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Шарено множество малки 
ученици от Началното учили-
ще, възпитаници на ДДЛРГ 
„Васил Петлешов“ и изяве-
ни общественици изпълни-
ха пространството пред па-
метника на великия син на 
Брацигово на 14-ти януари. 
Тук се бяха събрали за чест-
ването на 166-та годишнина 
от раждането на героя, орга-
низирано от Народното чита-
лище.

Тържеството откри Галина 
Троянова. Тя припомни по-
вече или по-малко известни 
подробности от живота на 
Петлешков. Описа пътя му 
на революционер, един от 
създателите на местния ре-
волюционен комитет, отдал 
се изцяло на борбата за сво-
бода.

С литературни програми 
се изявиха както талантливи 
ученици, така и девойки от 
дом „В. Петлешков“. С едно-
минутно мълчание на колене 

бе почетена паметта на вели-
кия син на Брацигово.

Венци и кошници с цветя 
бяха положени пред памет-
ника в парк „Априлци“ от 
името на Общината, Общин-
ския съвет, Началното учили-
ще „Васил Петлешков“, СОУ 
„Народни будители“, ДДЛРГ 
и граждани.

Пею МАРКОВ

В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

АТАНАСОВДЕН - ХРАМОВ ПРАЗНИК В РОЗОВО 
И ЧОВЕШКА РАДОСТ В БРАЦИГОВО

На 18 януари Българската 
православна църква съв-
местно чества св. Атанасий 
Велики и св. Кирил Алексан-
дрийски, както и св. Йоаким, 
патриарх Търновски. Денят е 
известен като Атанасовден.

Св. Атанасий е роден през 
295 г. в столицата на Египет – 
Александрия. Син на бедни 
родители християни, той по-
лучил добро образование и 
през 319 г. сл. Хр. станал дя-

кон. Още в най-ранна възраст 
привлякъл вниманието на 
Александлийския архиепис-
коп св. Александър с това, че 
играейки си с другите деца ги 
кръщавал изцяло в съгласие 
с Църковния устав. Общува-
нето му с висшите египетски 
духовници спомогнало да се 
развият дадените му от Бога 
блестящи способности. За-
бележителният му принос в 
работата на Първия вселен-

ски събор в Никея през 325 г. 
го прославил и превърнал в 
световно известен богослов. 
На 8 юни 326 г. св. Атанасий 
бил избран за александрий-
ски архиепископ. От всичките 
47 години на своето епископ-
ско служение, 15 преживял 
в изгнание, като пострадал 
заради своята преданост 
към православието и борба 
срещу ересите.

В неговите съчинения, 

някои от които достигнали 
и до нас, са събрани дълбо-
ки и преливащи от истинска 
мъдрост богословски и нрав-
ствени истини. И в богосло-
вието и в личния си живот св. 
Атанасий е велик образец за 
всички поколения миряни и 
епископи. Починал на 2 май 
373 г. на 78 годишна възраст.

Елена Й. ИВАНОВА
- На страница 3                          

Брациговска община кан-
дидатства за одобряване на 
проект „Интергрирана ту-
ристическа атракция „Браци-
говска архитектурна школа” 
– традиция с продължение”, 
по програма „Регионално 
развитие” – Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на тури-
зма”, Операция 3.1: „Подо-
бряване на туристическите 
атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”.

Основната цел на проекта е 
подобряване състоянието на 
Архитектурния възрожден-
ски комплекс, интегриране 
на  туристическите атракции 
и продължаване на традици-
ите на Брациговската архите-
ктурно-строителна школа. За 
целта ще се извърши осно-
вен ремонт и реконструкция 
на три от къщите в Архите-
ктурния комплекс – Лукова, 
Караманова и Пилинкова. 
Попови и Къневи къщи, как-
то и Етнографския музеи са 
ремонтирани по-рано и сега 
не са обект на разработката. 
Луковата къща, която се на-
мира на входа на кимплекса 

ще се ползва като админи-
стративен център. Тук ще се 
разположи персонала, охра-
ната, видеонаблюдението. 
Карамановата къща ще бъде 
ползвана като изложбена 
зала. В нея ще се разположат 
скулптури и картини, като ед-
новременно тук ще могат да 
се събират и разговарят на 
чашка кафе хора, свързани 
с изкуството. Пилинковата 
къща ще бъде място, където 
ще се възродят занаятите, 
характерни за Брацигов-
ската архитектурна школа и 
областта – каменоделство, 
грънчарство, иконопис, дър-
ворезба. Обектът ще бъде 
действащ и тук ще могат да 
се изработват както макети 
на архитектурни забележи-
телности, така и триизмерни 
компютърни проекти за ре-
конструкции на къщи от ста-
рия квартал.

Освен обновяването на 
тези къщи се предвижда 
озеленяване на комплекса, 
поставяне на подходящо 
осветление и създаване на 
кътчета за отдих. Покрай ре-

НОВ ЖИВОТ ЗА АРХИТЕКТУРНИЯ КОМПЛЕКС В БРАЦИГОВО
ката на постаменти ще бъдат 
поставени макети на сгради, 
строени в цяла България от 
брациговски майстори, пред-
ставители на Брациговската 
архитектурна школа. Те ще 
бъдат направени със същите 
материали с които са постро-
ени и оригиналите, което е 
ново при изграждането на 
макети.

Като инфраструктурни по-
добрения се предвижда да 
се направи нова ВиК инста-
лация и да се пренареди кал-
дъръма. Ще се подмени ця-
лостно и ел. инсталацията на 
всички къщи. Предвижда се 
и защитен дренаж по цялата 
улица над комплекса, пред-
назначен за спиране на сти-
чащите се при дъжд води.

С изграждането на този 
комплекс, се очаква Браци-
гово да се превърне в град, 
посещаван от туристи, които 
искат да се запознаят с Въз-
рожденската архитектура, 
занаятите и културното раз-
витие.

