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СНЕЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА РЕШЕНИ
След обилните снеговалежи на 6 срещу 7 януари
2012 г. в районите на селата Равногор и Жребичко

и летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“
се създаде критична ситуация за поддържането на
пътната инфраструктура в
тях. Поради това Общинска
администрация предприе
допълнителни мерки за снегопочистване на тези райо-

ни, като със Заповед №РД11-1/07.01.2012 г. беше
привлечена допълнително
следната снегопочистваща

техника:
• Коматцу WE 97S - от фирма „Транссервиз“ ЕООД;
• Коматцу WB 93R-5 - от
фирма „Инфрастрой“ ЕООД;
• Катерпилар 428Е от фирма „Братя Пашкулеви“ ООД;
• Трактор ТК150 - от земеделска кооперация „ЗОВ“

Ентусиазирани се бориха за приза

„Най-добро домашно вино“

За трета поредна година самодейни ентусиасти
от Брацигово организират
„Конкурс за най-добро домашно вино“.
Заявка за участие с тазгодишна реколта са направили над 30 винопроизводители в домашни условия.
Най-доброто домашно
вино се определи от дегустационна комисия от специалисти за изследване и
контрол на вина и спиртни
напитки към „Винпром –
Пещера“ АД.

Участниците в инициативата любезно предоставиха
на сомлиерите проби от таз
годишната си реколта за
химичен анализ.
Сред приятната обстановка, на раздумка и гозба
със съмишленици, бе обявен резултатът, вечерта на
уж фаталния петък 13 януари 2012 г.
Победителят в конкурса за най-добро домашно
вино на инициираната „Винария - Брацигово 2012“ е
Илия Илиев, на второ място се класира – Груйчо Батачев, а на трето Димитър
Костов.
Наградният фонд е 50
литрово буре и отличителна грамота. Наградите са в
два раздела - за червено и
за бяло вино.
Очакваме и активно
представяне на брациговските домашни винари
на традиционния празник
„Трифон Зарезан“ на 14
февруари на площад „Централен“ в града.
Иванка СТЕФАНОВА

с. Радилово;
• Трактор „Зетор“ от фирма „Еко хидро 90“ ООД;
Целта на привличането на
тази техника е да се извършат необходимите спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Техниката
почистваше
пътната инфраструктура до
и в гореописаните населени места от 04:30 часа на
07.01.2012 г. без прекъсване, като е разпоредено това
да продължи до нормализирането на обстановката.
Ръководител на място на
спасителните и неотложни
аварийно-възстановителни работи е началникът на
Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ Пазарджик,
който на 07 януари 2012 г.
по искане на ръководството на Общината разпореди
със специализирана техника
(БТР) да се осъществи пробиването на 400 м. участък с
2.5 - 3 м. сняг до летовище
„Васил Петлешков“ за спасяването на 15 човека от снежната блокада и доставянето
на храна и вода на останалите в курорта хора.
Използваната
колесна
техника се оказа неефикасна, поради което Общината ангажира допълнително
верижни машини, които да
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чувства присъстващите.
В едноминутно мълчание и сведени глави застина
деня, а цветята поднесени
от Общинска администра-

Честит рожден ден, Водителю!
Иванка СТЕФАНОВА
Главен експерт
„Образование и култура“

Яне Сандански

Честит рожден ден, Водителю!
Ръководството и Настоятелството на НЧ „В. Петлешков - 1874“ разчупиха традицията.
Вече години наред честваме деня на раждане на
най-известния брациговец
– Васил Ангелов Петлешков,
вместо само деня на героичната му смърт през май.
В мразовитата утрин на 14
януари, независимо какъв
ден от седмицата е, винаги
има признателни съграждани дошли да преклонят
глава пред паметника на
колоса.
И всяка година думите от
словата само отекват в пространството, защото няма
брациговец, който като своя
втора биография, да не повтаря рожденото име на Васил, появил се на белия свят
като Найденов Велчев, да не
знае всички стъпки от краткия му 31 годишен живот.
В съботния 14 януари на
2012 година отново се състоя малко стилно тържество. Без помпозност, но
силно прозвучаха думите на
секретаря на читалището Галина Траянова за същността

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ
РАБОТНИ МЕСТА
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ има преди
всичко антикризисен характер. Насочена е към
безработни лица над 50
годишна възраст и освободени от работа в резултат на финансовата криза.
Целта е да бъдат преквалифицирани или да им се
даде нова квалификация,
след което да бъдат субсидирани работодателите, които ги наемат на работа за период между 9 и
12 месеца.
По тази Оперативна програма, схема
BG051PO001-1.1.03 „Развитие“, в Община Брацигово са подготвени
40 човека. Част от тях са
квалифицирани като бояджии, двама от с. Равногор, един от с. Бяга и пет
от Брацигово.
От септември 2011 г.
практикуват новата си
професия в Брацигово
и селата от общината.
В Брацигово до сега са
работили в общинските

на един човек и неговия кратък жизнен път, а рециталът
по стихове за брациговския
апостол на учениците от НУ
„В. Петлешков“ с ръководител г-жа Светла Зогова раз-

ция – Брацигово, НЧ „В.
Петлешков -1874“, НУ „В.
Петлешков“ КСУДС, Ръководството на Българската
социалистическа партия в
града, Ръководството на
Политическа партия „ГЕРБ“
и признателни граждани,
искаха сякаш да стоплят студеният гранитен лик на Петлешков , за да докажат, че и
на 167 години човек може
да бъде жив, да бъде пример, защото никой не умира
истински, докато има живи,
които си спомнят за него.

