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СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗАРАДИ ПОСКЪПВАНЕТО
НА ТОКА - ЧАК ПРЕЗ НОЕМВРИ И САМО ЗА ПЕТ МЕСЕЦА
След заявлението на
премиера Борисов, че трябва да има помощи заради
поскъпналия ток, финансовият министър Дянков
дори обясни, че е избран
вариантът, при който компенсацията ще дойде чрез
социалните помощи, които
се дават всеки месец. Наредбата, по която ще се изпълни решението, ще бъде
готова на 02.07.2012 г., каза
финансовият министър и
изчисли, че това ще струва
11 млн. лв. От социалното
министерство обаче съобщиха, че е взето решение за
повишаване на социалната
помощ за зимно отопление
със 7.80 лв. месечно през
зимата, което покривало из-

цяло увеличената от 1 юли
цена на електроенергията.
На изискванията за отпускане на тази помощ отговарят
около 300 хил. души. Това
прави 11.7 млн. лв., които ще
получат в повече тези хора
за петте месеца.
„Във връзка с решение
на ДКЕВР за увеличение цените на електроенергията
от 1 юли 2012 г., министърът на труда и социалната
политика издаде заповед, с
която се определя новият
размер на целевата помощ
за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. - 65.72
лв. месечно, или 328.60 лв. за
сезона. За миналата година
сумата за отоплителния
сезон е била 289.60 лв. Така

се покрива изцяло увеличената от 1 юли цена на електроенергията.” От 2 юли
започва приемът на молбите
за получаване на енергийна
помощ, които се изплащат в
периода 1 ноември - 31 март.
Заявленията ще се приемат до 31 октомври 2012 г.
За улеснение на гражданите, изнесено работно място
– Брацигово, ще организира
приемни по населените места от общината по график.
Извън тези помощи,
други заради поскъпналия
ток няма да има, заявиха от
социалното министерство.
Право на целева помощ
за отопление имат лицата и
семействата, чийто средномесечен доход за предход-
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ните 6 месеца преди месеца
на подаване на молбатадекларация е по-нисък от
диференцирания минимален
доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и
11 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане. Те подават
молба-декларация по образец по постоянен адрес, в
която задължително заявяват вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво
или природен газ, като при
отопление с електроенергия
и топлоенергия се прилага и
последна платена фактура.
Ваня БАБАЧЕВА,
гл. експерт ОСЗ
при Д „СП” - Пещера

ЗАПОЧВАТ ГОРЕЩНИЦИТЕ
15, 16 И 17 ЮЛИ
Ако досега ви беше
горещо, знайте, че това не е
всичко…
В продължение на три
дни - 15, 16 и 17 юли, според
народното поверие не се
ходи на нива, не се работи,
не се пали пещ и не се пече
хляб, защото земята гори.
В седмицата след летни
Св. Атанас — жътваря, идат
трите черни дни, на които
народът казва „Горещници”.
Първият - 15 юли, е Чурута,
вторият - на 16 юли, е Пърлига, а третият - на 17 юли, е Марина Огнена. Хората вярват,
че ако през Горещниците не
се спазват определените
забрани: да не се работи ни
в полето, ни в градината или
дома, от небето ще падне
огън и ще изгори нивите и
къщата. Най-страшни били
Чурута и Марина Огнена.
Българите вярват, че св.
Марина Огнена държи под
ключ всички живи твари
и който я почита, пуща му

летно лице, без да е сключило граждански
брак, заживял на съпружески начала с лице
от женски пол, ненавършило 14 години –
Гюлка Светлова Маринова, ЕГН……………..,
от същото село – престъпление по чл. 191,
ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, поради което
и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК МУ
НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, като на основание
чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на
така наложеното наказание за срок от три
години.
ПРИЗНАВА подсъдимия КЯЗИМ НУРИЕВ АЛИЕВ, роден на …….. в град Пещера,
живущ в с. Исперихово, ул. „Двадесет и
пета” №26, ЕГН…………., български гражданин, с основно образование, неженен,
не работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това,
че: ПУНКТ II – в периода от 15.04.2012 г. до
06.03.2012 г. включително, в с. Исперихово,
като пълнолетно лице, без да е сключило
брак, заживял с лице от женски пол, ненавършило 16 години – Гюлка Светлова
Маринова, с ЕГН………., от същото село –
престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради
което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”
от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Пробация”,
включващо следните пробационни мерки:
1) задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност 2 пъти седмично
за срок от шест месеца;
2) задължителни периодични срещи с
пробационен служител за срок от 6 месеца,
както и „Обществено порицание”, изразяващо се в публикуване на присъдата във
вестник „Априлци” на община Брацигово.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, а именно 3
месеца „Лишаване от свобода”, като отлага изпълнението на така наложеното
наказание за срок от 3 години, както и
присъединява наказанието „Обществено
порицание”, което да бъде изпълнено чрез
публикуване на присъдата във вестник „Априлци” на община Брацигово.
ПРИСЪДАТА е окончателна и подлежи
на обжалване или протестиране в петнадесетдневен срок пред Пазарджишкия
окръжен съд.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
подпис