инж. Румяна ГРИГОРОВА
Директор Дирекция „СА”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ - гр. Брацигово

Проектът „Дневен център 
за възрастни хора с уврежда-
ния” включва предоставяне-
то на комплекс от социални 
услуги, които създават усло-
вия за цялостно обслужване 
на възрастните през деня, 
свързани с предоставянето 
на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, об-
разователните и рехабилита-
ционните потребности, както 
и организация на свободно-
то време и личните контакти 
в уютна и топла обстановка. 
Това ще спомогне за гаран-
тиране на равноправното 
положение на хората с ув-
реждания; за преодоляване 
на социалната изолация чрез 
различни мероприятия целя-
щи социалното включване в 
общността на възрастните с 
увреждания; за придобива-
не на нови знания, умения и 
навици за по-добро справя-
не с нуждите на ежедневие-
то; за оказване на подкрепа 
на възрастните с уврежда-
ния и техните семейства и 
за осигуряване на постоянна 
и качествена грижа за всеки 
потребител.

ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ
 на социалната услуга

Крайните потребители на 
социалната услуга по про-
екта са 30 възрастни хора с 
увреждания, нуждаещи се от 
допълнително обгрижване 
и социално включване.  За 
удовлетворяване на техните 
нужди и потребности ще бъ-
дат назначени и обучени 10  
специалисти.
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРА-

НЕТО НА ПРОЕКТА
1. Провеждане на инфор-

мационни кампании и осигу-
ряване на публичност.

2. Текущ ремонт и оборуд-
ване на помещенията с цел 
осигуряване на благоприят-
на и комфортна среда, дос-
тъпна и съобразена с грижа 
за здравето.

3. Дейности, свързани с 
предоставяне на социалната  
услуга:

o Подбор на потребители 
на услугата;

o Обучение на персонала в 
Дневния център; 

o Изготвяне на индивиду-
ални и групови планове за 

работа с потребителите на 
услугата;

o Рехабилитационни дей-
ности;

o Организиране на зани-
мания по интереси;

В рамките на проекта се 
предвижда създаване на ня-
колко групи по интереси:

• Плетиво и бродерия;
• Дърворезба;
• Певческа група;
• Група по шах и табла;
o Обучение в начална ком-

пютърна грамотност;
o Организиране на едно-

дневни екскурзии;
o Провеждане на семина-

ри по актуални проблеми;
Срок за реализация на 

проекта – 14 месеца. 
Общ бюджет на проекта – 

218 807.95 лв.
Проектът се осъществя-

ва с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
“Развитие на човешките 
ресурси”2007-2013, съфи-
нансирана от Европейския 
социален фонд на Европей-
ския съюз.

Мария МАДАРОВА

На 14.01.2011 г. в Народно 
читалище „Васил Петлеш-
ков-1874” с водосвет отслу-
жен от отец Любомир, бе 
открита компютърна зала в 
справочен отдел по проект 
„Глобални библиотеки”.

На събитието присъстваха 
кмета на град Брацигово г-н 
Васил Гюлеметов, предсе-

БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ

дателя на 
Общински 
съвет гр. 
Брацигово 
арх. Денка 
Николова, 
секретаря 
на община 
Брациго -
во Мария 
М а д а р о -
ва, дирек-
тори на 
местните 
училища, 

представители на клуба на 
хората с увреждания, граж-
дани и ученици.

На кратко с целта на реа-
лизирания проект ни запоз-
на Кунка Шопова – дългого-
дишен главен библиотекар в 
читалището.

Програма „Глоб@лни 

библиотеки - България” е 
съвместна инициатива на 
Министерство на култура-
та и Програмата на ООН за 
развитие. Инициативата се 
финансира чрез субсидия в 
размер на 15 милиона щ.д. 
от Фондация „Бил и Мелин-
да Гейтс”.

„Глоб@лни библиотеки - 
България” цели да улесни 
достъпа до информация, 
знания, комуникации, елек-
тронно съдържание и услуги 
за общността чрез мрежата 
на обществените библиоте-
ки. Чрез съвместни усилия 
на местните общности и 
ключовите партньори про-
грамата ще насърчи модер-
низирането на обществените 
библиотеки в България и ще 
способства за изграждане на 
техния нов облик на библио-

теки, предоставящи безпла-
тен пакет от услуги за посе-
тителите: компютри и достъп 
до интернет, онлайн инфор-
мация, електронно съдър-
жание от местно значение, 
обучения по компютърна и 
информационна грамотност, 
реализиране на проекти за 
общността, пространство за 
работа и провеждане на об-
щностни събития, решения 
за нуждите на специфични 
целеви групи (деца, безра-
ботни, предприемачи и т.н.), 
а също приятна физическа 
среда и ориентирани към по-
требителя библиотекари.

С чаша вино и „Многая 
лета” стартира Глобална биб-
лиотека.

Невена СТЕФАНОВА



2

Нашата история, сиреч на-
шата памет, нашите корени, 
нашето национално съзна-
ние на българи, което се е 
градило по време на трите 
ни държави, е твърде бедна 
откъм материални ценности. 
Няма ги дворците на рода 
Дуло, на Борис и Симеон, на 
четиримата велики Асенов-
ци... Няма ги библиотеките на 
Климент и Йоан Екзарх, няма 
ги златовезаните книги на 
цар Иван Александър (една 
само е запазена в Лондон), 
защото страната ни е била 
кръстопът на непрестанни 
разрушения и войни – от ку-
мани и печенеги до рицари, 
дори еничари... Самите ние 
сме нанесли не малко щети 
от слабоумие и алчност!

Освен това всяка нова 
власт се стреми да заличи 
постиженията на предишна-
та – за едни добра, за дру-
ги не - като от една страна 
руши, а от друга се стреми 
към своето утвърждаване... 
А „какъвто и да е ходът на 
историята, хората я правят 
така; всеки преследва своите 
собствени съзнателни цели – 
както пише Фридрих Енгелс 
– в резултат на много дейст-
ващи в различни направле-
ния стремежи и на техните 
разнообразни въздействия 
върху външния свят, се полу-
чава история.“

При това всяко преломно 
събитие е като балкански 
връх – с осветена и тъмна 
част, сиреч за едни е добро, а 
за други – не... Нима Освобо-
дителната война от 1887/88 
г., която сложи началото на 
Третата българска държава, 
не отряза огромните паза-
ри на империята за нашите 
производители и търговци? 
Това значи ли, че трябва да 
заличим паметниците на 
освободителите? По време 
на Втората световна война 
- 1939/45 г. когато две ги-
гантски сили воюваха за над-
мощие и България бе приоб-
щена към социалистическия 
блок, една класа от нашия 
народ не бе ли доволна, а 
друга - ощетена? Заради това 
трябва ли да отричаме побе-
дите на Червената армия?