жилища, историческия
музей, поликлиниката,
сградата на общинска администрация. Доволни са
от създадената възможност за работа, за което
изказват искрената си
благодарност на кмета
на Община Брацигово Васил Гюлеметов. „Дай,
Боже, кметът да се пребори за реализиране на
още програми от тоя вид“
- казват те.
соб. инф.

Стефан Урумов и Димитър
Петков прилагат на практика новите умения

Бабинден в Брацигово празник с приятна изненада
На 21 януари 201 2 год.
с много настроение НЧ „В.
Петлешков-1874“ отпразнува Деня на родилната помощ – „Бабинден“.

председателя на Общинския съвет Илия Калинов да
бъде обсъдена възможността за еднократно подпомагане с 200 лева на всички се-

По стара българска традиция дългогодишната акушерка Надежда Карналова
изми ръцете си с вода, която
ѝ поля младата майка Евелина Христова. Елена Гергова прекади младите невести
с жар, върху която имаше
много билки и нарече да се
множат бебетата през 2012
година.
Кметът на Община Брацигово Васил Гюлеметов
поздрави присъстващите
с празника и предложи на

мейства с новородени деца.
Докладна с това предложение ще бъде изпратена до
Общински съвет Брацигово.
Деца от първи и втори
клас от НУ „В. Петлешков“
поздравиха бабите със стихчета, а танцовия състав
„Брациговче“ към Читалището изви кръшни хора,
към които се присъединиха
и гостите на празника.
Анастасия КЛЯНЧЕВА
организатор в
НЧ „В. Петлешков-1874“

Съвременност
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ВРЕМЕТО И НИЕ
Преди много години един
цар, за да разбере как живеят хората и уредбата на
съседна държава, изпратил
свой човек да поживее там
година, да получи отговор на
въпроса ценят ли времето и
да се върне да му разкаже...
Минало година, две, три, докато царят се сетил за него...
Пратил хора в съседната
държава да го намерят и да
го доведат. И царят чул това,
което дълго време искал да
знае...
- Царю честити, вярно е, че
трябваше да се върна в определеното време. Не дойдох,
защото не намирах отговор
на въпроса ти - колко струва
времето в тази страна?
- Е, и намери ли отговора?
- нетърпеливо запитал царят.
- Разбрах, царю... То не
струва нищо! Никой не го
цени...
Царят разбрал, че съседите имат държава на глинени крака, сиреч всеки може
да я завладее... Приказката
дали е вярна или не, истината е такава - там, където
времето не се цени, няма
бъдеще... А то - времето нито може да се продаде,
нито да се купи, сиреч то,
както и човека, е в категорията на тези неща, които не
се измерват с пари. Защото,
което няма финансов еквивалент в бедните държави
не се цени... И това води до
сериозни последствия за отделния човек, за народа, за
държавата... Едно т.н. „безвремие“, сиреч за определено време не е ли постигнато
нищо, няма никакво развитие... А знае се, че времето
е като река - някъде тече
много бързо, сиреч за дни
или седмици стават много
събития, постига се много в
материално или в духовно
направление или друг път то
влиза в т. н. „застой“, когато
нищо не е сторено или постигнато... „Изтеклата вода
не се връща“ - както твърди
една наша пословица.
А зависи ли от нас движението или застоя на времето? Зависи - за всеки от нас,
за другите, за държавата.
Ако начело на семейството,
колектива, фирмата, държавата, стоят хора, които съзнават това, ще има развитие и
завоевания...
Има и друга страна - в час
ли сме с новото време или
живеем със спомените, когато дните са били изпълнени
със съдържание за нас? И
новото поколение в час ли е?
Живее ли то не с представите от измислените екшъни и
болни фантазии, а с изискванията на настоящето, съзнава ли своя дълг? Защото „посредственият човек се грижи
за това как да убие времето
си, а талантливият се стреми да го използва...“ - казва
една истина немският философ Шопенхауер.
Дали ние сме във времето
и то в нас ли е? - бихме перифразирали Васил Левски. Защото „който не знае цената
на времето, не знае и своята
цена...“ - казва една мъдра
пословица.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

СНЕЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА РЕШЕНИ
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продължат снегопочистването. Акцентира се главно

който е републикански, и се
поддържа от Областно пътно управление Пазарджик с

върху бедстващите хора в
курортите без достатъчно
хранителни запаси, тези на
които е необходима медицинска помощ и върху третокласния републикански
път Брацигово - Равногор.
В момента бедстващи хора
няма, пътят до с. Жребичко е
проходим при зимни условия, а пътя до с. Равногор,

наетата от него фирма „Еко
хидро 90“ ЕООД е с едно
проходимо платно, в което
се извършва движението и в
двете посоки.
На 12 януари 2012 г. беше
осъществено пробиването
на останалите 600-650 м.
участък от пътя Равногор
- летовище „Васил Петлешков“, както и участъка от 200-

250 м. от пътя Розово - летовище „Розовски вриз“. Двете
пътни артерии са проходими, но поради стесненията
и обилните снегонавявания
е възможно единствено
движението на високопроходими моторни превозни
средства.
Продължава снегопочистването на улиците в с. Равногор от наличната техника на
общината, както и почистването на третокласния републикански път Брацигово
- Равногор от наетата от Областно пътно управление Пазарджик фирма - „Еко хидро
90“ ООД.
Умоляваме гражданите
и гостите на общината да
не предприемат пътувания
до с. Равногор, летовище
„Васил Петлешков“ и летовище „Розовски вриз“ - до
приключването на всички
дейности по привеждане на
пътната инфраструктура в
нормално състояние за движение при зимни условия.
„Априлци“