малки гадини да не сторят
пакост на човека. Светицата
била и лечителка. На деня
й има обичай болните да се
къпят в топли извори или
с топли билкови отвари. А
после на плодно дръвче
край извора нишан връзвал
болният: я конец, я парцалче
от дрехата, за да се „върже”
и болестта.
Този ден е празник и за
занаятчиите, що боравят
с огън - ковачи, железари,
калайджии, медникари и
грънчари. Стопанките им
правят пити, мажат ги с мед
и ги раздават по комшии, за
да им е спорна работата на
мъжете през годината и на
късмет.
Позабравили сме тези
отколешни празници, но
са останали спомените за
тях като старинни култове,
свързани с почитането на
Слънцето и огъня — негов
земен еквивалент.
„Априлци”

ВЕЧЕ И В БРАЦИГОВО ИМА КЛУБ НА РУСОФИЛИТЕ
Близо 50 брациговци
станаха учредители на новото сдружение „Русофили”,

„СТРОМОН” се събраха много хора, сред които бивши
учители по руски език в

ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия КЯЗИМ НУРИЕВ АЛИЕВ, роден на…….. в град Пещера,
живущ в с. Исперихово, ул. „Двадесет и
пета” №26, ЕГН…………., български гражданин, с основно образование, неженен,
не работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това,
че: Пункт I – в периода от м. март 2011 г. до
15.04.2011 г. в с. Исперихово, като пълно-
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В късния следобед на 27 юни приятелите на руската
култура учредиха клуба
чиято
дейност
тепърва
ще се възстановява, ако
символично приемем, че
новата формация е наследник на някогашния клуб за
българо-съветска дружба. В
конферентната зала на хотел

местните училища, някогашният председател на клуба
Елена Тодовичина и много
симпатизанти. Гост беше
координаторът на Националния съвет на сдружение
„Русофили” Димитър Пелев.

МАЛКО УТОЧНЕНИЕ
Уважаеми съграждани,
Във връзка с публикация в бр. 11 на в. „Априлци”
за готовността на местните курорти за летния
сезон, ви уведомяваме, че
е направена корекция на
транспортната схема на
пътуващите автобуси за
летовище Васил Петлешков в местността Атолука, както следва:
От 28.06 до 15.09.2012
г. за курорт В. Петлешков ще пътува автобус всеки делничен ден
(от понеделник до петък)

и събота в 17.40 часа от
старата автогара в Брацигово и няма да се връща
обратно.
Сутрин в 7.00 часа
всеки делничен ден (от
понеделник до петък)
и събота, след като е
пренощувал в курорта,
автобусът ще се връща
обратно за Брацигово и
Пещера.
В неделя автобусът
не пътува!
От Изпълнителната
власт

Основната цел, която си
поставиха местните русофили е част от националната
програма на движението на русофилите
в България, а именно
постигане на динамика
в разширяването и задълбочаването на историческите, културните,
научните, социалните и
други връзки и духовно
взаимопроникване между българския и руския
народ. Приобщаване на
българското общество
и особено на младежта
към ценностната система
и родовото самосъзнание на православния
и славянски мироглед,
духовност и бит, като
принос в европейската
култура и цивилизация.
Начело на ръководството, за председател
на местния клуб на русофилите бе избрана Веска
Кръстева, а за секретар
- Таня Йоргова.
На следващата си сбирка
местното звено на сдружение „Русофили” ще приеме
план за работата си.
Таня ЙОРГОВА

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:
• ДА СИ СПОМНИМ
ЗА АПОСТОЛА
на стр. 2
• РАВНОГОР - ЗЕЛЕНИЯТ
РАЙ НА РОДОПИТЕ
на стр. 4
• ПРОЕКТ
на стр. 3
• 12-о РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ
НА ОбС
на стр.
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ДА СИ СПОМНИМ Д
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Думи от него и за него