А значи ли, че когато през 
лятото грее слънце и едни са 
доволни, защото сушат сено, 
а други недоволстват, защо-
то чакат да се налее житото 
и им трябва дъжд, трябва да 
обвиняваме небесното све-
тило?

Събитията трябва да бъдат 
превъзмогнати, за да останат 
в материални изображения 
от камък, от хартия, от ме-
тал и т.н., сиреч трябва да 
съхраняваме паметта, за да 
опазим корените си, защо-
то без тях не може да има 
плодове... Като унищожава-
ме миналото си няма ли да 
се превърнем след години в 
безпаметно племе?

И да не плащаме данък 
на късогледото отмъщение, 
на неграмотното рушене на 
останалото от деди и праде-
ди... За да ги има и за поко-
ленията...

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА ПАМЕТТА И
ПАМЕТНИЦИТЕ

1.  Отчет на Кмета за про-
ведените обществени поръч-
ки по реда на ЗОП и НВМОП 
през второто шестмесечие 
на 2010г.

Вносител: Изпълнителната 
власт

2.  Приемане календар за 
културните събития и прояви 
в Община Брацигово за ка-
лендарната 2011г.

Вносител: Изпълнителната 
власт

3. Годишна програма за 
развитие на читалищната 
дейност в община Брациго-
во.

Вносител: Изпълнителната 
власт

4. Предоставяне на имот 

№ 019679 в землището на 
село Равногор, земя от об-
щински поземлен фонд по 
чл.19 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Изпълнителната 
власт

5. Предоставяне на имот 
№ 019199 в землището на 
село Равногор, земя от об-
щински поземлен фонд по 
чл.19 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Изпълнителната 
власт

6. Предоставяне на имот 
№ 078022 в землището на 
град Брацигово, земя от об-
щински поземлен фонд по 
чл.19 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Изпълнителната 
власт

7.  Отдаване под наем на 
част от недвижим имот - пуб-
лична общинска собственост 
находящ се в град Брацигово, 
ул. „Христо Смирненски“ №1, 
чрез провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване.

Вносител: Изпълнителната 
власт

8. Изменение на Наредба-
та за отглеждане на животни 
на територията на Община 
Брацигово.

Вносител: Изпълнителната 
власт

9. Одобряване участие-
то на Община Брацигово с 
проект „Основен ремонт и 
реконструкция“ /База II „Ана 
Гиздова“ включваща Преход-

ни жилища и Дневен център 
за деца с увреждания/ по 
проект „Красива България“ 
2011г.

Вносител: Изпълнителната 
власт

10.  Изменение на Наред-
бата за определяне и адми-
нистриране на местни такси 
и цени на услуги на терито-
рията на община Брацигово.

Вносител: Изпълнителната 
власт

11. Одобряване на промя-
на в структурата и общата 
численост на общинска ад-
министрация и звената към 
нея.

Вносител: Изпълнителната 
власт

12. Промяна на статута от 
публична в частна общинска 
собственост на Първия етаж 
от Здравната служба в с. Ро-
зово УПИ ХХII кв. 22 по плана 
на с. Розово.

Вносител: Изпълнителната 
власт

13. Определяне на такса за 
битови отпадъци за община 
Брацигово за 2011г.

Вносител: Изпълнителната 
власт

14. Изменение на решение 
№563/21.12.2010г. Протокол 
№44

Вносител: Изпълнителната 
власт

15. Питания, изказвания и 
предложения на граждани.

Клуб „Надежда“ – клубът 
на хората с увреждания от-
беляза по подобаващ начин 
Деня на родилната помощ 
– 21 януари, известен като 
Бабинден. В ресторант „Гю-
леметова къща“ се проведе 
вълнуващо тържество. Под-
готовката за него бе започ-
нала отдавна и членовете на 
клуба очакваха с нетърпение 
определения ден, за да спо-
делят радостта от празника и 
се повеселят от сърце.

Спазен бе народният оби-
чай – поливане. Честта се 
падна на 83 годишната Елена 
Георгиева, която се радва на 
двама внука и два правнука. 
По стара народна традиция ѝ 
поля най-младата баба – Ма-
рия Китова (52 г.), която се е 
сдобила вече с трима внука. 
Кърпа и сапун получиха и 

Един хубав празник оста-
нал в бита на българина е Ба-
бинден. Празнува се из цяла 
България. Този празник по-
вишава жизнения тонус и на 
бабите. Кара ги да забравят 
неприятностите и тревожни-
те мисли.

Тази година клубът на пен-
сионерите се събра в рес-
торант „Гюлеметова къща“. 
Празникът започна с хубава 
музика и сърдечните поже-
лания от  кмета на Община 
Брацигово – г-н Васил Гюле-
метов. Бабите ще запомнят 
пожеланието му към тях да 
са живи и здрави и да се рад-
ват на внуци и правнуци. Той 
беше придружен от Секрета-
ря на Общината - Мария Ма-
дарова и Таня Йоргова.

Най-младата баба - Наска 
Чобанова поля вода на аку-
шерката Стоянка Партъчева, 
като пожела през 2011 г. да 
се родят повече деца в об-
щината. Стоянка Бабачева 
закичи всички с босилек и 
цъфнало кокиче с най мили 
чувства. 

С приятелска среща отбе-
ляза Бабинден и колектива 
на общината. Всички „баби“             
получиха подаръци и бяха 
поздравени от кмета Васил 
Гюлеметов. 