Умоляваме жителите на общината:

- собственици на превозни средства от всякакъв вид да ги паркират така,
че да не затрудняват работата на снегопочистващата техника.
- да съборят ледените висулки от покривите на къщите си над улиците,
за да няма пострадали при падането им минувачи.
- да почистват тротоарите пред домовете си, съгласно Наредба № 1, за
да се избегнат нежелателни травми на минаващите по тях.
- да не оставят без надзор горящи печки и всякакви други отоплителни
уреди, за да не се стига до пожари.
- при скъсване на проводници от електропреносната мрежа и всякакви
други проблеми да сигнализира на тел. 112 или на дежурните в Общината
– тел. 03552/ 20 51 и 20 62
На вниманието на рибарите! Ледът покрил язовирите е много тънък.
Внимавайте да не се достига до нежелани инциденти!

Коледни и новогодишни
празници в Равногор
В навечерието на Рождество Христово дядо Коледа и Снежанка посетиха домовете на стари хора и им
подариха по кутия бонбони
от фирма „Нестле“.
На 25 декември след светата литургия Дядо Коледа
раздаде подаръци и на децата. Тържеството бе организирано от Читалището.
На 27 декември и 1 януари 2012 г. фолклорната група изнесе богата програма
от местни песни пред гости
на хотел „Борика“.

На Богоявление няколко
младежи се бориха за кръста в ледената река. Той бе
взет от Ангел Христосков,
ученик в ТМТ - гр. Пазарджик
Бабинден не се проведе на 8 януари по стар стил
заради лошото време. Проведохме го на 14 януари в
ресторант Панорама. Присъстваха много баби, акушерката - Мария Начкова,
кмета на селото и местния
свещеник.
Мария СПАСОВА

Бабинден в Розово
Верни на традицията в с.
Розово Бабинден бе отпразнуван по най-тържествен
начин. Не попречиха нито
вятърът, нито снеговалежът.
Организацията беше на секретарката на читалището
Васка Спасова. В определеното време всички баби и
майки се събраха на мегдана, а от там в градината пред
паметника. До близкото
дърво стана „поливането“.
Ролята на бабата изпълняваше изявената самодейка
Славка Кушлева, облечена с
розовска носия. За радост на
всички през 2011 год. са родени пет деца. Изредиха се
и петте майки, за да и поливат, както изисква традицията. Избърсвайки се с кърпата баба Славка благослови
„Да са живи и здрави майки, деца и баби. Догодина
пак да родите. Колкото конци, толкова момци, колкото

вкусна пита, която баба Славка разчупи, подскачайки
три пъти. Всеки получи парче пита с мед за здравето на
децата.
След ритуала празникът
продължи в ресторанта, но
почерпката и мезето всеки
си носеше. Васка Спасова продължи да ръководи
тържеството. Имаше музика. Поздравления поднесе
кметът на селото Йорданка
Петкова и почерпи младите
майки и всички останали.
Жените, станали за първи
път баби, В. Спасова поздрави с цвете и пожела да им се
напълнят домовете с деца,
внуци и правнуци. Заредиха
се поздравления, наздравици, томбола, викторина...
Цветана Панайотова внесе
разнообразие с лекия хумор
за отношението на градската снаха и огражданелия се
син към селската свекърва и

жички, толкова момички“.
Взаимно се дариха. Бабата
закичи майките със свежи
китки, а на децата подари
ръчно изплетени от нея топли терлички. Пръсна всички
с вода за здраве и пожела
мир на света.
Не беше забравен и стария здравен работник Тодор
Комитов, който над 40 години се е грижил за здравето
на днешните баби, майки и
техните деца.
Баба Кръстана Спасова
направи голяма красива и

майка.
Мария Канчина със закачливите смешки предизвика
много смях. Повиши се настроението, изви се кръшно
хоро, ръченица и модерни
танци до насита.
От името на всички баби
и майки благодарим на В.
Спасова за хубавия празник
с пожелание все така да
поддържа възраждането на
традициите и да разнообразява живота в обезлюдяващото се наше село.
Катя КОМИТОВА

при аварийни ситуации и пожари
се обадете на тел. 112 или 03552/ 20 51, 20 62

Обезопасяването на р. Умишка предстои
В края на 2011 г. бяха
отворени ценовите предложения на допуснатите
участниците в обществена
поръчка с предмет: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.
Умишка чрез почистване,
надзиждане и укрепване
на съществуващи подпорни
стени“.
Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на
Продава се тухлена къща
с две стаи и вътрешен санитарен възел в Жребичко. Може и равностойна
размяна в Пещера, Брацигово, с. Бяга и с. Козарско.
За справки:
GSM: 0890125225.
Уведомяваме членовете
на организацията на хората с увреждания и тези,
които имат желание да се
свържат с нас, че вече имаме служебен телефон, за
което благодарим на Общината и на ГС „Авангард“.
GSM: 0894426477.

