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КУХНЯТА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ БРАЦИГОВО ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА
Нoвoто oбopyдвaнe зa
мoдepнизиpaнe нa кyхнeнcкия блoк нa Дoмaшния
coциaлeн пaтpoнaж чpeз
peaлизaциятa нa пpoeкт
“Осигуряване на кухненско
оборудване и обзавеждане
за нуждите на Домашен
социален патронаж град
Брацигово“ е вече факт.
Пpoeктът e oдoбpeн
зa peaлизaция oт фoнд
„Сoциaлнa зaкpилa“ към
Миниcтepcтвoтo нa тpyдa
и coциaлнaтa пoлитикa на
30.05.2017 г. На същата дата
Община Брацигово подписа договор № РД04-60 с
Фонд „Социална закрила“
/ФСЗ/ за финансиране на
кухненско оборудване и
обзавеждане за нуждите на
Домашен социален патронаж град Брацигово“.
След
разглеждане
на офертите комисията
класира на първо място
ферма „Тамекс“ ЕООД гр.
Пловдив за доставка на
аспиратор 1300х1000х450, а
за другото оборудване и обзавеждане на първо място
бе класирана „АБ - Терм“
ООД - гр. Кюстендил. И
така на 02.08.2017 г. се подписа тристранен договор
за сътрудничество между
Фонд “Социална закрила“,
Община Брацигово и „АБ
- Терм“ ООД - Кюстендил

за доставка и монтиране
на обзавеждане и оборудване по приложената към
документацията на проекта
техническа спецификация.
Общата стойност на договорените за изпълнение
работи възлиза на 24930,12
лв. с ДДС., като от тях
22437,11 лв. са средства от
Фонд “Социална закрила“
и 2493,01 лв. собствено
финансиране на община
Брацигово. На 12.09.2017
г. изпълнителят по договора извърши доставка и
монтаж на договореното
кухненско оборудване и обзавеждане.
На 02.08.2017 г. беше
подписан тристранен до-

говор № РД04-138 за сътрудничество между Фонд
“Социална закрила“, община Брацигово, и „Тамекс“
ЕООД - гр. Пловдив, за
доставка и монтиране на 2
броя островен аспиратор
1300х1000х450 по приложената към документацията
на проекта техническа спецификация. Общата стойност на договорените за
изпълнение работи възлиза
на 2868,00 лв. с ДДС, като от
тях 2581,20 лв. са средства
от Фонд “Социална закрила“ и 286,80 лв. собствено
финансиране на община
Брацигово. След извършена цялостна техническа и
документална проверка от

страна на екипа на проекта,
бяха изготвени и подписани
приемно-предавателен протокол на оборудването и
обзавеждането и протокол
за монтиране на оборудването. Извършен бе начален
инструктаж по безопасност
и здраве за работа с монтираното оборудване.
Окончателна стойност
на извършените доставки
(съгласно Договор за сътрудничество № РД 04 – 60 /
30.05.2017г.) - 27 798,12 лв.
Стойност по фактура
за извършени разходи от
Фонд „Социална закрила„
-25 018,31 лева.
Стойност по фактури
от собствено финансиране
– 2779,81 лева.
Към настоящия момент
от услугата се възползват
около 170 потребители. С
реализацията на проекта
бeше мaкcимaлнo oптимизиpaн paбoтният пpoцec
в кyхнeнcкия блoк нa
пaтpoнaжa, пoдoбpени са
и ycлoвиятa зa paбoтa нa
oбcлyжвaщия пepcoнaл. Нe
нa пocлeднo мяcтo беше и
чyвcтвитeлнoтo пoдoбpявaнe нa хигиeннитe ycлoвия
зa пpигoтвянe нa хpaнaтa,
което води до пoвишaвaнe
кaчecтвoтo нa пpeдлaгaнaтa
ycлyгa.
Таня ЙОРГОВА

ISSN 1310-4918

30 ст.

Стартира новата учебна
2017/2018 година
С песента на звънеца,
с букети цветя и песни
учениците от община Брацигово прекрачиха прага
на родното училище. В
учебните заведения на
територията на селищната
система към настоящия
момент се обучават 444
ученици в 33 паралелки,
от които 16 паралелки начален курс, 12 паралелки
прогимназиален етап и 5
паралелки гимназиален
курс, или на финансиране

от общинския бюджет на
територията на общината
са едно начално училище,
две основни училища и
едно средно училище. На
територията на общината
ни функционират общо 4
детски градини, като към
две от тях има разкрити
яслени групи.
За международния
ден на учителя 5 октомври,
четете на стр. 2

“Заедно стигаме по-далеч!”
Инициативата “Европейска седмица на мобилността” на Европейската