Случаят бе използван и за 
изпращане на досегашния 
главен редактор на вестник 
„Априлци“ – Луиза Пекме-
зян. С топли думи на благо-

Всеотдайният колектив на 
Народно читалище „Васил 
Петлешков - 1874“ също не 
пропусна да отбележи Ба-
бинден. Отрано всички бра-
циговци бяха поканени на 
тържеството за случая.  Най-
много овации събраха както 
първокласниците от Начал-
но училище „Васил Петлеш-
ков“, с ръководител Мария 
Анастасова, с изпълнение-
то на своята сценка,  така и 
малките танцьори от състав 
„Брациговче“, с ръководител 
Стефан Йорданов.

двете от бабите и прабабите 
от клуба, които никак не са 
малко. Всички присъстващи 
на празника бяха закичени 
за здраве с босилек.

Акордеонът на Никола До-
нов внесе много веселие в 
празничния следобед. Тан-
ците и кръшните хора много 
добре прилягаха на щаст-
ливите баби, отдали своята 
обич и грижи на любимите 
си внучета.

Това още веднъж идва да 
покаже колко са борбени хо-
рата, които съдбата по един 
или друг начин е ощетила. 
Те умеят, понякога с цената 
на неимоверни  усилия, да 
се справят и да живеят един 
пълноценен живот.

Елена Тодовичина - Пред-
седател на клуб „Надежда“

Всичко имаше на този 
празник – богата гощавка, 
щедри подаръци и поздрав-
ления, а настроението дой-
де от музиката и песните на 
Валери Грибачев от Пловдив. 
Вдигнаха се наздравици с чу-
десно перущенско вино и се 
зави кръшно хоро! У присъст-
ващите живна българската 
душевност и в очите изгря 
някаква особена светлина. 
Хубав празник стана, защото 

добри хора подадоха ръка на 
клуба.

НЧ „В. Петлешков - 1874“ 
ни поздравиха с малка сцен-
ка „Списък за гости“, в която 
участие взеха Галя Троянова 
и Петър Спасов. В програма-
та се включиха още Атанас 
Мишев и Цветанка Чанакчи-
варова, за което благодарим 
от сърце!

Гена Павлова - Председа-
тел на клуб „Дълголетие“

За пореден път жителите 
на с. Исперихово отпразну-
ваха Денят на родилната по-
мощ, организиран от НЧ „Св.
св. Кирил и Методий-1929г.“ 

и пенсионерски клуб „Дъл-
голетие“. В зимната вечер 
те са насладиха на изявата 
на танцовия състав към чи-
талището - „Испериховче“ с 

ръководител Ангелина Пе-
ткова. Посрещнахме семей-
ството на младата родилка, с 
рожба от изминаталата 2010 
г. Тя поля на дългогодишната 
акушерка на селото ни Дима 
Вълкова. Деца поздравиха 
бабите със стихчета, тан-
цьорите изпяха за тях песен 
за „Бабата“. Всички бяха за-
кичени с китка от босилек, 
здравец и кокиче.

Баби вдяваха конец, шиха 
копче, разделяха ориз от 
леща – и всичко това без 
очила.

Вечерта продължи с игри-
ви български хора и ръчени-
ци, горещи танга и най-нови-
те модерни ритми.

Василка Вълчева
Секретар на читалището

дарност и подарък беше зас-
видетелствано уважението 
на всички към нея за дълго-
годишния ѝ всеотдаен труд.

Общата маса събра всички 
заедно. Не закъсня и кръш-
ното хорото на „бабите“. С 
веселие и добро настроение 
продължи срещата до здра-
чаване.

„Априлци“

БАБИНДЕН В ОБЩИНАТА

Днес, 27.01.2011 г., от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом” гр. Брацигово се свиква заседание на
Общински съвет гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе при следния проект за дневен ред

Съвременност
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При голямо оживление и 
в пълен състав, включител-
но Равногор и Жребичко, 
премина пленумът на Об-
щинския съвет на БСП на 14 
януари.

Избран бе 11-членен пре-
дизборен щаб за предсто-
ящите избори – 2011.

След дебат с болшинство 
бе прието решение относно 
вида на избора на кандида-
тите за Общински съветници 
и кметове.

Одобрена бе постъпилата 
в Общинския съвет молба от 
Евелин Петков за приемане-
то му в редовете на Българ-

ската социалистическа пар-
тия. За изпълнение, същата 
бе връчена на секретаря на 
ОПО – Исперихово - Георги 
Шопов.

Решено бе да се изискат 
отчети от кметовете избрани 
или подкрепени от БСП за 
работата им през настоящия 
мандат, а също така да се на-
срочат срещи с представите-
ли на Националния съвет на 
Партията.

Пленумът завърши с пре-
поръката да се включат пове-
че млади хора в предстояща-
та изборна кампания.

Елена Й. Иванова

В НАЧАЛОТО... Параклисчето „Св. Атанасий 
Велики”, намиращо се в гор-
ния край на града, разтвори 
широко врати за всички, кои-
то желаеха да прекрачат пра-
га му и да почетат паметта на 
светеца. Мъже, жени и деца, 
най-вече от квартала, при-
състваха на тържествения во-
досвет, отслужен от отец Лю-
бомир. Запалиха свещички, 
отправиха молитви за живот 
и сполука, за благоденствие.
Навън, на саморъчно скова-
на маса, се подготвяше бога-
та гощавка. Съкварталците се 
събираха за да отпразнуват 
подобаващо този благосло-
вен от Бога ден. Пълна тава 
с апетитно мезе, подготвено 
за случая от Пейо Мишеко-

паранов, очакваше дошлите 
в малката християнска оби-
тел. Всеки беше донесъл по 
нещо – кой мека ракия, кой 
руйно вино, кой кисели крас-
тавички, кой люти чешки... 
Именника Атанас Симонов 
черпеше всички с бонбони 
и безалкохолно. Съвсем не-
принудено, по човешки, хо-
рата от квартала отбелязваха 
този ден и отдаваха заслуже-
ното както на св. Атанасий, 
така и на своя приятел и съ-
гражданин. Радост, проста 
човешка радост, съпътстваше 
празника, съгряващ душите и 
сърцата.