На 18 юли (нов стил) е
роден най-таченият герой
на България – Васил Левски. Човекът, мечтал цял
живот за „чиста и свята
република“ и не доживял
да види освободената си
родина. Залисани в ежедневните си малки/големи
войни, проблеми и кахъри,
забравяме за него и саможертвата му, а не бива.
Вероятно
мнозина
българи са се сетили в
делничния ден, че на тази
дата е роден велик човек,
дал живота си за нашата
свобода, и са отишли до
местния паметник, някои
поднасяйки цветя. Но
малцина смятат, че ние
трябва не просто на определени дати да си спомняме героите, а да живеем
като достойни българи и
като достойни наследници на Апостола, борейки
се и работейки всеки ден
за благото на страната!
Преди 139 години България изгуби своя Апостол на свободата, своя
„един син“, по думите на
друг велик българин –
Христо Ботев. В студения,
мрачен и неприветлив ден
на 19 февруари 1873 г. в
покрайнините на София е
изпълнена смъртната присъда над Васил Иванов
Кунчев.
Така той не доживява
да види Отечеството си
свободно, но едва ли се
е съмнявал и в последния
си миг, че изпълнението
на каузата, на която посвещава живота си, е
скорошно. „Близо е времето“, казва пророчески
той, „българинът не ще
бъде роб, ще бъде свободен.“
Левски е от малцината
българи, които изпреварват с епохи времето, в
което са живели. Неговата
морална и политическа

философия не просто звучи актуално и в наши дни.
„Братство всекиго, без
да гледаме на вяра и народност“ е заветът му.
„От нас“, казва той,
„зависи да бъдем равноправни
с
другите
европейски
народи“.
Пророчество,
валидно
и до днес. Може би защото „чистата и свята
република“ така и не се
превръща в реалност и
си остава единственото от пророчествата на
Апостола, което така и не
се случва. А то може би е
било главното – венецът
на усилията му, крайната
цел на революционната
му дейност и смисълът на
саможертвата му.
Левски
е
описвал
всеки грош, дарен за
дейността на революционната организация, която изгражда, и нарежда:
„Отговорност към обществените средства!“
По отношение на онези
заможни българи, които
не желаят да се включат
с финансова подкрепа в
подготовката на въстанието, Левски отхвърля
идеята за налагането на
революционен терор с
фразата: „Техните милиони нека си бъдат техни!“
И си позволява единствено да ги подканя да подкрепят
общонародната
кауза на Освобождението
с риторичния въпрос:
„Сто и петдесет лири ли
са ви по-мили или вечен
живот?“
Малко са за съжаление
думите, които са достойни
да изразят благодарността и признанието към
делото на Апостола, към
величието на саможертвата му. Нека поне на рождения му ден си припомним
част от тях.
/Соб. инф./

а
построиш
чешма, да пуснеш вода, да
засадиш дръвче е благословено нещо.
Имаше време, когато
тези постъпки бяха на почит и уважение.
Чешмата, която се намира на Шипковица, непосредствено до шосето,
е построена преди повече
от 40 години от Пътни
строежи - Пещера. Там са
работили наши съселяни.
Със съдействието и помощта на ръководството,
нашите работници, и в
същото време баджанаци
помежду си – Георги Ст.
Кърпачев и Атанас Т. Паунов, построили чешмата
и потекла бистра балканска вода. Оформили
терена, направили пейка,
засадили лози, които превърнали в разкошна асма
(лозница). Получило се
красиво кътче за отдих.
Идеята на майсторите
била всеки ожаднял човек да се отбие и утоли
жаждата си със студена
вода. Трудовите
хора
от нивите наоколо да я
ползват както за пиене,
така и за приготвяне на
разтворите за пръскане
на лозята. Нали водата
винаги е необходима и не
достига по ниви, пътища и
долини.

ЧЕШМАТА
С годините всичко
остарява и се похабява
щом не се полагат никакви грижи. Така беше
вероятно до преди прекарването на новия водопровод от Розово до Бра-

и Розово, но в розовско
землище.
Чешмата вече няколко
години стои така забравена и занемарена. Неволно
подслушан разговор на
непознати хора, спрели

цигово. Засега чешмата
е в окаяно състояние.
До нея теренът е в неприветлив вид, водата от
чучура тече и се разлива
произволно, което пречи
на преминаващите коли,
особено през зимата.
Нашите предци много
разумно са подходили,
като са построили чешмата горе-долу на половината път между Брацигово

колата до чешмата да
починат и пият вода, ме
накара да пиша. Независимо кой как мисли, намирам, че щом чешмата е
в наша местност, длъжни
сме да я приведем в изправност. Има нужда от
основен ремонт, за да се
оформи приятно кътче за
отмора, което да подсказва, че в Розово живеят
грижовни стопани.

И този имидж няма
кой да ни го изгради,
освен Кметството и то
на добра воля. Не бива
повече да се чака и неугледното място да прави
лошо впечатление на минаващите.
Докато разговаряхме
за тази чешма, непринудено в разговора се
включи и съселянинът
ни Асен Начков, който
загрижено сподели, че и
теренът около параклиса
„Св. Богородица“ също
е занемарен, водата на
чешмата и там е спряна
от пролетта. А през това
място ежедневно минават много коли за Равногор и Атолука и обратно,
спират и търсят вода.
Говореше с болка, защото чешмата, пейките,
масата и оформянето на
пътеките около манастирчето са направени от
него в съдружие с Елена
Благоева, Мария и Атанас
Вангелови и др. Ние сме
розовци - ще строим, ще
подобряваме, но и трябва
да пазим и да се търси
отговорност от нарушителите. По всяко време
селото и околностите му
трябва да имат приветлив
вид, да показват, че в
него живеят и управляват отговорни хора.
Катя КОМИТОВА