комисия се проведе в
Община Брацигово с
редица събития от 16
до 22 септември 2017 г.
Всички те са достъпни,
безплатни и следват темата “Чиста, споделена
и интелигентна мобилност”.
Подканващата
фраза на 2017-а е “Заедно стигаме по-далеч!”.
Основата зад мотото
е концепция, с която се
сблъскваме още като деца
- споделянето, обяснява
експертът по “Екология

и управление на отпадъците”.
Европейската
седмица на мобилността
цели да обърне внимание на предимствата
на устойчивите начини
на придвижване и да
обърне поведенческите
модели на хората по отношение на транспорта
в градска среда.
Седмицата
на
мобилността
2017
включва организирани
дейности в Брацигово

и Бяга, съобразени с тазгодишната тема. Активностите са поучителни,
интересни, развлекателни
и подходящи за всички
възрасти.

Време е...
Общинска
администрация – Брацигово, отдел
„Местни данъци и такси”,
напомня на жителите на
общината, че съгласно чл.
28 от Закона за местните
данъци и такси 31 октомври е последният срок
за заплащане на данък
сгради, такса смет, както
и данъка за ПС. Разходването на събраните данъци
се използва за финансиране на местните дейности – издръжка на детски
градини, детски ясли,
Домашен социален патро-

наж, осветление на улици
и площади, озеленяване,
поддържане и ремонт, изграждане на пътища и др.,
както и за капиталови разходи. Събраните приходи
от такса битови отпадъци
се използват изцяло за
поддържане чистотата на
населените места на община Брацигово.
Бъдете добросъвестни
граждани и чрез погасяване на дължимите си
задължения допринесете
за добруването на града и
общината.

Ние - хората

5 ОКТОМВРИ - Международен ден на учителя НАПРЕЖЕНИЕТО В ЧЕЛНАТА
Идеята за празника се ражда през 1966 г.,
когато в Париж се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът
„Препоръки, засягащи статуса на учителя”.
Тя е реализирана едва през1994 г., по инициатива на ЮНЕСКО. Тогава за първи 5 октомври се чества като ден на учителите.
Към момента празникът се отбелязва в
над 100 държави на планетата. А ние просто ще припомним обръщението на един
велик човек към учителите, защото да си
учител не е професия, не е звание - учител е
призвание, убеждение, любов, вътрешна потребност на личността да бъде в услуга на
човечеството!

Уважаеми Учителю,
Синът ми ще трябва да научи, че не
всички хора са равни, че не всички хора
са предани. Но научете го също, че на всеки подлец съответства герой; че на всеки
егоистичен политик съответства отдаден
лидер. Научете го, че на всеки враг съответства приятел.
Ще отнеме време, знам; но научете го,
ако можете, че спечеленият долар е много
по-ценен от пет намерени.
Научете го да може да губи и също да
се радва да побеждава.

Валентина Тръндушева
Дръжте го далеч от завистта, ако можете.
Научете го на тайната на тихия смях.
Оставете го да научи рано, че побойниците
са най-лесните за справяне.
Научете го, ако можете, на магията на
книгите… но дайте му също тихи минути

ФУТБОЛ

Илияна Пейковска

да размишлява върху вечната мистерия
на птиците в небето, пчелите на слънце и
цветята по склона на зелен хълм.
В училище го научете, че много попочтено е да се провалиш, отколкото да
мамиш.
Научете го да има вяра в собствените
си идеи, дори и когато всеки му казва, че
са грешни.
Научете го да бъде внимателен с внимателните хора и твърд с твърдите.
Опитайте се да дадете на сина ми силата да не следва тълпата, когато всички
приемат модерната позиция.
Научете го да слуша всички хора, но
научете го също да пресява всичко, което
чува, през ситото на истината и да взема
само доброто, което преминава.
Научете го, ако можете, как да се смее,
когато е тъжен. Научете го, че няма срам
в сълзите. Научете го да се присмива на
циниците и да бъде предпазлив с прекалената приветливост.
Научете го да продаде своите мускули
и ум на тези, които дават най-много, но никога да не слага етикет с цена на сърцето
и душата си.
Научете го как да заглушава ушите си,
за да не чува крещящата тълпа… и как
да отстоява и да се бори, ако мисли, че е
прав.
Отнасяйте се с него внимателно, но не
го прегръщайте, защото само изпитанието
на огъня произвежда качествена стомана.
Оставете го да има куража да бъде нетърпелив, оставете го да има търпението
да бъде смел.
Научете го винаги да има величествена
вяра в себе си, защото тогава той винаги
ще има величествена вяра в човечеството.
Това е огромно поръчение, но вижте
какво можете да направите. Той е толкова
добро малко момче, моят син.
Ейбрахам Линкълн