Елена Й. ИВАНОВА

 

Най-големият празник за 
розовци наистина си остава 
храмовият празник на на-
шата църква „Св. Атанасий“. 
Благодарение инициатив-
ността и голямата организи-
раност на църковното насто-
ятелство начело с отец Паун 
и помощта на кмета Йордан-
ка Петкова тържеството оста-
ви прекрасни впечатления у 
всички миряни и гости.

Рано сутринта тържестве-
но заби църковната камбана. 
Млади и стари, мъже и жени 
изпълниха храма. Бяха до-
шли розовци, живеещи на-
вън, много гости, роднини и 
близки от Брацигово, Пеще-
ра, Пазарджик и др.

Много свещеници, водени 
от архимандрит Арсений от 
Пловдивската митрополия, 
в съслужение на протойерей 
Добромир Костов – духовен 
надзорник и семинаристи 
изпълниха тържествена ли-
тургия.

В емоционалното си слово 
архимандрит Арсений разка-
за за житието и битието на 
св. Атанасий. Ценни мисли 
изказа той и за нравствения 
облик на човека, за добро-
детелта, за богатата родна 
природа – дар Божи, за отно-
шението ни към нея, към бе-
дните, болните, страдащите. 
На фона на нашата действи-
телност колко силно звучи: 

„Обичай врага си! Помогни 
му с добро. Доброто, добро 
ражда!“ През цялото време 
се открояваше апелът му да 
пазим Източното си право-
славие чисто от всякакви сек-
ти и отклонения, да вярваме 
в Бог, да го благославяме и 
живеем по Божиите закони. 
Благослови всички... Прика-
ни ни да живеем в мир и раз-
бирателство, пожела здраве 
и късмет на всички.

Гост на храмовия празник 
от Общината бе председа-
телката на Общинския съвет 
арх. Денка Николова. Тук бе 
и отец Любомир, към когото 
розовци се отнасят с голямо 
уважение и признателност, 
защото обнови и превърна 
нашата църква в истински 
духовен храм.

Празничният обяд беше 
в голямата зала на читали-
щето. За празника всеки 
беше допринесъл – кой с 
каквото може. Закупена бе  
една овца, а втората подари 
именника Атанас Ив. Арнау-
дов. Както винаги помогна и 
Георги Щерев – розовец жи-

веещ в Пещера. Масите бяха 
отрупани богато с различни 
вкусотии – ритуален курбан, 
пити, баници, салати, мезе-
та, сладкиши и още много 
радости за ценителите.

Обядът бе открит от най-
вярната последователка на 
Бога – Цветана Панайотова, 
живееща по каноните на 
църквата, с молитвата „Отче 
наш“ и с молба всички да 
обичаме Бога, да се прекла-
няме пред него, да изпъл-
няваме неговото учение, да 
станем по-добри и да живе-
ем в разбирателство! В знак 
на благодарност архиманд-
рит Арсений й подари кръс-
тче и малка икона.

Заредиха се поздравления 
и наздравици, а музиката на 
В. Грибачев през цялото вре-
ме поддържаше веселото 
настроение. Витите хора и 
танци продължиха до късно 
привечер. Всички си поже-
лаха да се множат такива 
празници, за да бъдем обе-
динени в несгодите и да се 
обичаме повече.

Катя КОМИТОВА

АРХИМАНДРИТ АРСЕНИЙ 
ПОЧЕТЕ ХРАМОВИЯ 
ПРАЗНИК В РОЗОВО

На информационната среща 
организирана във връзка с 
проекта „Социален асестент“ 
и „Домашен помощник“ за 
независим и достоен живот в 
община Брацигово“ дойдоха 
двадесетина жени.
Ръководителката на проекта 
инж. Вера Драгова ги запоз-
на с целите на проекта, както 
и с изискванията за участие в 
него. Услугите по проекта ще 
бъдат предоставени на 90 
потребители, отговарящи на 
съответните условия. Пенси-
онери, безработни и близки 
на нужадещите се от услуга-
та могат да  кандидатстват 

за местата на 12 социални 
асистента и 18 домашни по-
мощници. Общата стойност 
на проекта е приблизително 
180 хиляди лева.
Бяха поставени въпроси 
свързани с работното време, 
заплащането и задължения-
та. Някои от присъстващите, 
грижещи се вероятно за свои 
близки и познати, споделиха 
опит с останалите. Всички си 
тръгнаха от срещата с ведро 
настроение, обнадеждени 
от възможността да имат 
работа в следващата една 
година. 

 „Априлци“

ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА РАБОТА

Минимални изисквания 
за заемане на длъжност:

1. Образование
За длъжността - Директор 

на „Дневен център за въз-
растни хора с увреждания”, 
град Брацигово – образова-
ние висше, степен бакалавър 
или магистър, професионал-
но направление – социално 
дейности или икономика

2. Познаване на норматив-
ната  уредба:

За длъжностите „Директор 
на дневен център за хора с 
увреждания гр.Брацигово”- 
отлични познания на норма-
тивната уредба, като:  Закон 
за социалното подпомагане,  
Закон за хората с уврежда-
ния.

3. Професионален опит – 
за заемане на длъжностите  
се изисква минимум 3 годи-
ни трудов стаж по съответ-
ната специалност. Предишен 

опит в областта ще се счита 
за предимство.

4. Характер на работата
Ръководи „Дневния център 

за възрастни хора с уврежда-
ния”, утвърждава правилни-
ка за вътрешен ред, извърш-
ва ежедневен контрол върху 
всички дейности, осъществя-
вани в Дневния център, както 
и периодични проверки на 
документацията, отразяваща 
работата в Центъра.

За посочената длъжност 
ще бъде сключени трудови 
договори по КТ за срок от 13 
месеца на 8 часов работен 
ден.

5. Необходими документи 
за кандидатстване:

• Заявление до кмета на 
общината.

• Документ за самоличност 
/копие/

• Професионална автобио-
графия.