Оперативна програма „Регионално развитие“ 20072013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие, съгласно
Договор за БФП BG161
PO001/4.1-04/2010/004.
В процедурата участваха седем кандидата. Бяха
отворени ценовите предложения на трима от тях,
чиито оферти отговарят на

поставените изисквания.
Класираните участници са
както следва:
На първо място - Консорциум „Стреза & Сградостроене“, гр.София
На второ място - Обединение
„Брацигово“
гр.София
На трето място - ДЗЗД
„РЕКА УМИШКА“, гр. Пазарджик.
соб. инф.

Схема BG 051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване“
Наименование на проекта: „Дневен център за
възрастни хора с увреждания гр. Брацигово“
Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.06-0213-C-0001

„Инвестира във вашето бъдеще”

В българския народен календар 21 януари се отрежда за празник на бабите акушерки, които някога са били
единствената родилна помощ, помагали са не само в мига
на самото раждане, но и преди и след него. Празникът бе
тържествено отбелязан в „Дневен център за възрастни
хора с увреждания гр. Брацигово“. Спазен бе ритуалът за
обредно поливане и миене на ръцете, извършен от наймладата майка - Надежда Христоскова, и най-старата
баба Стоянка Христоскова.Честването продължи с много
настроение, песни и танци.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Брацигово носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
или Агенцията за социално подпомагане

Времена и нрави

26 януари 2012 г.

ХРАМОВ ПРАЗНИК В РОЗОВО
На Атанасовден църковното настоятелство в с. Розово, със съдействието и
подкрепата на цялото население, организира и проведе храмовия празник.
Тържествената
литургия
отслужи йеромонах Йоан.
Пригласяха му група жени.
Той разказа увлекателно
за житието и битието на Св.
Атанасий. В службата взеха
участие и двете монахини,
които засега живеят нашата

църква.
Автобус миряни от Пазарджишко бяха гости на събитието.
След службата в голямата
зала на читалището имаше
обяд за всички. Основните продукти са закупени и
дарени от Атанас Ив. Арнаудов, Петър Ив. Кушлев,
Дима Анг. Благоева, Ваня Г.
Керенчева и Никола Илиев,
а всичко останало е дарение
от розовци. Отново музи-

кантът – розовския зет Валери Грибачев поддържаше
веселото празнично настроение.
През тази година църквата ни „Св. Атанасий“ има
150 годишен юбилей. За
тържественото отпразнуване на събитието църковното
настоятелство още от сега
започва необходимата подготовка.
Катя КОМИТОВА

„Хей, хей, хей, кой направи тоз тесен

калдъръм?“

(„Римски“ ли са нашите стари пътища и мостове?)
„Трябва да се стремим да
видим във всяко нещо онова, което никой още не е
видял и върху което никой
още не е мислил...“ - ни съ-

са „римски“? Те са широки
толкова, колкото по тях да
минат каруци или коне, настлани с обикновени камъни... Сравнително са запазе-

Аджисановия мост
ветва един немски мислител.
А замислял ли се е някой,
дали тези стари друмове,
които се срещат навсякъде
в околностите на Брацигово

ни до 10-20 метра на места и
повече в м. „Робско“, стария
път за с. Козарско, по течението на р. Умишка (под м.
„Врайник“) и над нея към с.
Розово и др. Дори до наше

време са запазени и няколко моста, като Райчов мост,
Дуков мост, Аджисановия
мост (дали всъщност не е
„хаджи Хасанов“?), а други
са отвлечени от водната стихия.
Дали многото каменни
пътища и мостове в нашите околности не говорят,
че тука са живеели сравнително доста хора, които са
прекарвали тежки товари
от едно място на друго? А
знае се, че по тези места са
живеели бесите, но малко
вероятно е да са се заселили римляни, на които тези
пътища биха били нужни...
Днешните хора вече не знаят, че именно тука - близо
до Брацигово и Розово (под
селото река Павлица до
ден днешен влачи желязна
сгурия) са били изградени
пещи за топене на желязна
руда, наричани видни или
вигни и самокови, които са
обработвали стопеното желязо и то е било извозвано
за нуждите на държавата и
занаятчиите по селищата на
Тракия.
Железодобив вероятно е
имало по тези места до идването на османските завоеватели, като през XVI век, по
времето на султан Сулейман
Великолепни пещите и самоковите са възстановени,
за да почне отново производството на желязо, което
е било нужно на империята.
И тогава османската държава преселва родопски
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ДВОЙНИЯТ АРШИН
Колкото и странно да звучи, двойният аршин не е
български патент. Използва
се и на други места по света. Но най-неочаквано такъв
аршин използва не кой да е,
а самият Европейски съд за
правата на човека в Страсбург. Не, драги читателю, не
е езикова, нито редакторска
грешка. Така стоят нещата,
съгласно самата Конвенция
за правата на човека.
Неотдавна научих, че
жалба, заведена преди повече от 4 години в съда в
Страсбург, е отхвърлена като
недопустима защото противоречи на Конвенцията.
Решението на едноличния
съдебен състав е окончателно, без право на обжалване
пред друга инстанция на Европейския съд. Жалбата е от
българско професионално
сдружение срещу решение
на българския съд, отсъдил
материален спор в полза
на друго такова сдружение.
Както се казва, решенията
на съда не се обсъждат, а
се изпълняват. Затова нека
оставим без отговор въпроса кой крив и кой прав