нието на младите да търсят
реализация в чужбина водят до постоянна тенденция
на застаряване на обществото ни. Все повече са населените места, в които има
само възрастни хора.
Така едно от най-големите препятствия, пред което
хората от третата възраст са

принудени да се изправят,
се оказва самотата.
Невъзможността,
поради конкретно заболяване
или недостатъчни доходи,
да навестиш приятел или да
отвориш дома си за такъв,
липсата на човек, с когото
да разговаряш и споделяш,
са чест техен спътник.
Оставени сами със себе
си, с болката и тъгата, възрастните все по-често се
превръщат в забравени
хора, които постепенно

угасват в един свят, в който
се говори за тях само като
статистика покрай поредното преброяване.
В България често възрастта е зависимост. В
общия случай означава
по-малко възможности, помалко приятели, по-малко
средства, по-малко радост...

И след седмия кръг на
Областното
първенство
нито един от трите тима, претендендиращи за титлата,
не отстъпи от позициите си.
Без да познават поражение,
те са окупирали върха като
триумвират, разделяни единствено от головата разлика.
Благодарение на ефикасното
си нападение, първенец продължава да бъде „Чико-Бунара“ от Бяга с 21 точки (35:
8 гола), следван по петите от
другите непобедени до момента: ФК „Брацигово“ – 21 т.
(25:8 гола), и „Балкан“ от
Варвара със същия актив, но
с 23:8 гола. Няма съмнение,
че шампионът ще бъде излъчен в преките двубои между
съперниците. Известна яснота ще хвърли следващия
кръг, когато един срещу друг
ще се изправят футболистите на Бяга и Варвара, а развръзката на полусезона ще
дойде и след нашите мачове
– като домакини на „Чико“
(на 21 октомври) и като гости
на „Балкан“ (4 ноември).
В последните си три
мача брациговци успяха
да надделеят сравнително
леко над втория отбор на
Панагюрище – 3:1, с голове
на Димитър Стоянов, Илиан
Панчев и Ивелин Младенов,
както и над ФК „Вихър“ от
Ветрен, който след 5:0 бе

буквално отнесен от вихъра
си. С по един гол в него отново се записаха Димитър Стоянов и Илиан Панчев, както
и Веселин Банчев. А за юношата Георги Тодовичин този
мач безспорно ще остане
паметен. Влязъл в игра
през последните десетина
минути, той направи дебюта
си в листата на голмайсторите с цели две попадения
и съвсем заслужено получи
овациите на публиката.

(през цялото второ полувреме играта бе почти изцяло
в полето на Козарско), брациговци така и не намериха
пролуки във вратата на съперника. Двете улучени греди и множеството изстрели
край тях доведоха само до
незначителното 2:1. При това
голът на „Родопи“ падна още
във втората минута на мача,
което съз-даде немалко напрежение. Точни за нас бяха
Димитър Стоянов, който продължава да води листата на

Учудващо труден се оказа
последният мач с аутсайдера
„Родопи“ от Козарско, който
до момента няма спечелена
нито една точка. Въпреки
тоталното си превъзходство

голмайсторите с общо 8 гола
дотук, и Ивелин Младенов.
Но, както бе казано в началото, развръзката на полусезона тепърва предстои.
Димитър СТЕФАНОВ

НА СЛУКА

тен дребен дивеч, като те ще
продължат до втората неделя на месец януари 2018 г.
Групово и индивидуално
ловуване на дребен местен
дивеч се извършва в събота,
неделя и в дните, обявени за
официални празници, а на
водоплаващ дивеч – след 1
януари и в сряда. Груповото
ловуване се извършва само
през деня – един час преди
изгрева и един час след залеза на слънцето.
Провеждането на инструктаж на участниците в
него е задължително. Ръко-

водителят на лова проверява наличието на заверен ловен билет и членска карта,
разрешително за носене на
ловно оръжие на всеки член
от дружинката и попълва съответното разрешително за
лов. На санкция подлежат
ловци, които не са екипирани с шапка или облекло
с ярък сигнален цвят при
групов лов на дива свиня и
на дребен дивеч. Забранена
е употребата на алкохол и
упойващи вещества преди
и по време на лов.
“Априлци”

В неделя, 1 октомври,
бе открит груповият лов на
дива свиня и ловът на мес-

ПРАЗНИК В КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

1 октомври е обявен за
Международен ден на възрастните хора с решение на
Общото събрание на ООН от
14 декември 1990 г.
На този ден всички хора
от третата възраст търсят
своето достойно място в съвременното обществото.
Времето, в което живеем, налага необходимостта
да се обръща все по-голямо
внимание на възрастните.
Икономическите проблеми,
демографската криза, жела-

Т Р О Й К А Н А РАС Т ВА !