ВиК: Честото спиране на ЗА ДОБРИТЕ ХОРА –
водата е заради аварии, СПЕЦИАЛНА МОЛИТВА
а не заради режим

Много често в последните дни Брацигово остава
без вода по различно време и в различни зони. От
ВиК уточниха, че причина
за този битов дискомфорт
са честите аварии, поради
повреди
на
водопроводната инсталация във
висока зона Розово - м.
Замръзница, и в м. Света
Троица. Мястото е трудно
достижимо и се изискват
много усилия от техниците
на фирма „Инфрастрой”, за
да отстранят повредите.
Дружеството
прави
всичко необходимо за

своевременно възстановяване на възникналите
аварии и безпроблемно
водоснабдяване на всички
населени места в община
Брацигово.
В
публичното
пространство се коментира и
това, че честата липса на
вода навежда на мисълта
за воден режим. Засега от
общинската фирма опровергават тези слухове. Разбира се, честото спиране на
водата, особено в летните
месеци, е меко казано неприятно, по-важното е, че
от ВиК - Брацигово, правят
всичко възможно това да
не травмира здравето на
населението, тъй като има
вероятност от поява на зарази. От дружеството приканват гражданите разумно да разходват водата.
„Априлци“

Стана традиция всяка
година на 1 юли - Деня на
св. безсребреници и чудотворци Кузма и Дамян, да
се празнува храмовият
празник на параклиса,
носещ тяхното име. Въпросният манастир се
намира
в
красивата
местност Чорбаново до
летовище Розовски вриз.
В топлия юлски ден бяха
дошли много миряни и
гости от Коматево, Пловдив, Пещера и Брацигово
за участие в празничния
ритуал, да се поклонят
пред
чудотворците
и
се помолят за здраве и
благоденствие.
Всички
имаха възможността да
почувстват
прохладата
на буковата гора, на студената вода, възхитиха се
от красотите на язовира,
в чиито бистри води се
оглежда белият параклис.
Тържествената празнична
служба направи отец Любомир Траянов, който из-

тъкна ролята на двамата
народни лечители, дарявали надежда без пари.
Както винаги на този
ден, свещеникът прочете
специалната молитва за
жената, сътворила параклиса. Това е скромната и
честна мирянка Дъбинка
Гр. Илиева.
Имаше пети хляб, пити,
баници и светена вода за
всички. Вкусният курбан
бе приготвен от Ангел
Барбов. А находчивият
търговец Ангел Паликаров бе разпънал чадър
с примамливите скара и
различни напитки.
Коматевци бяха дошли
с група музиканти, които с
удоволствие поддържаха
веселото настроение.
Изпълнени бяха много
народни и стари градски
песни. Изви се хоро до
късно привечер.
На раздяла си пожелахме до нови срещи.
Катя КОМИТОВА

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ТРАДИЦИИ, НОВАТОРСТВО, СЪВРЕМЕННОСТ
Основно
училище
„Христо Ботев“ в с. Бяга е
основано през 1865 година. През него са минали
стотици ученици и учители, които са оставили
незабравими следи в неговото развитие.
В настоящия момент
в училището се обучават
90 ученици в паралелки
от I до VIII клас, които се
включват активно в найразлични форми на училищни и извънучилищни
мероприятия. Можем да

се гордеем с постигнатите резултати на учениците, които се явяват
на външно оценяване и
доказват, че овладяват
трайно и с интерес знанията по различните учебни
дисциплини. Макар че
броят на учениците не
е голям, резултатите и
сплотеността на целия
колектив продължават да
радват обществеността
на с. Бяга.
Голяма е активността
на учениците в извън-

класни дейности. В училището ни от години има
изградени групи по художествено слово, вокална
група, спортни отбори,
танцов състав. Всички те
допринасят за доброто
име на школото. Не минава празник на общинско
ниво без участието на
нашите ученици, които
разпалват сърцата и душите на хората, когато ги
гледат и слушат. Гордеем
се с нашите възпитаници,
защото те са запазили

добротата и приятелските
взаимоотношения, които
са важни за един колектив, за да успява да постига резултати.
Учениците и учителите
в ОУ „Христо Ботев“ са
винаги готови за нови изяви и предизвикателства.
През юни 2012 г. училището отпразнува своята 147-годишнина – нека
пребъде и в бъдещето!
Владимир ГЕГУСКОВ,
директор на
ОУ „Хр. Ботев“, с. Бяга

