали
мисленето
предначертава
бъдещето, залагам на преднамерения позитивизъм. От
години залагам на него! Капризи не се позволяват. Светът е в криза. Голяма криза!
За едни пӝ, за други най…
Светът е разтегнат – не!
– разпънат в шизофренично
раздвоение: да се напъва ли
да оцелее или да се остави
на милостта на маите и 21
декември 2012-а? Разпъван
е светът и от други раздвоения: как хем да си остане
алчен и егоистичен, хем
да изглежда милосърден и
човечен.
Шоуспектаклите
се състезават с вадулици
по гръбнака с разни демократични избори тук и там.
Режисура и сценарий много
отдавна не са само понятия
от киното и театъра. А кинаджийските взеха да се сбъдват в реалността. Урагани,
земетръси, фатални приливни вълни и космически катаклизми, неведнъж спирани от мъжествено усмихнати
пред лицето на опасността
гримирани с тъмен фон дьо
тен Брусуиловци, съсипват
за секунди скъпите плодове
на човешкия живот.
Природата също е в криза. В страшна криза! Болна
е. Иска да махне от тялото си
тежките струпеи на огромните пустословни мегаполиси,
да измие лепкавото лустро,
да ни обърне… към нас самите. Ужасните бедствия
– макар за кратко – връщат
хората към тяхната човечност. Към необходимостта
да подадеш ръка на другия.
В такива мигове човек разбира, че най-точната мярка
за достатъчно е човешката
шепа. Шепа вода. Шепа
жито – или чипс. Шепа върху
шепата на другия – за утеха
и подкрепа. За жалост – съвсем закратко! Идва ново
прекрасно синьо-златисторозово утро, но няма време
да го видим! Търчим. Гоним
залъка си. Дъвчем го на пресекулки – а той ни присяда.
Изглеждаме истински, но не
сме. Живеем тяло до тяло
без близост. Децата ни са
сякаш от друга галактика,
а доскорошните ценности
на живота – куп вехтории,
чакащи реда си – в музея на
сантименталната памет или
на бунището на историята?

Не мога в този разбъркан
ред на мисли да не спра при
онези невинни симпатяги от
училище „Братя Миладинови“, които в Деня на народните будители казаха за една от
телевизиите, че те – братята
– са „патрони“ и са написали
българската азбука. Не мога и
да не се запитам какъв щеше
да е отговорът, ако въпросът
бе отправен към възрастен
от същото училище. Както
се питам неведнъж и с доста
нецензурни подробности в
питането защо всяка година
се издават нови учебници,
като материалът в тях не е
мръднал от времето на моята
баба? За пояснение – отдавна аз самата съм баба.
Седмокласниците сричат
задължително почти цялата
повест
„Немили-недраги“,
всяка глава от която в учебника е придружена от речник
с поне 15 архаични думи;
осмокласниците се потят
/ако решат!/ над греховната
любов на Елисавета и сръбския военнопленик, а по-съвестните и отговорни от тях
се опитват да си отговорят
дали вечерната гаргара на
полковника и навикът му да
си кисне краката са причина
жена му да му изневерява;
в девети клас безкрайните,
забележителни във всяко
едно отношение, песни на
„Илиада“ са превърнати от
съставителите на учебниците
в досада…
Не се чудете защо и как
знам тези неща подробно
– освен баба, аз съм и учителка по БЕЛ. От онази странна
порода, която държи да е с
окончание КА и да изписва
тази абревиатура като български език и литература. И
която се чувства виновна от
това, че учи децата на лъжа,
като им спестява отсъствия,
за да не се закриват паралелки и училища. Че им пише
шестици с „осмивка“ на образователни тестове, от които се изглаждат мозъчните
гънки и хаби по няколко червени химикалки на срок само
за да поправя съкращението
ЛИС, което 98 процента от
учениците изписват като Лис.
Че пряко сили търси в своите
144 часа годишно по няколко неразпределени минути,
за да им покаже истинската
стойност на нещата от живота в литературата…
Много са тези „че“, пред
които вместо необходимата
запетая слагам точка. Още
повече биха били, ако не
просто давам примери, а се
впусна в разсъждения за
морала. Човешкия, обществения, политическия, църковния, медийния… Личния
и глобалния. Какво е той?
Къде го водят зададените
параметри? Как се използват
моралните постулати и дали
формират, или манипулират
човешкото съзнание?
Напоследък
масово
стройни млади мюсюлманки
се разхождат из региона, облечени в скъпи копринени
фереджета. Каква е мотивацията им и как се чувстват
в тях не е моя работа. Моя
работа, донякъде, е да посъветвам някоя от ученичките
си да си повдигне деколтето,
докато пише. Мисля си само
– съвсем неангажирано – че
голият Адам е бил много поневинен от костюмираните
си потомци.
Тук смятам да спра.
Цветанка УБИНОВА

