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ДА ВЯРВАМЕ И ДА ПРЕСЛЕДВАМЕ МЕЧТИТЕ СИ!
НА ЗЕМЯТА МИР, МЕЖДУ
ЧОВЕЦИТЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!
БЛАГОВОЛЕНИЕ!

Новогодишно приветствие
на кмета на общината Васил Гюлеметов
Уважаеми съграждани,
Бързо изтече 2011 година – за всички ни трудна, но надявам се и успешна.
И ето, отново сме в очакване на
тихата и свята нощ на Рождество
Христово.
Отново е Коледа – времето на добрия дух, вярата и надеждата.
Сега те са насочени към предстоящата 2012-а, която за всички нас е
белязана с юбилейни дати - 120 години
от обявяването на Брацигово за град,
100 години от основаването на Каменарското училище - днес ПГСА, и 35
години от създаването на общината.
Всичко това ни прави не само горди,
но и ни задължава да отстояваме бъдещето си без да разчитаме на чудеса.
Нужно е само силно да вярваме в себе
си и да преследваме мечтите си.
Нека запазим чистотата на мислите и щедростта на сърцата си!
Нека доброто ражда добро! Бъдете
здрави и щастливи! Пожелавам на
всички ви весела Коледа! Мирна, щастлива и благополучна Нова година!

„Днес ви се роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос”
/Лука 2:11/
Цялата земя тържествува и възпява раждането на Божия Син от Дева
Мария. Народът Божий мислено се
отправя към Витлеемската пещера, за
да се поклони на родилия се Богомладенец. Светата Църква тържествено
пее: „Христос се ражда, славете Го!
Христос идва от небето, посрещнете Го!...” Безкрайните небеса снизхождат до земните предели и ги обливат
с божествената благодат, тишина и
тайнственост на рождественската нощ,
в която витлеемските пастири чули
благата вест от ангелите Божии: „Днес
ви се роди в града Давидов Спасител,
Който е Христос Господ” /Лука 2:11/.
С голямо старание и празнично
вълнение приготвяме домовете си,
трапезата, припомняме си чудните песни и обичаи, защото се явяваме пред
лицето Божие.
Небето и земята са изпълнени с Неговата слава, възторжено бликнала в
ангелския химн: „Слава във висините
Богу и на земята мир, между човеците благоволение” /Лука 2:14/.
С рождественска радост, възлюбени, да благодарим на Всемилостивия

Ñâåòëà è òîïëà Êîëåäà, ñêúïè ñúàâòîðè è ÷èòàòåëè íà âåñòíèêà!
Áúäåòå çäðàâè è íåêà âèíàãè äà âè ñúïúòñòâà ëþáîâòà – ùåäðî ÿ äàðÿâàéòå è ÿ ïîëó÷àâàéòå!
Êúñìåò ïðåç öÿëàòà 2012-à!
Ðåäàêöèÿ „Àïðèëöè”
С гласовете
отдясно

ОбС ПОТВЪРДИ СВОЕ РЕШЕНИЕ СРЕЩА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Възражения на кмета на общината срещу две решения на
ОбС от последната сесия бяха
повод за извънредното заседание на местния парламент на
19 декември. Първото – срещу
крайния срок /12 декември/ за
изготвяне на конкурсните условия за избор на управител на
„Инфрастрой”. Беше уточнено,
че без да е определен председателят на комисията, въпросните условия не могат да бъдат

изработени. Анета Рашайкова
бе избрана за председател на
комисията, в състава на която
влизат още общинските съветници Дима Пашкулева, Стоян
Вълков и Румяна Иванова, а
като представители на изпълнителната власт – инж. Румяна
Григорова, Елена Василева и
Сашка Манджукова. 12 януари
2012-а – този краен срок гласуваха заседателите.
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се състоя на 8 декември в с. Козарско по инициатива на кмета Димитър Пелев.
Целта бе не само да се опознаят по-отблизо
нашите предприемачи, но и да се обменят идеи
за решаване проблемите на селото, както и да се
подпомогнат финансово някои дейности на кметството – каза Д. Пелев. – Беше проявен интерес
към сградата на бившето училище и се споделиха
виждания за нейното ползване.
По повод настъпващите хубави празници,
един от участниците в срещата пое ангажимент
да съдейства за подмяната на балатума в детската
градина и за покупката на играчки за малчуганите
– допълни кметът.