Председателят на клуба на пенсионера
в с. Розово Георги Тюкенов и секретарят на
А в едно цивилизовано
общество няма нищо поестествено от вниманието
и грижите към хората от
третата възраст.
Те са щастливи, когато
не ги изключваме от живота
и можем да споделяме с тях
онова, което ни вълнува.
А те - възрастните, притежават огромен запас от
натрупана мъдрост. Имат
житейския опит, който само
годините могат да дадат и
умеят да изслушват търпеливо болките и проблемите
на другите.
Водили достоен живот,
съграждали България с безкрайна енергия, отдаденост
и вяра, днес те - българските
пенсионери, са изправени
пред прага на физическото
оцеляване.
Държавата и обществото ни са в дълг към тях
– към всички бедни и самотни възрастни хора. Защото
те имат своите нужди днес и
сега. Утре може да не оцелеят. Утре може да ги няма.
А те са нужни на съвременното общество – с опита,
с мъдростта, с безкрайната
си отдаденост, обич и топлота.
Дори и да не получават
дължимото, те се борят все
още да извоюват живота,
който заслужават.

НЧ “Просвета-1911” Васка Спасова организираха и проведоха един хубав празник по
случай Международния ден на възрастните
хора - 1 октомври. Тържеството откри председателят, който с топли думи на уважение
поздрави пенсионерите и пожела празнично
настроение. От името на Читалищното настоятелство Васка Спасова поднесе приветствие, като подчерта, че това са хора с
богат житейски опит, отдали младост и сили
на семейството и обществото, а сега според
възможностите си участват в селскостопанския труд, борейки се с трудностите на
ежедневието за оцеляването си. Нашата
пенсионерка Цветана Панайотова подари на
връстниците си свое стихотворение, в което
цитира как с малките си пенсии възрастните
хора се мъчат да оцеляват, да купуват лекарства, да отделят за дърва и каквото остане за
храна. Но въпреки всичко оцеляват, щом си
знаят сметката.
За всички имаше пищен обяд и музика.
Катя КОМИТОВА

Читалищното ръководство при НЧ “23-ти април
1876 г. -1909 “ - с. Равногор, поздравява дългогодишните самодейци - семейство Стоянка и Ангел Колеви,
с рождените им дни в началото на октомври.
Те са активни участници във всички мероприятия. Обичат селото, традициите и са закърмени с
равногорските песни и мелодии. Ангел е известен
с изпълнението на перо, което буди интерес у любителите. Получавал е награди, дипломи и плакети.
Стоянка се отличава със своя мелодичен глас .
Миналата 2016 г. семейството получи парична
награда и диплом за добър дует в надпяването в гр.
Левски. Тази година заслужено получиха златен медал на Втория фолклорен празник на курорта „Св.
Константин“. Честито! Разчитаме на вас! Бъдете
здрави, весели и щастливи!

5 октомври 2017 г.

Съвременност

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към
Домашен социален патронаж град Брацигово”
BG05M9OP001-2.002-0027-C001 ”Независим живот”

Община Брацигово проведе заключителна конференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова
помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда
към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG
05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот”, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 25.09.2017 г. от 12.00 часа в заседателна зала на
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP0012.002-0027-C001, намираща се на третия етаж – ляво крило
на поликлиниката в гр. Брацигово, се проведе заключителна конференция във връзка с приключване дейността
на проект „Независим живот”, финансиран от Европейски
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
Участие в конференцията взеха г-н Петко Петков – кмет
на община Брацигово, г-н Йордан Павлов – зам.-кмет на
община Брацигово, г-жа Надежда Казакова – председател
на Общински съвет - Брацигово, общински служители,
представители на местните медии и граждани.

ИЗ РАБОТАТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Б РА Ц И ГО В О
На поредното си 24
заседание през месец
септември местният парламент разгледа общо
17 точки. Общинските
съветници приеха нов

бизнесплан за развитие
дейността на „Инфрастрой“ ЕООД - Брацигово
за периода 2017-2021 год.
и дадоха съгласието си за
закупуване на дълготрайни материални активи за
нуждите на общинското
дружество по ВиК.
Един много наболял
проблем също получи
своето решение. След
многократни опити все
пак
местният
православен храм „Св. Йоан
Предтеча“ бе освободен
от инкасиране на вода за
срок от три години или до
регистриране на сондаж,
което от двете настъпи
по-рано. Освен това с
положително становище
бе взето решение да се

пристъпи към продажба
на имоти за търговия и
услуги в кв. 43 по регулационния план на село
Бяга, както и на поземлен
имот по кадастралната

карта и регулационния
план на Брацигово, местност Нерзето.
Изслушани и приети бяха и информации за
касовото изпълнение на
бюджета и средствата на
ЕС на община Брацигово
за първото полугодие
на 2017 година, промяна
в поименния списък на
обектите за капиталово
строителство и основен
ремонт на календарната
година, информация за
готовността на училищата
и детските градини в общината за новата учебна
година, годишен отчет за
работата на Общинска администрация по подадени
жалби, сигнали и предложения на граждани и др.