Съвременност

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ МЕЧТАХА С ЧЕТКА И БОИЧКИ

„КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЩЕ
ПРОМЕНИ ГРАДА, В КОЙТО ЖИВЕЯ“
На 1.11.2012 г. на церемония в Художествена галерия
„Станислав
Доспевски“
– Пазарджик, управителят
на ОИЦ – Пазарджик, Радослав Пешалов връчи на
призьорите в конкурса за
детска рисунка големите награди – MP3-плеъри и книжки „Познавате ли природата
на Европейския съюз“.
Картините на победителите ще бъдат изпратени в
София за участие в съревнованието между всичките
54-ма победители, излъчени
от 27-те областни информационни центъра в България.
В националния конкурс
за детска рисунка, който се
провежда под егидата на
министъра по управление
на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, право на участие имаха
деца от 6 до 12 години, разделени в две възрастови
групи – от 6 до 10 и от 11 до

12 години. От 17 септември
до 19 октомври 2012 г. те изпращаха своите рисунки в
областните информационни
центрове в цялата страна.
Пазарджишка област се
нареди на второ място по

активност на участниците с
638 подадени картини, което
направи работата на 7-членното жури особено трудна.
Най-активни бяха малките художници от Пазарджишка община – 367 деца.

СТАРТИРАХА СРЕЩИТЕ
ПРЕДИ ПРАЗНИКА НА ГРАДА
На 24.10.2012 г. учениците от СОУ „Народни будители” - гр. Брацигово, с ръководители г-жа Кръстева
и г-н Бакалски, обучаващи
се по проект „Подобряване
на качеството на средното
образование в средищните
училища, чрез въвеждане
на целодневна организация на учебния процес”,
се срещнаха с г-жа Мария
Мадарова – секретар на Община Брацигово.
В задушевен разговор
тя им разказа за историята
на града и общината ни,
отговори на зададените от
учениците въпроси, подари
им учебни материали. Сре-

На второ място по активно
участие в конкурса са учениците от Пещера – 71, следвани от Панагюрище – 55. От
Велинград участниците бяха
50, от Батак, Септември и Белово – по 25, от Брацигово и
Ракитово – 8 ученици.
От учебните заведения в
община Брацигово пък найдейни бяха децата от ОДЗ
„Божура Фурнаджиева“ и
ЦДГ „Вела Пеева“ в Бяга, за
което получиха специални
грамоти за активно участие
и творчески устрем.
Официалната церемония
по връчването наградите на
победителите в националния кръг ще се състои на 21
декември 2012 г., когато министър Дончев ще връчи награди - по една PSP конзола
за всеки от победителите в
двете възрастови групи.
ОИЦ - Пазарджик

щата беше посветена на 120
години Брацигово - град.
„Глоб@лни библиотеки”
към Народно читалище
„Васил Петлешков - 1874”
бяха любезните домакини,
подготвили филм за града,
а учениците изпяха любимите си песни.
Всички останаха доволни, защото подобни
мероприятия обогатяват и
възпитават, повдигат националното достойнство и
любовта към роден край и
бащино огнище.
Надяваме се тези разговори да продължат и в
бъдеще.
Анастасия КЛЯНЧЕВА

ОТ ИНТЕГРИРАНО КЪМ
ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.1.07
“Включващо обучение”

Европейски съюз

Проектът се оосъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

Европейски социален фонд
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169 ГОДИНИ ГРЪНЧАРСКИ
ЕСНАФ В БРАЦИГОВО
Една планинска страна,
която е относително изолирана в продължение на
векове, естествено е залята от изкуство. България,
която някога е била достатъчно мощна, за да достигне четири европейски
морета, също е богатство
по пътя на всеки майстор,
независимо от неговата
професия. Тъкачество, бродерия, дърворезба, метални
изделия, керамика - една
малка част от занаятите, които през годините са предлагали безброй красиви и
полезни неща на пътника,
попаднал по тези земи.
И грънчарството в Брацигово има своите корени в
далечното минало.
Знайно е, че традицията
на керамичното производство датира от 40 000 години
преди Христа, когато първобитният човек създавал
култови керамични фигури.
Траките, които обитавали
земите ни в средата на
първото хилядолетие преди

Христа, бележат важен етап
в развитието на керамиката
– те заимстват грънчарското
колело от гърците.
А с обработката на колело съдовете стават по-красиви и симетрични, с по-съвършен силует и контури.
Римляните пък – средата
на ІІ век след Христа, добавят към глината превъзходна
оловна глазура. Така бавно и
уверено дошъл разцветът на
керамичното производство
в епохата на Възраждането
– XVIII-XIX век.
Брацигово
по
това
време се оформя като занаятчийско селище, в което
еснафите се организират в
свои професионални сдружения. Още в началото на
XIX век в селището съществуват различни сдружения
по занаяти. Най-големият
еснаф е този на дюлгерите,
следван от грънчарския.
Сдружението на майсторите
на глината се създава в Брацигово през 1843 година. В
Етнографския музей може