В рамките на празничните изяви в навечерието на Рождество Христово брациговци препълниха голямата зала
на читалището и с аплодисментите си дариха самодейния театър от Ракитово, който представи чудесно спектакъла „На сватба” на Камен Донев. /Сн. 1/
В понеделник в Младежкия дом отвори
врати
коледният
базар. На импровизираните щандове свои
изделия
подредиха
Дневният център за
хора с увреждания /сн.
2/, фирма „Керамит”,
ЕТ „Васка Лазарова”,
„Айдън 09” ЕООД, а
кафе и сладкарски
изделия предлага ЕТ
Сн. 1
Сн. 2 „Маринов-Атанас”.
Във връзка с подготовката и организацията
на коледните тържества,
Народно читалище „Васил
Петлешков – 1874” се обърна
за подкрепа към намиращото
се военно формирование
на територията на община

ЗА ТОПЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ
Брацигово. Молбата ни беше
за осигуряване на гориво за
отопление на голямата зала.
След изпратено писмо до
министъра на отбраната Аню

Ангелов, подписано от кмета
Васил Гюлеметов, читалището получи дарение от 500 л
дизелово гориво.
Ръководството изказва

своите най-искрени благодарности за оказаната подкрепа.
Пожелаваме на всички весели и усмихнати празници!
Галина ТРАЯНОВА
секретар на читалището

ни Небесен Отец за драгоценните дарове на Неговата божествена любов
и да се стараем да ги оделотворяваме
в живота си. Да молим усърдно Богомладенеца Христос Господ да се всели благодатно в нашите сърца, да ги
просвети със светлината на разума,
да даде мир на душите ни и на целия
свят.
Благочестиви православни християни, още една година от земния ни
живот отмина във вечността. Намираме се пред прага на новата Господня
2012-а, време да си дадем равносметка
пред собствената си съвест, кой как е
използвал дните на отминалата година. Да открием недостатъците си и да
се поучим от тях, да ги отбягваме и се
усъвършенстваме в доброто: „Да се
стремим да бъдем съвършени, както
е съвършен и небесният наш Отец”
/Мат. 5:48 /.
Отечески и вседушевно честитя
светлото Христово Рождество на
всички вас – верни чеда на светата ни
Православна Църква, с пожелание за
здраве, успехи и радост във въплотилия се Христос Господ.
Честито Рождество Христово! И
благословена Новата 2012 година!
Отец Любомир ТРАЯНОВ

РОЖДЕСТВОТО НА НАДЕЖДАТА
Всяко Рождество – на
човек или божество, всяко
начало – най-вече Новата
година, неизменно носи надежди... Всеки - малък или
възрастен, очаква радост
– подарък, успех в работата,
осъществяване на мечти,
крепко здраве...
А нима това не се отнася и за държавата, за целия
народ? Очевидно е, че след
невероятните превратности
на миналото, надеждата и
вярата във всесилието на
правдата и истината са съпровождали нашите деди и
прадеди векове.
Повече от хилядолетния
път на нашата България
/защото има и други, на други места/, удивително и трудно обяснимо, съвпада с мита
за Сизиф, син на Еол – бог на
ветровете. Той се отличавал
с богоравни способности и
затова, когато настъпил часът на смъртта му и Танатос
дошъл за душата му, успял
да го заблуди и да го окове
във вериги... И дал простор
на безсмъртието – хората
вече не умирали. Разгневил
се бог Зевс и го захвърлил
в царството на смъртта,
но Сизиф го изпреварил и
предупредил жена си да не
дава жертвоприношение на
подземните богове. И когато
те – боговете, възроптали за
това пред бог Хадес, Сизиф
го помолил да го пусне да говори с жена си... И не се върнал в ада. Като научил това,
Зевс го наказал вечно да
търкаля един огромен камък
по стръмна планина и когато
стигне на върха, камъкът да
пада с трясък в пропастта. И
да почва отново...