• Документ за завършено 
висше образование и придо-
бита специалност

• Копие от документи 
удостоверяващи продължи-
телността на професионал-
ния опит трудова книжка или 
осигурителна книжка или 
друг документ, удостоверя-
ващ трудов и осигурителен 
стаж

• Документ за компютърна 
грамотност /копие/

• Декларация за обстоятел-
ствата от 3.2. и 3.3

• Свидетелство за съди-
мост, медицинско свиде-
телство се представят при 
сключване на трудовия до-
говор, ако кандидатът бъде 
одобрен.

Копията на представени-
те документи следва да са 
ясни и четливи и заверени с 
подписа на кандидата и текст 
„Вярно с оригинала”.

6. Срок за подаване на 
документите – от 17.01 до 
25.01.2011година -17.00часа

7. Изборът    ще се проведе 
по документи от комисия на 
26.01.2011 г.

8. Уведомяването на кан-
дидатите от класирането на 
28.01.2011 г.

9. Място на подаване на 
документите: Документите 

следва да бъдат представени 
в  Общинска администрация 
- Брацигово бул. „Атанас Ка-
бов” 6, всеки работен ден от 
8.00. до 17,00 часа. 

Община Брацигово
О Б Я В Я В А

Свободно работно място за длъжността: Директор

 Секретарят на читали-
щето в Бяга Катя Кръстано-
ва е щастлива, че в селото 
вече си имат акушерка. 
Тодорка Пеева, завърши-
ла медицина, от началото 
на септември работи като 

акушерка в Пловдив, като 
първото родено с нейна 
помощ бебе е с родители 
от Бяга. И там заедно  са 
отпразнували Атанасов-
ден в красивия  параклис  
до разклона за Брацигово 

- „Св. Атанасий“ с ритуал 
на отец Васил. 

Секретарят в кметство-
то в с. Исперихово Мария 
Стефанова сподели, че са 
раздадени 40 нови каза-
на за отпадъци. Старите, 

които са били дадени за 5 
години, са ползвани 8 го-
дини. За неплатени данъ-
ци казани не са получили 
3-4 човека.

Секретарят на чита-
лището в Козарско Таня 

Милева разказа за най-
възрастната баба в селото 
– Димитрия Паунова, коя-
то на 14 януари навърши-
ла 96 години. Читалището 
е кандидатствало по про-
грамата „Глобални биб-

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТАНОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА
лиотеки“ и сега оборудва 
зала. Предстои подмяна 
на ел. инсталацията.

 Църквата „Сретение 
Господне“ в Козарско на 2 
февруари ще има храмов 
празник.

Соб. инф.

Ние - хората



Вечерният звън от 
камбаната на мана-
стира „Св. Троица“ се 

разля като въздишка над 
уморената планина, стиг-
на до хайдушкото свърта-
лище при Белия кайнак... 
Примижал срещу послед-
ния лъч на залеза Вълчан 
войвода лежеше на сухата 
папрат, облегнал се на ла-
кът, килнал гугла на тила, 
ядно задъвкал стрък зайча 
сянка... Склоновете на пла-
нината преливаха цветове-
те си от златисто-жълтото и 
аленото до кафявото и чер-
ното. Беше минал Дими-
тровден, войводата беше 
останал сам, защото по 
това време вече хайдути 
и гурбетчии се бяха върна-
ли по домовете, а той все 
още, като неотбрулен лист, 
не слизаше... Недоволен 
беше, че дадената дума да 
бастиса конака на Исмаил 
бей в Чиксалън касаба и да 
вземе главата му, заради 
онова отвлечено момиче 
от Чатъма остана, както 
никога, неизпълнена... Не 
стигаше това, но той не 
проумяваше как тази не-
позната девойка премина 
като орлова сянка между 
него и Исмаил бей, като ос-
тави и двамата стъписани, 
озадачени?
А от стара коза яре беше 
Вълчан, та знаеше с кого си 
има работа. Защото Исма-
ил бей Хаванозоглар, чии-
то род, дошъл от Анадола, 
владееше Чиксалънската 
кааза, проснала се от Сър-
нена гора до Доспат даг 
още от времето на Мех-
мед IV Ловеца, живееше 
в каменен конак с двана-
десет кафезлии прозорци, 
с кръгъл кьошк над арката 
на кованите порти, пред 
които крачеха две заптие-
та с пушки на рамо... Едва 
прехвърлил петдесетте 
години, със сухо жълтени-
каво лице и руси мустачки, 
Чиксалънският властелин 
не вярваше на никого, 
презираше християните 
и бедните, еднакво суров 
към свои и чужди, с което 
ги караше да му служат за-
ради изгода или от страх... 

Самолюбието не му дава-
ше миг покой - над себе си 
поставяше само Падишаха 
и Пророка. Та затова, както 
бе разказвал на войводата 
йеромонах Петър от близ-
кия манастир “Св. Троица”, 
господарят на каазата не 
прости на чутовния хаджи 
Рашко, оня родопчанин с 
българска кръв и мюсюл-
манска вяра, роден сякаш 
от самодива, че висок 
беше три аршина, с гръб 
като диканя и с мечи глас, 
с който разлайваше куче-
тата... Трогнат от сълзите 
на своите съселяни жепин-
ци, често пъти ограбвани 
от хайти и кърджалии, 
хаджи Рашко ги научи да 
си построят каменна три-
катна кула с кремъчни ка-
мъни и хоросан, забъркан 
с животинска кръв, с тесни 
бойници и оловен покрив 
за приютяване на хората 
и храната... Научил бе за 
това Исмаил бей, но когато 
му донесоха, че хаджията 
прекършил гръбнака на 
кърджалийската дружи-
на на Али Сатъра с умела 
засада, след която призо-
вал самия бюлюкбашия 
на честен двубой с ятага-
ни, не издържа и отсече: 
„Само тази няма да я бъде 
- да греят две слънца в мо-
ята кааза!“ Още повече, 
нямаше защо да се крие 
- баджанаци бяха със Са-
търа... И нареди на Джем 
ага, известен с неизмен-
ната си готовност в огъня 
да стъпи за господаря си, 
като държеше на съвестта 
само като оправдание на 
страхливците, да намери 
братята Хърлеви, далечни 
братовчеди на Жепинския 
първенец, преселили се 
в Чиксалън отдавна, и да 
им заръча да го поканят за 
наближаващия Байрам... 
Заранта, след празника, 
бабаитинът хаджи Рашко, 
все още упоен с омайни 
билки в подправения шер-
бет, бе закаран окован във 
вериги в каменния конак, 
от където на другия ден го 
изведоха, за да го обесят 
отсреща пред часовнико-
вата кула на пазарището...