в конкретния случай. По-важна е липсата на всякаква
възможност за разглеждане на спора в Европейския
съд. Защо няма такава възможност? Защото според
Конвенцията в случая няма
нарушени човешки права.
Би имало, ако юридическото сдружение, отправило
жалбата, е собственост на
своите членове, а не само
юридическо лице, основано
от специалисти - физически
лица, без право на собственост върху Сдружението.
Сиреч сегашната Конвенция защитава нарушени
финансови интереси, но не
и нарушени професионални и творчески интереси
на съсловните организации
на специалистите. С други
думи нарушените професионални и творчески интереси, според Конвенцията,
остават извън широкото понятие, наречено „човешки
права“.
За да стане още по-ясен
или по-заплетен казуса,
може да се посочи и друго
решение на същия съд. Става дума за решението, съ-

гласно, което България трябва да плати 700 милиона
евро, заради спора между
Българската православна
църква и т. н. Алтернативен
синод. И в този случай спорът е материален между
юридически лица, чиито индивидуални членове също
не са собственици на юридическите лица. Но в този
случай съдът осъди държавата, докато при първия
жалбата е отхвърлена като
недопустима за разглеждане.
Приведените примери от
практиката на Европейския
съд за правата на човека в
Страсбург налагат два извода: първо, има необходимост от допълване на
Конвенцията за правата на
човека с право на защита
при нарушаване на професионалните и творчески интереси на членовете на съответните организации, а не
само на финансовите, и второ, еднакво прилагане на
принципите на Конвенцията
при всички сходни случаи.
Ангел ПОПОВ
инж., д-р по икономика

българи по тези места, т. н.
„мърваци“ или рудари, които трябвало да копаят или
събират желязната руда от
местностите „Робско“, „Чалмата“, „Клисурата“, както
и от възвишенията край
селата Радилово, Капитан
Димитриево и Бяга... „Старите самокови в Брацигово
(и Розово) - пише Хр. Гюлеметов Чибис в „Из миналото
на Брацигово“ - работели
усилено. Удобните естествени улеи при „Чарковете“,
водите от изворите при ман.
„Св. Троица“, падът при „Барутчийниците“, спусъкът на
р. Умишка при параклиса
св. Марина... Тук били железоливниците... Тук се размахвали огромните чукове
на самоковите...“ Нашите
мърваци са копаели и са
прекарвали желязната руда
от хълмовете до ливниците, палили и поддържали
пещите и обработвали желязото „ангария“, сиреч безплатно и принудително като
към всяка вигня са работели
десетки мъже...
Трябва да се знае, че до-

бива на желязо е бил собственост на наследствения
управител на Татар Пазарджишка кааза Хасан бей
Гаванозооглу, като част от
желязото е давано на държавата, а друга част е продавана по някои градове в
Тракия, а също - ползвано в
Брацигово. Именно добивът
на желязо (и по-малко мед)
става причина в Брацигово
да се развият занаяти като
кантарджийство,
косерджийство, рабаджийство,
бъчварство, бакърджийство
и др.
Мърваците, които са се
прехранвали повече от земеделие и животновъдство,
били задължени да работят
от зори до мрак. Те отделяли рудата от пясъка чрез
промиване на самото място
(при с. Капитан Димитриево
и до днес има местност „Корубите“) в дървени корита
(коруби), после я събирали в
чували и я прекарвали по
калдъръмените пътища до
вигните (по Иван Ст. Попов
„Страници из миналото на
гр. Пещера“), като при всяка

вигня работели трима работници, от които единият
се наричал „ватах“, а другите двама - помагачи. Освен
тях имало и двама „прислужници“ и един писар.
Единият от прислужниците
- „субашата“ месел хляб и
готвел, а другият - „танджията“ доставял продуктите за
цялата седмица... Първото
кюлче, наречено „рисовач“
се състояло от чисто желязо,
а другото, размесено с въглища - „цопина“...
Не трябва да се забравя,
че в пещите са горели дърва
и въглища, които били доставяни от околната гора, в
която работели други мъже,
задължени също безплатно
„ангария“ да правят това.
И днес, когато крачим по
старите пътища и мостове,
в реките все още виждаме
късове сгурия, нека си припомним че тези друмове не
са „римски“, а нашите прадеди са оросявали с потта
и кръвта си нашите родни
места, нашия край.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Приета е кадастрална карта на Брацигово
Посетете Младежкия дом за да се запознаете с детайлите относно Вашия имот
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БРAЦИГОВО
Службата по гео- Брацигово, които са пред упълномощени
дезия, картография в службата по геоде- лица на втори етаж
и кадастър - Пазар- зия, картография и в сградата на „Младжик, на основание кадастър.
дежки дом“ гр. Брачл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР
В 30-дневен срок цигово с приемно
съобщава, че са при- от 21.01.2012 г. от време:
ети кадастралната обявяването в „Дър- v всеки работен ден
карта и кадастрал- жавен вестник“ за- от 09 - 13 ч. и 14 - 18 ч.
ния регистър на не- интересованите лица v събота на 04.02.2012г.
движимите имоти могат да направят от 09-13 ч.
на землището на гр. писмени искания и v събота на 18.02.2012г.
Брацигово, община възражения по тях от 09-13 ч.

ОБЯВА
Служба по геодезия, картография и кадастър гр.
Пазарджик съобщава, че в
„Държавен вестник“ бр. 6
от 20.01.2012 г. са обявени
приетите кадастрална карта и кадастрален регистър
на недвижимите имоти за
землището на гр. Брацигово. В 30 (тридесет) дневен
срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по тях пред Служба

по геодезия, картография и
кадастър гр. Пазарджик, ул.
„Цар Шишман“ № 2, ет. 5 и в
представителството и в Младежки дои гр. Брацигово.
Възражения могат да подават само собственици или
упълномощени от тях по съответния ред лица. Към възражението задължително се
прилагат документи за собственост, документи удостоверяващи исканата промяна,
а за промени в граници - актуална скица от общината.