12 юли 2012 г.
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С ТРЕВОГА ЗА
ОИЦ – ПАЗАРДЖИК
Начин на управление на горите – собственост на БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯ СИ
Общината, избра Общински съвет – Брацигово
ЦИКЪЛ ОТ СЪБИТИЯ
СЕСИЯ

На дванадесетото си
редовно заседание Общинският съвет разгледа
общо 18 точки.
Една от тях бе възражение от кмета на община
Брацигово против Решение № 129 от 31.05.2012 г.
с Протокол № 11, касаещо
поемане на дългосрочен
дълг с кредитор Банка за
финансиране на проект
„Модулна пречиствателна
станция за битови отпадъчни води Мо ПС-2х500“,
с. Козарско, която бе предложена за допълнение към
дневния ред от общинския
съветник Георги Кабов.
Предложението бе гласувано с 11 „За“, „Против“
– 1, „Въздържали се“ – 1.
Другите точки от дневния ред, които бяха разгледани са:
1. Приемане на информация за състоянието и
перспективите на музейното дело в община Брацигово.
2. Приемане на информация за състоянието
на общинската инфраструктура – улици, пътища,
комуникации и ВиК съоръжения.
3. Одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие
на община Брацигово 2009
– 2013 през 2011 година.
4. Приемане на информация за изготвени и
приети проекти и усвоени
средства по програмите
на европейските фондове
за периода 2011 – 2012
година.
5. Вземане на решение
за участие в сдружение на
възрожденските градове и
общности „Възраждане за
ХХI век“.
6. Вземане на решение
за продажба на поземлен
имот № 086049 – нива,
частна общинска собстве-

ност, в землището на гр.
Брацигово, местност Просовето.
7. Вземане на решение
за Издаване запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция,
обезпечаващо
финансиране на разходи
за ДДС към авансово плащане по договор № 13/322/
00697 от 22.07.2011 г. по
мярка 322 за Проект „Изграждане и реконструкция
на улична мрежа, тротоари
и площади и обществени
зелени площи в гр. Брацигово“, сключен между
Община Брацигово и ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
8.
Провеждане
на
публично оповестен конкурс за учредяване на
възмездно вещно право
на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост – УПИ V
– Хотел – ресторант и кафе
– аперитив в кв. 59 по плана на град Брацигово.
9. Приемане на отчет за
стопанисването и контрола над общинските гори.
10. Вземане на решение за утвърждаване на
план за ползване на дървесина от общинска гора
„Санджака“ през 2012
година.
11. Вземане на решение за определяне начина за осъществяване на
управлението на горските
територии, собственост на
Община Брацигово.
12. Вземане на решение
за избор на застраховател
за сключване на договор
за задължително застраховане имуществото на
„Инфрастрой“ ЕООД.
13. Вземане на решение по искане от кмета на
с. Равногор за бракуване
на два броя лекотоварни
автомобили.

14. Вземане на решение по искане от кмета на
с. Равногор за закупуване
на лек автомобил със
средствата от продажбата
на поземлен имот в местността Чечево.
15. Вземане на решение по искане от Народно
читалище „Васил Петлешков – 1874“ за финансиране на предпроектна
подготовка.
16. Вземане на решение за отпускане на
четири кубически метра
иглолистни трупи, безвъзмездно, от общинска гора
на Ангел Иванов Траянов
и Галина Василева Траянова от гр. Брацигово за
възстановяване на жилището им, пострадало от
пожар.
17. Разглеждане на
молба от Василка Димитрова Генова за отпускане
на финансова помощ за
операция.
18. Разглеждане на постъпило възражение от
кмета на община Брацигово против Решение № 129
от 31.05.2012 г. с Протокол
№ 11.
19. Изказвания, питания и предложения на
граждани.
Решения се взеха по
17 точки от предложения
дневен ред.
Без решение остана
искането от кмета на с.
Равногор за бракуване
на два броя лекотоварни автомобили, което бе
гласувано със 7 „За“ и 7
„Въздържали се“.
Разглеждането на подадената молба от Василка Димитрова Генова за
отпускане на финансова
помощ за операция също
остана без решение, тъй
като няма законово основание Общински съвет да
вземе такова.
Габриела АПОСТОЛОВА

ИЗ ЖИВОТА НА КЛУБ „НАДЕЖДА“
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Опитваме се да разнообразяваме монотонното
си ежедневие, като се
срещаме със сродни души
от всички краища на страната.
Така стана и този път.
С помощта на гражданско
сдружение
„Авангард“,
ръководството на клуба
организира посещение на
клубовете в Долна баня и
Самоков с цел обмяна на
опит. На 2 и 3 юли колегите
от Долна баня ни посрещнаха като стари познати
– много сърдечно… След
топлите приветствия, озеленителят на хотел „Долна
баня“ господин Валентин
Стойнев ни разведе из
парка и ни разказа найподробно за екзотичните
растителни видове, които
сам отглежда и развъжда
– бамбук, корков дъб, лилиево-хлебно дърво, секвоя,
хималайски бор, кедър
– общо 200 вида дървета и
храсти.
Домакините
ни
заведоха и до най-големия
развъдник за щрауси. Собственикът ни показа красивите, грациозни птици и
ни разказа изключително
любопитни неща за тях.
Благодарим на ръководството на хората с
увреждания от Долна баня
за сърдечното посрещане.
Следващата ни спир-