Знаеше Вълчан войвода 
и за коловете, на които 
умираха непокорните, за 
бездънното гърло на Беяз 
бунар, за прочутите желез-
ни клещи на Джем ага... 
И търсеше сгоден случай 
да превие врата на насил-
ника, чиито неудържими 
желания избликваха като 
горещите извори на Же-
пинската долина - ту хубав 
кон ще се откара в чифли-
ците му, ту красива бъл-
гарка ще бъде отвлечена 
от глутницата на хаджи 
Инсана, който управлява-
ше чалтиците и ливадите 
му. И когато при Вълчан 

дойде бащата на отвлече-
ното момиче от Чатъма, се 
зарече, че ще влезе в ка-
менния конак и ще вземе 
главата му... И ако не беше 
йеромонах Петър, който го 
накара да изчака, да не из-
бързва, а да дебне сгоден 
случай, сигурно би го сто-
рил... Че до стария калугер 
бе стигнала мълва, на коя-
то и двамата с войводата 
не повярваха...
Че тежка мъка имал Ис-
маил бей - единствената 
му дъщеря, красива като 
мраморно лале, от дете 
не можела да ходи... Два-
мата му вироглави синове, 
заживели отрано в столи-
цата на султана, не го тре-
вожели толкова, колкото 
осемнадесетгодишната му 
дъщеря Лейла, с големите 
бадемови очи и златистата 
коса като слънчев поток. 
И ето, че онова българско 
момиче, отвлечено от ро-
допското село Чатъма за 
харема му, се сближило с 

нея, после, трогнато от не-
щастието на връстницата 
си, споделило в присъст-
вието на майка ѝ - Фатима 
ханъм, едно поверие - Ча-
тъмската света Петка пра-
вила чудеса. Защо да не я 
помолят да направи още 
едно добро дело? И в едно 
ранно утро файтонът на 
бея, теглен от четири пепе-
ляви коня, спрял пред пор-
тите на конака. Отворили 
се дъбовите ковани порти, 
двама слуги изнесли Лей-
ла под тъмно фередже, с 
дълга златовезана дреха, 
придържана от майка ѝ с 
атлазени шалвари, а след 

тях вървяло в сиво сукман-
че момичето от Чатъма. И 
докато тримата конни зап-
тии заставали пред конете 
на файтона, а други трима 
отзад, самият Исмаил бей 
излязъл на кръглия кьошк 
над портите да ги изпрати 
с очи... Тръгнали... Водела 
ги една надежда, повех-
нала след измамите на 
много знахарки и баячки, 
сега отново проблеснала 
от сините очи на момичето 
от Чатъма...
И чак на другия ден, като 
чул гласа на ходжата за 
обедната молитва, Исмаил 
бей се сетил, че жените за-
късняваха... Попипал ряд-
ката си русолява брадица, 
жегнат от мисълта дали 
хитрият Вълчан не е скро-
ил някоя клопка? Защото 
предния ден, след като за-
минаха жените, той бил на 
лов под Баткунските гори с 
Джем ага. Трите хрътки ла-
ели надалеко, едва удър-
жани от местните българи, 

когато той съгледал бял гъ-
лъб във висините да лети 
на юг. Свалил пушката от 
гърба си беят, спрял белия 
си кон и насочил нагоре 
дългата цев. Завистливо я 
гледал Джем ага, защото 
пушката била дар от сул-
тан Мехмед на стария Ха-
ванозоглар, със сребърни 
гривни и теллия златни 
надписи на арабски, из-
кусно украсена със злато и 
седеф... Екнал гръм и пти-
цата се запремятала. Щом 
паднала, Джем ага скочил 
от коня, за да я донесе на 
господаря си. И когато му 
я подал, беят видял, че на 
крачето с червен конец 
от ибришим е завързана 
хартийка. Разгънал я беят, 
видял написано на българ-
ски, та пратил агата да ви-
кне някой българин да го 
прочете... Джем ага мах-
нал с ръка на един от тях, 
който едва удържал две 
лаещи хрътки под старо 
орехово дърво, чиито лис-
та, огрявани от лъчите на 
залеза, наподобявали ста-
ро злато... И прочел селя-
нина под строгия поглед на 
бея: „Чакай ме утре вечер 
при параклиса. Иглика”. И 
занавивал червения конец 
на пръста си беят, чудел се 
коя ли севда праща хабер 
по белия гълъб? И на кого? 
Лавнали изпуснатите от 
българина хрътки, осман-
лиите сритали конете си... 
И забравил беят за белия 
гълъб и за червения ко-
нец...
Подпрял с десницата че-
лото си Исмаил бей, ста-
нал и закрачил из одаята, 
като често поглеждал към 
прозореца. И ето, че като 
чул тропота от конете на 
файтона, хукнал по стъл-
бите, излязъл пред тежка-
та дъбова порта. Файтонът 
спрял, заптиетата засли-
зали от конете, слугите се 
спуснали да помогнат на 
жените да слязат... И вдиг-
нал очи беят и не можал да 
мръдне, стъписан от изне-
нада! Неговата Лейла по-
дала прекрасния си крак, 
обут във везан чехъл, сля-
зла сама от файтона пред 