За имоти извън регулацията
на града възражения могат
да се правят само относно
несъответствия на данните
в Кадастралната карта и кадастралния регистър с тези
от Картата на възстановената
собственост (КВС).
Възражения без прилагане
на необходимите документи
няма да се разглеждат.
За удобство възраженията
са по образец, който се получава на място.
СГКК гр. Пазарджик

Ние - хората
В навечерието на Рождество Христово и Нова
година по инициатива на
Читалищното настоятелство
в с. Козарско бе отпразнувана 80-годишнината на Вера
Якимова Тодорова, дейна
общественичка, самодейна
артистка, певица, авторка на
стихове, активна деятелка
на БЗНС в селото.
Познаваме я не само
ние, съселяните ѝ, познава
я общината, познават я в
България и в Македония. С
жизнерадостна усмивка и
одухотворено лице, с широка душа, изпълнена с много
обич, особено към хората,
които животът е ограбил –
такава е Вера. В нашето село
с право я наричат „Майка Тереза“. Тя винаги е готова да
помогне на всеки. Разболее
ли се някой, тя отива да го
навести – ако е зима, печката да запали, хляб да купи и
най-вече добра дума да му
каже, да го окуражи. Събира
запазени дрехи и ги дарява
в домовете за сираци и възрастни хора. От ранна пролет до късна есен работи в
обширното си лозе, помага
и на съседите – бели царевица, чисти праз и зеле. Добра
домакиня е. Къщата ѝ е чиста и спретната, подредена с
мерак, потънала лете в зеленина и пъстри цветя. Прочута винарка е и майсторка
на сладко от тиква и вкусни
баници. Тя не прави разлика
между хората. И е сладкодумна, всеки ще посрещне
с „добре дошъл“, а след това
ще нареди масата... Такава е
нашата леля Вера!
Добродетелите си е насле-

КОЙТО ПЕЕ, НЕ СТАРЕЕ

дила от своите родители. От
баща си е научила да свири
на цигулка и мандолина, а
от майка си – да пее. В нелекия си живот винаги е имала
време за самодейния театър
към читалището. Предпочита комичните роли. Изобщо,
където е леля Вера, има смях
и веселба. Но нейната страст
си остава пеенето и особено
на старите градски песни. Заедно с вокалния състав към
читалището участва в различни фестивали. От 2002 до
2011 г. шест пъти е отличавана с грамота от Фестивала
на старата градска песен в
Пловдив. Три пъти участва
в празника на патриотичната и антифашистката песен
„Сребърни чучулиги“ в София, откъдето се завръща
със златен медал. Награждавана е с грамоти и дипломи за участия в национални
прегледи на художествената
самодейност на читалищните и пенсионерски колективи. Венец на нейните изяви
бе представянето ѝ с авторска песен, посветена на дъщеря ѝ, в македонския град
Струмица, където е предизвикала не само нестихващи
аплодисменти, но и сълзи в
очите...
Всичко, постигнато от г-жа
Вера Тодорова, бе отново
припомнено от секретаря
на читалището Таня Милева
в емоционалното ѝ приветствие. Поздравителен адрес
към юбилярката поднесе
председателят на читалището Асен Симеонов, а прочувствено за всичко преживяно
на фестивалните сцени разказа Тони Христова, опер-

на певица от София. Тинка
Попова прочете стихове, а с
топли, вълнуващи думи се
обърна към майка си дъщеря ѝ Илияна, както и внуците ѝ Никол и Илиян. Много
здраве, щастливо дълголетие, бодрост, младежки бор-

и то така, сякаш беше на фестивална сцена. Присъедини
се и групата за стари градски
песни. Дълго звучаха познатите мелодии, станали любими на хората от селото.
Както се казва, дай Боже,
всекиму такова дълголетие.

бен дух и търсене винаги на
доброто и красивото в живота – с тези пожелания поздрави рожденичката кметът
Димитър Пелев.
И все пак душата на тържеството беше самата домакиня. Развълнувана от сърдечното внимание, тя запя

Вера Тодорова направи гостите си много щастливи. Тя
доказа, че във всяко време
хората трябва да умеят да се
веселят и да бъдат оптимисти. И наистина, който пее,
не старее!
Ягода АРАБАДЖИЕВА

ЗАПОВЕД №РД-468/17.10.2011 г
На основание чл. 63/2/от ЗМДТ/Закон за местните данъци и такси и чл.44 ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М:

График за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на териториите за
обществено ползване в община Брацигово, за календарната 2012 година, както следва:
С автомобил
ДАФ РА 4223 АК
ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Ангел Арнаудов“
1 - 30
2. ул. „Антонивановци“
1 - 27
3. ул. „Георги Глухчев“
1 - 24
4. ул. „Атанас Ненов“
1 - 63
5. ул. „Васил Петлешков“ 1 - 71
6. ул. „Христо Дамянов“
1-6
7. ул. „Братя Златкови“
1 - 13
8. ул. „Христо Гюлеметов“ 1 - 80
9. ул. „Никола Боянов“
1 - 33
10. ул. „Любен Каравелов“ 1 - 7
11. ул. „Владимир Кацаров“ 1 - 22
12. ул. „Георги Раковски“ 1 - 20
13. бул. „Девети Септември“1 - 11
14. ул. „Кирил Гюлеметов“ 1 - 25
15. ул. „Кокиче“
1 - 31
ВТОРНИК
1. ул. „Божура Попова“
1 - 33
2. ул. „Крум Кондаков“
1- 9
3. ул. „Братя Кацарови“
1 - 24
4. ул. „Славчо Карналов“ 1 - 17
5. ул. „Професор Поляков“ 1 - 10
6. бул. „Трети Март“
1- 137
7. ул. „Атанас Кабов“
1 - 27
8. ул. „Слави Дишлянов“ 1 - 42
9. ул. „Атолука“
1 - 18
10. ул. „Георги Михайлов“ 1- 2
11. ул. „Атанас Тодовичин“ 1- 6
12. бул. „Освободители“ 1 - 46
13. ул. „Майор Павлов“
1 - 22
14. ул. „Генерал Генчев“
1 - 22
15. ул. „Димитър Коцов“
1-8
16. ул. „Васил Партъчев“ 1 - 16
17. ул. „Вълев Бунар“
1 - 10
18. Бенабра АД извън регулация
19. Пункт за изваряване на ракия		
извън регулация

СРЯДА
1. ул. „Ана Гиздова“
1 – 25а
2. ул. „Иван Хрисчев“
1 – 29
3. ул. „Борис Кънчев“
1 – 21
4. ул. „Брациговска Комуна“1 – 92
5. ул. „Борис Томчев“
1 – 10
6. ул. „Слави Дишлянов“ 11 – 27
7. ул. „Георги Петков“
1 – 20
8. ул. „Генерал Генчев“ 23 – 52
9. ул. „Оборище“
1 – 44
10. ул. „Панагюрище“
1 – 18
11. ул. „Перущица“
1 – 16
12. ул. „Батак“
1- 7
13. ул. „Копривщица“
1 – 20
14. ул. „Пета“
1- 4
15. ул. „Шеста“
1–3
16. ул. „Никола Мишев“ 1 – 27
17. ул. „Никола Вапцаров“ 1 – 27
18. ул. „Христо Смирненски“1 – 21
19. „Керамит“ извънрегулация
ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. „Георги Бенковски“ 1 – 43
2. ул. „Георги Златков“
1 - 26
3. ул. „Желязко Делев“
1 – 10
4. ул. „Васил Левски“
1 – 22
5. ул. „Грамадите“
1 - 11
6. ул. „Крум Партъчев“
1 – 24
7. ул. „Ангел Попов“
1 – 14
8. ул. „Христо Ботев“
1 – 20
9. ул. „Ангел Симонов“
1 – 20
10. ул. „Борис Чулков“
1 – 20
11. ул. „Данаил Юруков“ 1 – 11
12. ул. „Антон Ашкерц“
1 – 10
14. ул. „Слави Дишлянов“
контейнери
15. Вили извън регулация, Противопожарна охрана
23. „Бял бор“ АД
16. „Поли Атива“ извън регулация
17. „Тракия Ленио“
извън

регулация
18. „Механика“ АД
регулация

извън

ПЕТЪК
1. ул. „Васил Петлешков“ 1–71
2. ул. „Атанас Кабов“
1 -27
3. бул. „Освободители“
1 – 46
4. бул „Трети март“
1-137
5. ул. „Христо Гюлеметов“ 1– 80
Сметопочистване, всички контейнери в гр. Брацигово, събиране
на камарки от изтесване и профилактика на МПС.
С автомобил
Мерцедес РА 4226-АК
ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК
с. РОЗОВО
1. ул. „Първа“
1 – 82
2. ул. „Втора“
1 – 49
3. ул. „Двадесет и втора“ 1 – 22
4. ул. „Двадесет и трета“ 1 - 10
5. ул. „Трета“
1 – 38
6. ул. „Тринадесета“
1–8
7. ул. „Четеринадесета“
1 – 30
8. ул. „Петнадесета“
1 – 27
9. ул. „Осемнадесета“
1 – 32
10. ул. „Деветнадесета“ 1 – 13
11. ул. „Двадесет и първа“ 1 – 22
12. ул. „Четвърта“
1 - 12
13. ул. „Пета“
1 – 40
14. ул. „Шеста“
1 – 13
15. ул. „Седма“
1-7
16. ул. „Осма“
1 - 26
17. ул. „Девета“
1 – 10
18. ул. „Десета“
1- 7
19. ул. „Единадесета“
1 – 12
20. ул. „Дванадесета“
1- 4
21. ул. „Шеснадесета“
1 – 16

22. ул. „Седемнадесет“
1 – 17
23. Пункт за изваряване на ракия
„РПК Априлци“ – извън регулация
24. Бивш стопански двор с. Розово
СРЯДА – гр. БРАЦИГОВО
1. ул. „Петър Фикин“
2. ул. „Георги Пейкин“
1-17
3. ул. „Груйо Андреев“
1-19
ЧЕТВЪРТЪК – гр. БРАЦИГОВО
1. ул. „Паница Семерджиев“1 – 34
2. ул. „Атанас Кьослев“
1 – 27
3. ул. „Иван Вазов“
1 – 17
4. ул. „Данаил Дименов“ 1 – 27
5. ул. „Братя Попови“
1 – 42
6. ул. „Паскал Троянов“
1 – 12
7. ул. „Костур“
1 - 20
8. ул. „Преврен“
1 – 33
9. ул. „Поп Сокол“
1 – 18
10. ул. „Братя Гачеви“
1- 9
11. ул. „Черешево Топче“ 1- 49
12. ул. „Христо Гьошев“
ПЕТЪК
1. ул. „Явор“
1 – 10
2. ул. „Бор“
1 – 24
3. ул. „Пролет“
1–9
4. ул. „Иглика“
1 – 17
5. ул. „Лев Желязков“
1-41
6. ул. „Пейчо Карналов“
1-9
7. ул. „Грамадите“
8. ул. „Иван Боянов“
1-5
9. ул. „Оборище“
1-9
10. ул. „А. Джинджифоров“ 1-12
Почистване на гробишния парк
гр. Брацигово, събиране на камарки от изтестване на градини,
площади, учреждения. Профилактика на МПС.