ка беше Самоков. Пред
девическия манастир ни
очакваше председателят
на тамошното дружество
на хората с увреждания

господин Тодоров. Той се
погрижи за настаняването
ни в хотел „Зодиак“, за
храненето ни, както и за
посещението на забележителностите на града. След
срещата с ръководството
на клуба от Самоков, посетихме отлично уредения
градски музей. Директорката любезно ни разведе
из миналото на града,
разказа ни увлекателно
за поминъка на хората, за
общественото и икономическо развитие на селището. Особено богата бе
сбирката от художествени
произведения на Самоковската школа. Впечатли ни
църквата „Успение Богородично“ – най-голямата с из-

цяло дървен таван. Много
ни хареса и Сарафската
къща с огромния салон,
покрит с килими, еврейската звезда на тавана й и

много други дърворезби в
стила на Възраждането.
Особено
полезни
ни бяха разговорите с
председателите на организациите на хората с
увреждания за живота и
социалната
интеграция
на членовете на тези клубове.
Още веднъж благодарим на гражданско
сдружение „Авангард“ за
осигурения превоз.
Всички впечатления и
забележителни моменти
запечатахме в сърцата и
фотоапаратите си.
Елена ТОДОВИЧИНА,
председател на Клуба
на хората с увреждания
– Брацигово

Всяка общественополитическа промяна
дава своето отражение
в говоримия език – още
при основаването на
българската
държава
езикът на траките и
езикът на Аспаруховите
българи са се претопили в езика на славяните,
който остава в писменото и говоримото слово
на българите… Влиянието на чуждите езици
се проявява още по
времето на Възраждането, за което започва
борбата на прословутия
Иван Богоров срещу
чуждиците – заместването на български думи
с чужди, което е валидно и до днес.
С още по-голяма
сила всяка обществена
промяна се отнася и до
имената на българите.
Както тракийският и
старобългарският език
са позабравени, асимилирани от славянския,
така са забравени и
имената
на
траките
като Хебризелим, Ситалк, Спарадок и др.,
старобългарските като
Токту, Паган, Кардам,
Алогоботур и др. За
отбелязване е, че след
разпространението на
Паисиевата история, събудилият се патриотизъм по времето на Възраждането възкресява
забравените български
имена като Крум, Борис,
Асен и др.
Въвеждането
на
християнството отваря
вратите за староеврейските имена като
Гавраил (войн на бога),
Дамян
(победител),
Иван, всъщност Йоан,
(божия благодат), Илия
(сила божия), Лазар
(бог помага), Мария
(постоянна),
Михаил
(равен на бога), Сузана
(бял крин) и т.н., както и
на старогръцките като
Александър (защитник
на мъжете), Андрей
(мъжествен), Георги (земеделец), Димитър (по
името на богинята на
земята Деметра), Елена
(слънчева
светлина),
Кирил (господар), Николай (победител), Паскал (Великден), Ставри
(Кръстьо), Теодор или
Тодор (божи дар), Филип (обичащ конете) и
т.н.

И тъй като „характерът и духът на народа
по-добре отколкото във
всички други писмени
паметници… са съкратена история на вътрешния бит и духа на народа”, въпреки обществено-политическите промени, ние като славяни
сме запазили десетки
чисто славянски имена
като Дивна, Красимир,
Бельо, Светла, Живка,
Здравка, Бистра, Благо,
Добрана, Любен, Милица, Страшимир, Бойка,
Владимир, Владислав,
Явор, Ягода, Биляна,
Ралица, Роза, Цветана,
Гълъб, Теменуга, Сокол,
Зорница,
Снежана,
Вяра, Рада, Миролюба,
Мирослав,
Десислава (от старобългарския глагол „десити“
– намирам, и „слава“),
Грозданка (име, което
не идва от грозде, а от
старата дума „гроза“,
сиреч страшен, за да
плаши носителя му злините. Руският цар Иван
Грозни не е бил грозен,
а страшен…).
Доста латински имена са дошли при нас
чрез гръцкия език – Валентин (здрав), Виктор
(победител),
Игнат
(огън), Павел (малък),
Лаура /Лора/ – сиреч
дафина,
Константин
(постоянен) и др.
Явно е, че у нас преобладават чужди имена, но това е оправдано,
вследствие на приобщаването ни към християнството, сиреч промяната на духовността,
но недалновидните самоцелни именувания на
политически личности
(Сталин, Фидел и др.),
на филмови артисти
или любим герой като
Одисей, Нора, Силвия и
др., както осакатяването на приети имена като
Никол – инка, Райна –
Рени, Елизабет вм. Елисавета, Катя стана Кети
и други такива говорят
за липса на естетически
вкус или изневяра към
традицията.
Въпросът за имената
на децата не е маловажен, той е значима част
от мозайката на нашата
душевност и като такава разкрива верността
ни към България.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