Кметът г-н Петков поздрави присъстващите, като подчерта, че общинското ръководство винаги ще действа в
посока осигуряване на подкрепа на всеки един жител,
особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата
цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на
оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината, чрез подобряване на
човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване
на социалното включване. След това той даде думата на
Десислава Гълъбова – ръководител на проекта, за запознаване присъстващите на заключителната конференция
с извършените дейности .
Ръководителят на проекта представи в подробна презентация извършената дейност по проект „Независим живот”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71
лева, от които 424 544.13 лева европейско и 74 919.58 лева
от национално съфинансиране. Срокът за реализация на
проекта е 22 месеца. Началото му е 01.12.2015 г., а краят
- 01.10.2017 г.
Проектът обхваща обслужване и обгрижване на лица с
трайни увреждания, както и възрастни хора над 65 г., без
заплащане на потребителски такси, за период 18 месеца
на територията на община Брацигово. Ще се гарантира
правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим
социалното им включване в обществото.
Проектът обхвана обслужване и обгрижване на 99 лица,
без заплащане на потребителски такси за период 18 месеца,
от които възрастни хора с ограничения, зависими от постоянни грижи на територията на община Брацигово, с който
се гарантира правото на хората с различни ограничения да
живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и се
подобри социалното им включване в обществото.
По проект „Независим живот” се сключиха 78 срочни
ТД с доставчици на социалните услуги, от които с:
8 домашни помощници на 8-часов работен ден за период от 18 месеца;
8 домашни помощници на 4-часов работен ден за период от 18 месеца;
4 социални асистенти на 8-часов работен ден за период
от 18 месеца;
2 социални асистенти на 4-часов работен ден за период
от 18 месеца,
8 лични асистенти на 4-часов работен ден за период от
18 месеца;
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48 лични асистенти на 4-часов работен ден за период
от 14 месеца.
В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване се сключиха срочни трудови договори
на 4-часов работен ден за 18 месеца с 1 ръководител, 1 социален работник, 1 шофьор, 1 хигиенист. За предоставяне
на медицинската и психологическата подкрепа се сключиха граждански договори с 1 медицински специалист за 18
месеца и 1 психолог за период от 6 месеца.

Във връзка с постъпило Постановление №137
/05.07.2017 г. на Министерски съвет, с което се одобриха
вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде
удължено предоставянето на социалните услуги със срок
от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017 г. по проект
„Независим живот“. Средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще
бъдат осигурени от Министерството на труда и социалната
политика.
Десислава Гълъбова,
ръководител на проекта

„Да изчистим България заедно” подобри
собствените си рекорди през 2017 г.
3 582 места осъмнаха почисти тази година в резултат
на рекордното издание на
кампанията „Да изчистим
България заедно”. Цифрата
е двойно по-голяма от досегашния рекорд, записан
през 2015 г. в кампанията на
bTV. В депата са извозени 3
788 тона отпадъци, сочат още
данните от Министерството
на околната среда и водите.
Инициативата постави
няколко рекорда, сред които - почистване на най-високата и най-дълбоката точка
в историята си. На 20 метра
под морското равнище и на
2 290 метра надморска височина стигнаха доброволците
на кампанията за пръв път.

Окончателните
данни
сочат, че 305 401 души са

излезли в деня на голямото
почистване, за да докажат,
че България е един отбор.

За община Брацигово
данните имат следният вид:

БРОЙ УЧАСТНИЦИ – 150 човека. От Общинска администрация - Брацигово, служите-

ли на ДГ„Здравец“, читалище
„В. Петлешков 1874“, Градски
исторически музей, НУ„В.
Петлешков“, СУ „Народни
будители“, както и кметствата Козарско, Бяга, Равногор,
Розово, Исперихово и ДГ
„Пъстро хвърчило” - с. Бяга,
и ДГ „Слънце“ - с. Исперихово. В кампанията този път се
включиха и доброволци от
ромските махали на Брацигово и Исперихово, както и
жители на многофамилните
сгради в Брацигово.