Продължение в следващия брой

ВЪЛШЕБНИЯТ
ЛЪК
легенда за дъщерята на хана
Дивната Косара прочута бе навред,
снагата ѝ на слязла от Тян-Шан богиня,
в усмивка тя щом грейваше топеше лед,
косите черни като антрацит бе свила
в диадема, с очите - въглени сърца да пали...
Тя яздеше като джигит и никога стрела
не пускаше напразно, хоризонта бе и малък
и вярваше, че някой ден звезда ще стигне със ръка...
Израсна тя в престолнината Фанагория
на Българска държава от Дон, та до Карпати,
корона от кули и дворци на тихо Черноморие.
Царуваше тук хан Боян със четир‘ма братя,
наричан „бате“ бе от тях и целия му род,
затуй че пръв роден бе, пръв почна да ги брани,
гордееше се със коне, с градини с южен плод
превили клони, със тежки снопи и хармани...
Завет оставил бе баща им - като стар бук старец преди да падне, те да бъдат като пръчки в сноп,
петима неразделни като свит в десницата юмрук,
като планетите небесни да не се делят до гроб!
Но ето след година ги връхлетя нечакана беда,
хазари като скакалци нахлуха в степните предели
и само нощем се промъкваха до хора и стада.
Отвличаха моми за роби, празнеха хамбари цели,
те в порти копия забиваха, горяха буйните жита,
от хижите главни оставаха и майки над деца да плачат...
И псета лижеха убити под вирнатите колела
и сила нямаше да спре таз ненаситна напаст...
Че с дребните коне те като от комин
изчезваха невидими, като въззел се синкав дим...
Напразно братята, петима, чакаха със вражи войни
да кръстосат мечове във бой като мъже достойно...
И по селата всички от години губеха надежда,
че животът им висеше на конец от гнила прежда...
Настана глад, и само чуваше се нощем детски плач,
наковалните заглъхнаха, не тръгваше на заранта орач...
Затуй реши се Кубер, поведе селата там към Днепър,
след него пък запрегнал каруците Алцек,
а после Аспарух във Онгъла ограда сам заплете,
даже мартеница прати на батко си на вярност знак...
И остана във престолнината единствен бат Боян
на бащина земя наследник, достоен храбър хан,
и гордостта му бе Косара, дъщеря му с дивен стан!
А великите боили му припомняха за Троя,
как заради Елена ненагледна срина се държава
и в боеве загинаха богоподобните герои,
и само в песните останаха с недостижима слава...
И после шепнешком главите беловласи те склонили
говореха, че Тангра за милост чака приношение най-съвършеният от тях по ум и красота се извисил
и туй е дълг на хана без съмнение...
А ичиргубоила Цок доведе стар шаман
за тежка бран той лък вълшебен му дари
със който можеше хазари със стотици сам
да сваля от конете, напаст да надвий...
...Отмина лятото и златна багреница
наметна есента, ала щедра не дойде Жар-птица...
А тя - Косара дивната, видяла бе в тъмница
пленен канартикина на хазарите Вертак,
наследника на вожда им. И като гълъбица
жадна го спохождаше, не свила нощем крак...
А на лъка, вълшебния, да сложи той ръка,
кроеше примка, недочул там нежния ѝ шепот,
по стъпките ѝ дебнеше, научи всякоя врата,
а на дивната Косара, заслепена в чуден трепет,
през ум не ѝ минаваше, че милва хищник,
коварен и жесток, че алчността му никой не насища...
...И ето, че в двореца запълзя нечакана мълва
и стигна до Косара дума за волята на Тангра,
затуй решиха заедно с любимия Вертаг,
да избягат, ала хитро той лъка открадна...
И отново връхлетяха онези степни скакалци,
хазарите се втурнаха към Фанагория,
прииждаха на облаци, на оглушителни вълни,
едни загиваха, но други никнеха в безброя!
Боян лъка извади, опъна трепетната тетива,
ала стрели не стигаха, не трепват враговете,
разбра, че е отгледал невярната Косара
във кобен час оставила жарава...
И ето, неочаквано в нощта под сърп -луна,
когато се сражаваше Боян във стария дворец,
изскочи тя - Косара на кон, а буйната коса
развяла бе, на колене поиска прошка с тиха речт
че без вина народа хвърли във беда...
А той - баща ѝ, даде я на седемте жреци,
обрекли я на Тангра - нека тя при него отлети...
Развя Косара наметало пред пожара във сияние:
- Ако за Тангра съм останала невинна
и от клеветата ви, о старци, аз загина,
нека моите, що извират от сърце, сълзи
Бог във белоснежни зърна ги вкамени!
И когато тя със своя дух се раздели,
тогава Тангра с перли морски бряг покри...
Димитър АДЖЕЛАРОВ
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