На 3 юли 2012 г. Областен информационен център
(ОИЦ) – Пазарджик, завърши успешно първия цикъл
от събития, организирани
в 11-те общини на Пазарджишка област в периода 4
юни – 3 юли.
Участие в единайсетте
срещи в общините от Пазарджишка област взеха
общо 236 души. Създадени
бяха партньорски отношения с общинските и местни
структури на централните
администрации, с образователни институции, читалища
и неправителствени организации. Така екипът направи
крачка към постигането на
една от главните цели, а
именно разпознаваемостта
на ОИЦ – Пазарджик, като
място, където всеки може
да получи информация за
Европейския съюз, Кохезионния и Структурните фондове, Националната стратегическа референтна рамка,
оперативните програми на
ЕС в България.
Последното събитие се
състоя в конферентната
зала на хотел „Тракия“ в
Пазарджик. Всички поканени уважиха с присъствието
си събитието. Участие взеха
21 души, сред които представители на Общинската
администрация, на дирекциите „Социално подпомагане“, „Бюро по труда“, на
образователни институции и
неправителствения сектор.
В проекта, по който е изграден и функционира ОИЦ
– Пазарджик, е заложено до
средата на месец юли 2014 г.
експертите да проведат още
88 информационни срещи
– по 8 във всяка от единайсетте общини на областта.
Един от основните приоритети на ОИЦ – Пазарджик, е информирането на
широката общественост в
Пазарджишка област и потенциалните ползватели на
финансиране от Кохезионния и Структурните фондове
за възможностите, които
им дават седемте оперативни програми в България.
Експертите
от
Центъра
предоставят
информация
и за добрите практики на
бенефициенти, изпълнили
успешно проекти по програмите, както и за новите
предизвикателства и възможности, които ще предложи на страната ни ЕС
през следващия програмен
период 2014 – 2020 г.
ОИЦ – Пзарджик

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
започна реализирането на проект
„Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители“, НУ „Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджиева“,
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“.
Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции“.
Схема за предоставяне на безвъзОбщата стойност на проекта е
мездна финансова помощ: BG161PO001/ 1 029 225.81 лева и е с продължителност
4.1-04/2010 „Подкрепа за прилагане на 18 месеца.
мерки за енергийна ефективност в 178
Ръководител на проекта е инж. Румалки общини“.
мяна Григорова – директор на дирекция
За изпълнение на проектните дей- „СА“ в Община Брацигово.
ности е подписан Договор за предосПроектът е на етап провеждане на обтавяне на безвъзмездна финансова ществена поръчка по реда на Закона за
помощ BG161PO001/4.1-03/2010/056 на обществените поръчки за възлагане на
27.02.2012 г., между МРРБ и Община строителството в рамките на проекта.
Брацигово.
инж. Румяна ГРИГОРОВА

Ние - хората

Р а в но г о р - з е л е ни я т р ай н а Ро д о пи т е

КУЛТОВО СЕЛИЩЕ НА ТРАКИТЕ

Равногор е създадено
върху земите на древните
траки, свидетелство за което са могилите, намиращи

се в землището на селото.
Било е култово селище на
траките, за което говорят
могилите — във и около

местността Чемериката в
южната част на землището.
Има и пещери, намиращи се
в североизточната част на
селото — зад връх Света Неделя, който също е бил едно
култово място за траките.
Пещерните
образувания
там не са изследвани достатъчно.
Първото име на селището датира от времето на
турското робство и е било
Кория („гора” на български).
То се получава с признаването на Равногор като административна единица в турската империя през 1777 г.
Заради това, че османлиите
не могли да потурчат тогавашните жители, те ги наричат „аксии” (твърдоглави),
а селото - Акси Кория. След
Освобождението, с решение
на Общинския съвет името

е сменено на Ясъ Кория
(„Равна гора”). То е запазено
до 1934 г. , когато с поста-

новление на Министерски
съвет е преобразувано в
Равногор. Основен поминък

било земеделието и животновъдството.
„Априлци”