В резултат на положените усилия са почистени над
десет района в общината и
са събрани 28 тона отпадъци.
Тази година денят на
голямото почистване бележи началото, а не края на
„Да изчистим България заедно”. Състезанието по отбелязване на зелени точки
на картата на кампанията
продължава с амбициозната цел да се осъществят
по-дългосрочни резултати,
а именно поддържането на
чистотата на околната среда, установяването на добри
практики за генериране на
т.нар. нулев отпадък, образованието и възпитанието
на по-младите в грижа за
природата. Индивидуални
участници, детски градини,
училища, организации и
цели административни области се борят за титлата
„Чиста игра” до края на
годината.
Татяна СИМОНОВА

Общество
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Първа кинопрожекция
Едно от чудесата на най-ранните ми години от детството бе
съприкосновението със седмото
чудо – кинопрожекцията.
Киното бе докарано в нашия
малък провинциален градец от
първия кинорежисьор с нашенска фамилия – Гендов. Чудят се
брациговци „От кои Гендови жа
тоя чувяк, декъ жъ показва таа
чудесия?“
Първата кинопрожекция в
Брацигово се състоя в една топла лятна нощ. Още от видело на
шумни талази нашенци запълниха площадчето при Синджирли
бунар, където предварително бе
монтирана „машинарията“ на
чудото, което като магнит привличаше вниманието на ученолюбивите и любопитни брациговци.
С различни столчета, с разни
модели „карекли“, някои дори с
малки, собственоръчно ковани,
пейки заемаха удобни места, като
някои се нареждаха в посока
на близката фурна, наместо към
белосаната стена на къщата на
Тошкови. Пълно с хора. Цяло Брацигово, старо и младо, не съвсем
добре виждащи старци и майки
с бебета. Шега ли е това - да ти
показват оживяла фотография,
както казват разбиращите от тези
неща учители.
Чардаците на близките до събитието къщи - и те пълни с хора.
В центъра на площадчето един
среден на ръст човек с рошава
глава свещенодейства около
своя магичен фенер, заобиколен
от рояк деца, които следват вся-

Из настоящето
Малцина са местните жители, които знаят, че в самия
край на Брацигово, скрит от
горската растителност, лежи

Сн. 1
мълчаливо стар оброчен камък (снимка 1). Неизвестен
каменоделец от миналото
е издълбал върху гладката
му повърхност християнски
символи – кръст и образ на
светец. А чернилката от свещите, които са били палени
през годините в прослава
на Бога, е напластена вековечно като благородна патина на отминалото време.
Според
църковните
предания този естествен
монумент е остатък на
един от първите корени на
християнството в този край.
Звучи странно, но семето на
вярата е покълнало в тук векове преди възникването на
съвременното селище – още
по времето на Второто българско царство. Тогава в
тази дива гориста местност
е бил усамотен един от множеството наши обитавани от
монаси манастири. Наречен
бил „Свето Преображение
Господне“. След турското
нашествие съдбата на обителта, както и на другата,
отстоящата наблизо по течението на реката - „Света
Троица“, била решена от нашественика. И двата храма
били опустошени, ограбени
и заличени от лицето на
българската земя. Останал
единствено камъкът, за който стана дума. Останала обаче и паметта за светостта на
мястото. След време то било
открито от първите браци-

ка негова стъпка и къде помагат,
къде повече пречат. Стъмва се.
Множеството, което доскоро гълчи като разбунен кошер, започва
да проявява явни признаци на
нетърпение. Някъде проплаква
дете, до него ревва друго, защото не е отговорило на високите
педагогически изисквания на
строгия баща, който - на всичко
отгоре - по случай знаменателното събитие си сръбва от скътаното
в дрехата павурче с огненица.
По едно време погледите на
всички се приковават на стената,

Съндъкът, в който е била
доставена първата киномашина
в Брацигово.

където отначало се появява един
светъл квадрат, а после….. после
омаяната публика даже не чува
обясненията на човека при чудната машина, от която един сноп
светлина кара магичния квадрат
отсреща да се изпълва с живот.
Публиката ахва! Настава абсолютна тишина. Всички погледи са
заковани на стената, където след
ярката ослепителна светлина се
появява движеща се картинка
с хора и животни. Площадчето
замира. Мъртва тишина... Мнозинството е вперило очи, потре-

говски заселници и потачено така, както позволявали
условията на робството. На
църковния празник „Преображение“ тук неизменно се
отслужвали литургии, палели се свещи и се отправяли
молитви към Бога. И така до
настоящата 2017 година.
Промяната, която се
случва днес, е скрита за
очите на минувачите, които
преминават по последната, крайгорската, уличка в
западната част на града.
Достатъчно е обаче човек
да се отклони само на двайсетина метра от ежедневния
си маршрут, за да занемее.
А ако човекът е истински
християнин, дъхът му не
може да не спре за миг от
гледката, пред която ще се
изправи само след няколкото реда от нискостеблени
дръвчета и храсти. Там, стъпило здраво на стръмния
скат, вече извисява снага