да се видят множество изделия, обслужвали бита на
населението, включително
и розовата гюлпана - направена от части от глина. Будният брациговски майстор
грънчар бързо съобразявал
кои изделия се търсят и им
придавал търговски вид.
Доста са съдовете, които
грънчарите изработвали. Из
ръцете им излизали практични и полезни стомни,
чинии и панички, украсени
с майсторство в земни тонове.
Боите се правели от водни разтвори от коренища
на растения, от железните
отпадъци на ковашките и
бакърджийски работилници,
с всякакви обикновени, но
хитроумни способи.
Майсторите украсявали
съдовете си посредством
пръстите на ръката, чрез полив с лъжица или с помощта
на животинско рогче.
Възрожденските декоративни мотиви са заимствани
от природата.

ПЛОВДИВСКИТЕ БОНИ И КЛАЙД
С БРАЦИГОВСКИ ПРИВКУС
Окръжният
съд
в
Пловдив остави в ареста
двойката, станала известна като “пловдивските
Бони и Клайд”. Магистратите прецениха, че ако
ги пуснат на свобода до
процеса, те могат да упоят
и оберат още някоя възрастна жена. Двамата заявиха, че се разкайват за
стореното. 40-годишният
мъж и 21-годишната жена
бяха заловени, докато
подготвяли поредния си
удар в пловдивското село
Шишманци.
По разкази на ограбени възрастни хора, Бони,
която в българския вари-

ант е Дарина Порязова, и
Клайд - Пламен Кръстев,
били особено сладкодумни. Представяли се за
брат и сестра, които търсят спешно квартира за
21-годишното момиче. В
залата става ясно, че Пламен Кръстев от Брацигово
отдавна е познат на правораздавателната система.
Съден е 8 пъти. През май
тази година е излязъл на
свобода, след като излежал последните 11 години
зад решетките. Сега е на
път да се върне там.
Двамата били заловени
точно защото брациговският Клайд фигурира в

базата данни на полицията. Предишните му прояви
са сходни.
Последните 6 известни
престъпления са извършени точно след като той и
Дарина черпели стариците с пияни вишни, пълни
с диазепам и акинистад.
Жените заспивали почти
мигновено и от домовете
им изчезвали всичките
ценни вещи и пари.
/Соб. инф./

Стомните
запазвали
водата студена в горещите
летни месеци и затова са
един от най-популярните и
употребявани съдове. Почти
цялата посуда, която брациговката имала в кухнята си е
била от глина и бакър.
Известно е, че местните
майстори грънчари създавали не само съдове за бита,
но обслужвали нуждите и
на строителството и архитектурата, на стопанството,
а понякога правели и детски
залъгалки и музикални инструменти.
Днес наследници на майсторите грънчари са небезизвестните фирми „Спектър
Керамик” и „Керамит”, които
използват при производството си основната суровина на грънчарите – глината.
Ваня СТЕФАНОВА
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През учебната 2012-2013
година СОУ „Народни будители” ще работи по проект
„Включващо обучение”. Нашата гимназия е едно от трите пилотни училища в област
Пазарджик за осигуряване
на включващо обучение
на деца със специални образователни
потребности.
Проектът е разработен по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г. и ще бъде с продължителност две години.
Целта му е да се осигури
подкрепяща среда за равен
достъп до образование на
деца с обучителни затруднения и тяхната успешна
социализация и интеграция,
както и създаване на приобщаваща
образователна
среда в учебното заведение,
която би спомогнала за осъществяване на качествено
образование, съобразено с
индивидуалните потребности на учениците. Целевата
група са шестима ученици
от V до XІІ клас с различни
видове увреждания и нарушения.

К

За реализирането на
проекта са назначени ресурсен учител и психолог, които
ще работят с учениците със
специални образователни
потребности, както и с педагогическата колегия, родителите и другите институции,
работещи с деца. Очаква
се координацията между
горните участници в педагогическата система значително да се подобри и да се
изгради очакваният модел
за преход от интегрирано
към включващо обучение.
Досега работата с деца със
специфични образователни
потребности се извършваше от ресурсни учители
от гр. Пазарджик, които
посещаваха училището в
определени дни и часове.
Наличието на специално назначени експерти, работещи
по утвърдена методика, ще
доведе до по-добри резултати, тъй като чрез проекта
„Включващо обучение” общата образователна среда
напълно ще се адаптира към
нуждите на детето със СОП.
Стефка КАЗАКОВА
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Макар и неприключил, проектът за реновиране на градска част
радва жителите на Брацигово с новите придобивки
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