авногор
ТРАДИЦИИТЕ НА СЕЛОТО 235 години село РРавногор
Наборът

Фестивал
на картофа

Уникален местен празник, единствен в България.
Съществува от около 100
години и като традиция е
свързан с войнишкото изпращане. Всички момчета,
навършили 18 години, в
последния петък на месец
юли с еднакво облекло и
извезано знаме на набора,
извеждани от кмета, се строяват пред цялото население
и целувайки знамето на набора и националния флаг,
знамето със себе
си и го пази, защото за всеки
юбилей на набора
с него се повежда
хорото. Празникът
е последният от
поредицата традиции през лятото за
Равногор.
полагат клетва пред род
и Отечество да служат на
майка България. Празникът
е свързан с три дни музика
и хора на площада. Последният, който влезе в редовете
на Българската армия взима

Празник
на Равногор
Провежда се всяка година в последния петък на
месец юни. Празненствата

продължават три дни – до
неделя, и са изпълнени с
разнообразна
фолклорна
програма, а на центъра се
извива кръшно хоро. Гости
на празника са членове на
Общинския съвет, висши
представители от църквата
и видни държавници. Посетителите на селото могат да
се насладят на родопското
празненство и традиции
дори от хотелската си стая.
По това време то е доста
оживено, защото всички изселили се преди, за празника пристигат задължително.

Основна
отглеждана
култура в Равногор и поминък за населението са
картофите. От стари времена
селото е познато като център на екопроизводството
на картофи за Южна България. За това е допринесло и
съществуващото преди 1990
г., едно от най-големите в
страната семепроизводни
стопанства. По-късно, след
признаването на Равногор
като екологично най-чистото селище на Балканския
полуостров, картофопроизводството се разви много
бързо. В момента селото
е известно в цяла България с произведените тук
екологично чисти картофи.
Празникът съществува едва
от есента на 2005 г., но занапред ще се провежда
ежегодно в последния петък на месец октомври. Организира се изложение на
картофи, специфични ястия
и декорация от тях. За найдобре представилите се в
категориите има и награди.

РАВНОГОР ПРЕЗ ГОДИНАТА „И нека Бог да ни пази”
Пролетта

Есента

Пролетта идва с щъркелите, имащи гнездо на
камбанарията на местната
църква, кокичетата и минзухарите.

Есента - хладна и кратка.
За жителите на Равногор е
свързана с прибирането на
картофената реколта.

Лятото
Лятото е прохладно,
с температура от 12 до 28
градуса, която дава възможност за спокойна работа
на полето.

100% източноправославното население на селището.
Интересното е, че
през 1876 г. местният свещеник Ангел
Сандъкчиев става
председател
на
тайния революционен комитет, който
на 23 април 1876 г.
вдига Априлското
въстание в селото.

Зимата
Зимата
е дълга и
снежна, като
т е м п е р ат у рите падат
до
минус
15 градуса,
понякога и
повече.
Според
изследвания,
проведени
през
1993
- 1994 г. от
N A S S A ,
районът около Равногор в
диаметър от 40 км е обявен
за екологично най-чистият на
Балканския полуостров. Тези
данни са публикувани през
1994 г. в престижното американско списание „National
Geographic”.

До 1847 г. в
Равногор не е
имало църква,
християнските
обреди се извършвали пред
каменен кръст.
През
същата
година е изградена
първата
черква в селото,
която и до днес
се е запазила,
въпреки турските набези. Тя е
свято място за

С тържествена литургия,
отслужена от отец Атанас,
започнаха празненствата в
брациговското село Равногор по повод празника му

представители на местни
партии и коалиции, представители на бизнеса, граждани и гости. Кметът на селото
г-н Нейчо Коланев поздрави

- Петровден. На официалната церемония присъстваха
г-н Петко Петков – депутат от
партия ГЕРБ, д-р Дончо Баксанов - областен управител
на област Пазарджик, кметът
на община Брацигово Васил
Гюлеметов, кметове на кметства, общински съветници,

събралите се жители на с.
Равногор, като пожела отбелязването на празника да
остане традиция и занапред.
Церемонията продължи с
изяви на самодеен състав
„Брациговче”,
празнични
илюминации и кръшни хора
на площада.

Стояново лютиче

В

съществуващите за щитени територии около с.
Равногор се среща един от 47-те
вида критично застрашени растения с европейско и национално природо-защитно значение
– Стояново лютиче (Ranunculus stojanovii), включено в
Червената книга на Република
България и защитено от Закона
за биологичното разнообразие.
Тъй като качествата му
не са изяснени, следва да НЕ се
прилага в народната медицина.

ЗА ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА,
СПЕЧЕЛИХМЕ ПРОЕКТ
На 28 май 2012 г.
Кметство Равногор бе
одобрено от ПУДООС МОСВ и спечели проект
на тема „За чиста околна среда в зеления рай на
Родопите - с. Равногор”.
Със средствата ще

бъдат почистени, озеленени и облагородени
центърът на Равногор,
манастирът „Св. Илия”,
местностите
Бекови
скали и Червената скала.
Стефка ДИНКОВА

Страницата е подготвена със съдействието на
Кметство с. Равногор и читалище „23 април 1876 - 1908”
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