Сн. 2
възстановяващото се светилище (снимка 2). То е изградено само от цепен камък
– досущ като средновековните си предтечи. И макар
все още да не е завършен
изцяло, храмът вече грабва
окото и разбунва душата.
В близкото бъдеще той ще
се включи към многото си
събратя, издигнати в околностите на града, но без съмнение ще се откроява като
първенец измежду тях. А
историята му е съвсем кратка. Разказва ни я неговият
създател и основен ктитор
Крум Георгиев Лазев, по
майчина линия – потомък на
Партъчевия род.
- И аз, като всички хора

сено от това, което се случва на
стената, за която всички вече са
забравили.
Това е могъщата сила на киното, очарованието му, магията
му…
Изведнъж срещу зяпналите
от почуда люде, със страшна, невероятна сила, с огромна скорост,
връхлита върху хората грамаден
влак, който непрестанно расте,
изпълва светлия квадрат и застрашително, всеки момент ще
се стовари върху потресената
публика!
Настава пълно вцепеняване.
И тогава сумрачната тишина се
раздира от женски вик: „Бягайта,
мъри, жъ нъ смачкъ!“
Настава невероятна паника.
Хората хукват през глава и на
половината път се спират. Мощен
мъжки глас ги заковава на място:
„Стойте, бе! Тва а на ужким!“
Малко по малко хората се
съвзеха и започнаха да се завръщат по изоставените си места,
но непрекъснато оглеждайки се
за влака. Уви, той беше отминал.
Сега Гендов със спокоен глас
обяснява тънкостите на тази магия, която така „пърладиса“ иначе оправните и юначни нашенци.
Последваха картини с работници,
влизащи и излизащи от фабрика, с поливач в парк. Раздаде
се смях. Първо по-несигурен, а
после неистов. Подхванаха се
нашенските задявки, остри и пиперливи, единствени по рода си.
Димитър ГИЛИН

„Прякори ли са,
два яда ли са...“
Имах съученик от гимназията,
който носеше не един, а два прякора. Наричахме го със звучното
Чъфкаля, а след това и с Рейса.
Първото бе отдавна, по наследство
от дядовци и прадядовци, а второто
се появи след 9 септември 1944 г.,
когато най-прогресивната част от
младежта масово влизаше в РМС
/Работнически младежки съюз/.
Един от неговите най-дейни членове в Брацигово бе именно моят
съученик Георги Манолов – член на
градското ръководство на РМС.
Нито една от младежките прояви не можеше да стане без неговото участие.
Тук той бе в
стихията си. Събрания, агитки,
митинги, младежки веселби,
манифестации
и
вечеринки
не
минаваха
без
неговото
присъствие и
участие. Освен
това той бе неизменен участник във всички
музикално–литературни програми. Обичаха го,
уважаваха го и стари, и млади.
Гочо бе постоянно зает. Не се
свърташе на едно място. Ако го
видиш някъде из Брацигово, то със
сигурност малко след това вече

НОВ ЖИВОТ
ЗА ДРЕВНОТО
СВЕТИЛИЩЕ
- започва откровението си
Крум, - многократно съм
разсъждавал върху смисъла на човешкото съществуване. Достатъчно ли е наистина да успеем да подредим
що-годе прилично бита си и
да отгледаме децата си? И
нормално ли е да преживяваме дните си единствено
около трапезата? А накрая
да потънем в небитието, без
да оставим никаква следа от
себе си? Убеден бях, че не е
така, но не ми идваше наум
какво точно трябва да направя. Идеята за параклиса
като че ли се е пропила у
мен неусетно под влиянието
на майка ми Елена. Преди десетина години тя без
много приказки достави у
нас една бяла варовикова
плоча. После поръча да изпишат върху нея името на
евангелското събитие, патрон на някогашния манастир, и ме накара да я монтираме пред оброчния камък.
За да се знае от всички, че
това място не е случайно,
а свято и почитано. С това
неосъзнато внушение, преди няколко години, съвсем
спонтанно предложих на
една приятелска компания да се захванем и да
възстановим
параклиса.
Представях си го малък и
спретнат – според силите и
възможностите ни. Думите
ми бяха посрещнати възторжено и с всеобщо одобрение, но така, както се
случва в живота, останаха
там където бяха казани. На