разширените му зеници... 
Не можел да повярва на 
очите си! „Благодаря ти 
всемогъщи и всемилости-
ви Аллах!” - вдигнал ръце 
към небето беят...
След няколко дни при него 
влязъл Джем ага, за да му 
съобщи, че онова писмо, 
носено от гълъба, е писано 
от същата девойка, която 
бе водила Лейла да преспи 
с майка си в параклиса на 
Чатъмската света Петка... 
Довели при бея момичето 
със сивото сукманче. И не 
отрекло то, че пратило по 
гълъба хабер... И като за-
говорило, в очите му напо-
добявало на нестинарка, 
защото тръгнала боса по 
жаравата на необуздания 
му гняв... Заслушал се беят 
какво му говори момиче-
то...:
„- ...В полунощ иконата се 
раздвижи и тя слезе ус-
михната с кремава рокля 
и синьо наметало, на гла-
вата с венец от иглики, с 
кестеняви дълги коси по 
раменете, и тръгна да бла-
гославя болните...”
Говорило, говорило моми-
чето, като гладило с тънки-
те си пръсти края на черна-
та си плитка...
И се понесла мълва, която 
стигнала и до калугера Пе-
тър, че Исмаил бей вместо 
да купи петнадесет хиляди 
овни от юруците, за да ги 
прати на аскера, решил да 
даде двестата кесии със 
сребърни грошове за по-
строяването на храм в чест 
на чудотворната света Пет-
ка в онова родопско село 
Чатьма. Пратил доверен 
човек да донесе ферма-
на с туграта на падишаха, 
за да започнат колкото се 
може по-рано градежа... 
Разрешил Падишахът да 
я строят, но не на по-голя-
мо място от една биволска 
кожа, та се намериха умни 
хора, нарязаха я на връ-
вчици да захванат място за 
кръстокуполна църква...
Така остана неизпълнена 
дадената дума от Вълчан 
войвода да бастиса конака 
на Чиксалънския властник. 
Въздъхна войводата, сети 
се за последните думи на 
йеромонах Петър: „Не се 
измъчвай, Вълчане, защо-
то казано е: „Ако е гладен 
врага ти, дай му хляб да 
яде, ако е жаден, напой го 
с вода, защото ще натру-
паш жар в главата му...”
И не можеше да проумее 
тези думи войводата, вър-
теше се на сухата папрат, 
защото как стореното от 
онова обикновено момиче 
бе направило невъзмож-
ното - да победиш с блага 
дума един злодей?
Изплю сухия стрък войво-
дата, стана, препаса бък-
лицата, взе пушката и тръг-
на надолу по пътеката към 
манастира...
Вихрушка след него разпи-
ля сухата папрат и жълтите 
листа...

РАЗКОВНИЧЕТО 
НА СВЕТИЦАТА
„Победи лошото с добро...“

Св. Аврелий Августин 

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Във връзка с решение № 556 от 21.12.2010 г., взето с протокол № 44 на Общински съвет –Брацигово
„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД –Брацигово

1. Публичен търг с явно 
наддаване за следните дъл-
готрайни активи – собстве-
ност на общинското друже-
ство „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, 
гр. Брацигово, както следва:

1.1.  Банциг лентов, модел 
БУ 801, ЗДМ - Пловдив, със 
заводски  № 5386, с първо-
начална тръжна цена 370 лв. 
(триста и седемдесет лева) 
без ДДС.

1.2. Петоперационна дър-
вообработваща машина, мо-
дел КР 261, ЗДМ – Якоруда, 
със заводски № 5374, с пър-
воначална тръжна цена 1 050 
лв. (хиляда и петдесет лева) 
без ДДС.

1.3. Колонна бормашина, 
тип ПК 20, с първоначална 
тръжна цена 165 лв. (сто шест-
десет и пет лева) без ДДС.

2. Търгът ще се проведе на 
14 февруари 2011 г. от 10.00 
часа в гр. Брацигово, ул. „Ва-
сил Петлешков” № 33, ІІ-ри 
етаж, в стаята на управителя 
на дружество „ИНФРАСТРОЙ” 
ООД.

3. Тръжна документация 
за всяка една от машините 
може да се закупи всеки ден 
след публикуване на обявата 
до 16.30 ч. на 11 февруари 
2011 г. в стаята на управителя 
на дружество „ИНФРАСТРОЙ” 
ООД, срещу заплатена сума 

С решение номер РДР-2 
от 10.01.2011 г. на кмета на 
Община Брацигово е откри-
та процедура чрез провеж-
дане на открит конкурс по 
реда на НВМОП за въвеж-
дане на  енергоспестяващи 
мерки в сградата на Общин-
ска администрация – гр. 
Брацигово, Младежки дом 
– гр. Брацигово и ДДЛРГ „В. 
Петлешков” – гр. Брацигово.

Документацията за учас-
тие се закупува от фронт-
офиса на Община Брацигово 
до 17.00 часа на 07.02.2011 г. 
срещу 240 лв.

Срокът за подаване на 
офертите е до 17.00 часа на 
14.02.02001 г.

Същите ще бъдат раз-
гледани на 16.02.2011 г. от 
10.00 часа.

Юрисконсулт
Елена ВАСИЛЕВА

от 20 лв. в касата на „Ин-
фрастрой“.

4. Депозит за участие в 
търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна цена се внася 
в касата на „ИНФРАСТРОЙ“ 
ООД до 16,30 ч. на 11 февру-
ари 2011 г.

5. Документи, описани в 
тръжната документация, ще 
се приемат в гр. Брацигово, 
ул. „Васил Петлешков“ № 33, 
II етаж, в стаята на управителя 
на дружество „ИНФРАСТРОЙ” 
ООД в срока за внасяне на де-
позитите.

6. Оглед на машините може 
да се извърши в присъствие-
то на служител на дружество 

„ИНФРАСТРОЙ“ ООД всеки 
работен ден от 8.00 до 12.00 
ч. до изтичане на срока за 
закупуване на тръжни доку-
менти, след предварителна 
заявка в стаята на управителя 
на дружеството.

7. Заплащането на маши-
ните от спечелилите участни-
ци ще се извърши в 7-дневен 
срок от връчване на запове-
дта за обявяване на купувач, 
в брой в касата на дружество 
„ИНФРАСТРОЙ” ООД.

8. В случай, че участник спе-
челил търга, не се яви в офиса 
на дружество „ИНФРАСТРОЙ” 
ООД в срока, определен в т. 7, 
губи внесения депозит.
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