г р а д

следващия ден вече бяха
забравени. Но не и от мен.
Идеята ме бе обсебила и аз
я мислех и премислях преди всяко заспиване. И се
реших да започна, макар и
сам. Споделих намерението
си с отец Любомир Троянов. „Добре – каза ми той.
– Щом имаш вътрешната
необходимост да направиш
нещо за вярата, така да
бъде. Но това, което си намислил, е сложно, та даже
и непосилно за един човек.
Ще бъде достатъчно, ако
направиш например един
приличен навес в двора на
черквата…“ Послушах го
и направих навеса до камбанарията. Стана повече от
приличен и от доста време
приютява миряните при
разни църковни събития.
Но… Душата ми си остана
все така неспокойна. Започнах да виждам параклиса в
сънищата си. И отново се
реших. За щастие, попаднах
на възможно най-подходящия помагач и съмишленик
– Димитър Стоянов Райчев,
родом от Жребичко, но
живеещ в Пещера (снимка
3). Той прегърна идеята начаса и много по-въодушевено от мен самия. Сякаш
Господ Бог ми го изпрати
точно когато имах нужда от
него. Оттук нататък отецът
даде само благословията
си и посочи ориентацията
на основната ос. А Митко
грабна кирката и веднага
започна да подготвя площадката. Не му бяха нужни

може да е и по селата. Динамичен
живот, динамично време…
Един ден голямата порта на
някогашния хан се отваря и шумна
група млади хора нахълтват в двора с викове: „Гочо, Гочо!…“ Баща
му – бай Стоян, се показва на големия чардак и казва авторитетно:
„Гочо го нема! Зашчо го терата?“
Вместо отговор, последва въпрос: „Дека а?“ и като логичен
завършек на автентичния диалог
бай Стоян отговаря авторитетно:
„Ами той я у рейса.“ Така човекът от
много употреба бе усвоил абревиатурата на РМС.

Дружен смях! И от този момент
нататък моят добър съученик от
гимназиалните години, впоследствие известен български журналист, получи второто си прозвище
- Рейса.
Димитър ГИЛИН

нито архитектурни планове,
нито чертежи, нито каквото
и да било друго. Всичко, което се вижда сега, е плод на
неговото въображение. И на
майсторлъка му. Както и на
пълната му всеотдайност. За
него параклисът се превърна в кауза над каузите и той
му посвети цялото си време.
Работата му е къртовска
– сам цепи камъните, сам
ги пренася и сам ги реди. За
съжаление, не се намериха
желаещи да му помогнат
поне малко в тежкия труд.
Но той не се оплаква. Не
се появяват и кой знае

Сн. 3
колко дарители за подпомагане на делото. Тези, които проявяват съпричастие,
обикновено са възрастни
жени. Навярно това, което
правят, е доста трудно за
самите тях, но отделят коя
по 50, коя по 100 или дори
по 200 лева. Единственият,
който ме подпомага по-съществено, е моят софийски
шеф – Жорж Башур. Името
му звучи странно, защото
е сирийски християнин,
доведен в столицата ни от
любовта си преди доста години. Женен е за българка.
Когато разбра с какво съм
се захванал, той развърза
кесията си. И продължава
да го прави. За него няма
никакво значение, че Брацигово му е далечно и непознато. Важното е, че се
прави нещо за вярата…
И накрая нека спомена нещо странно, в което
Митко съзря и Божията
благословия. Вътре, вляво

от олтарната ниша, той бе
решил да остави гнездо, за
да вгради допълнително някакъв камък. Като конзола…
За да освободи отверстието
на по-късен етап, той го бе
запълнил с по-дребни камъни, така че да може да ги
извади по-лесно. Когато се
стигнало дотам обаче, той
изведнъж се вгледал и се
смаял. „Круме – извика ме
един ден развълнувано. Ела да видиш какво се е получило!“ И ми показа нещо,
което в първия момент не бе
видно - явно бяха необходими няколко секунди и малка
доза въображение. Върху
повърхността на основния
камък на пълнежа се открояваше като неръкотворен
барелеф фигура на жена,
понесла в ръцете си дете
(снимка 4). “Не е ли това
Богородица с Младенеца?
- продължаваше да се вълнува Митко. - Не е ли знак от
Всевишния появата й точно
тук? Това трябва да остане
като първата ни икона, подарена направо от Небето!”
Признавам си, че и в мен забушува някакъв трепет. Не
съм човек, който може да
разчита подобни знаци, но
все пак възприех този образ
като Митко.
Тоест - като
одобрение
свише...
Сега засега, драги
читателю,
такава
е
цялата история на това
Сн. 4 к о л к о т о
древно, толкова и ново светилище.
Независимо от всички трудности по въздигането му, то
е вече почти завършено и
ще бъде осветено в близкото бъдеще. И ще отвори
за бъдещите поколения още
една от пътечките към небесния им Отец. Само дано
го оценят и опазят!
Димитър Дънеков
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