За тези, които познават
нашата история, тя удивително съвпада с мита за Сизиф.
Защото България от основаването си за две столетия
бързо става третата политическа сила в Европа, наред
с Франкското кралство и
Византия. След век изчезва
от картата на Европа, погълната от Константинопол.
През Второто българско
царство имаме главозамайващите победи при Одрин
и Клокотница, после идват
османците и ни заличават за
пет века... След това имаме
Шипка, Сливница, прославените Дойран, Одрин, Тутракан... и позорния Ньойски
договор от 1919-а. И после
отново тръгваме нагоре за
десетилетия...
България е тлеела в пепелта на забравата векове и
е възкръсвала отново, водена от надеждата. И тя – Надеждата, е приемала образа
ту на Крали Марко и Момчил,
ту на хайдушки войводи
като Ангел, Чавдар, Мануш
и мн. др., на Хаджи Димитър
и Стефан Караджа... Много
българи обръщат очи към
Апостола на свободата... Докато Русия я осъществява!
И днес, когато държавата
ни наподобява на ограбена
от кърджалии православна
църква, и поезията на Смирненски стана съвременна,
време е да се постави ново
начало с нова надежда, но
не с бабаитско високомерие,
а с благородство и саможертва.
Защото идва Рождество,
идва Надеждата!
Димитър АДЖЕЛАРОВ
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Общество

РАЗПИСАНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ ЕДИН БЕЗПОЧВЕН КОНФЛИКТ
ЗА И ОТ ПЛОВДИВ – РАЗРЕДЕНО
Това ви
интересува

„Обръщам се към Вас с молба от
името на жителите на община Брацигово
за запазването на пътуващите влакове
по направление Пловдив – Пещера и в
обратната посока. Това е важно за много
хора, които работят и учат в Брацигово и
в Пловдив...
В малките населени места е изключително трудна реализацията на пазара на
труда, особено във време на криза...“ –
това е част от писмото на кмета на общината Васил Гюлеметов от 6 декември т.г.,
по повод идеята за съкращаване на пътническия жп транспорт, до директора на
„БДЖ“ ЕАД, поделение Пловдив, с копие
до директора и зам.-директора на УДВГД.
В писмото се акцентира и на факта, че с
тези влакове на гара Стамболийски се
прави връзка за пътуване до София...
Алтернативният транспорт не е достатъчен. Всичко това ще доведе до социално напрежение. Затова Общината ще
продължава да търси активен диалог
с ръководството на БДЖ и съдействието на Областната администрация в

Пазарджик и да отстоява интересите на
хората в общината.
„Изразих несъгласието си за съкращаването на влаковете и на срещата в
управлението на БДЖ, която се състоя
на 7 декември в Пловдив, с участието
на всички кметове от Южна България.
Бях подкрепен от колегите ми в Пещера
и Кричим“ – заяви В. Гюлеметов пред
„Априлци“.
Последва и среща с областния управител в Пазарджик, на която потърсихме
съдействието му и го запознахме с официалното становище на Общината. То бе
прието и подкрепено с писмо от страна
на Областната управа до ръководството на БДЖ – допълни зам.-кметът инж.
Тодор Кръстев.
Актуалната информация в момента
е: Отменени са по два влака в двете
направления. Пътуват в посока Пловдив
от Пещера в 5,25; 12,05 и в 17,20 ч., а в
посока Пещера от Пловдив – в 6,40; 15,35
и в 17,40 ч.
Луиза ПЕКМЕЗЯН

Железничарската стачка
вече приключи. От едната
страна на барикадата бяха
железничарите и синдикатите,
от другата – ръководството
на БДЖ, Министерството на
транспорта и правителството. Спорът – заради ниската
ефективност на пътническия
жп транспорт. Всъщност това
е безспорното. Пътническият
жп транспорт е наистина
губещ. Това вече е известно
на цялото общество. Така е и
в други страни. България не е
единствената. Но пътническият
жп транспорт, освен финансово, има и социално измерение.
Намерението на ръководството
на БДЖ да премахне десетки
влакове, а вероятно и линии,
означава ликвидиране на
тази важна функция /особено
за България/ и оскъпяване на
пътуванията за хиляди граждани. Известно е също, че автомобилният пътнически транспорт
е по-скъп от железопътния. Но
поради тази причина в бъдеще

може да липсва и автомобилен
пътнически превоз до малките
населени места. Високите цени
могат да станат причина за
спиране и на този транспорт
заради малкото пътуващи и
ниската рентабилност. Какъв
е изходът?
Едновременно със съкращаването на пътническия
жп персонал и на влаковете,
Министерството на транспорта
има намерение да приватизира
товарния жп транспорт. По
време на стачката стана ясно,
че той е доста рентабилен. Така
е не само у нас. Поради превоза
на огромни товари чрез железниците, цената е по-ниска от
тази при автомобилния транспорт, предимството на който е в
неговата мобилност. При успоредни и по-далечни дистанции
обаче то е в полза на железопътния. Затова товарният
жп транспорт е по-печеливш.
Но тогава съвсем логичен е
въпросът: Какво налага приватизирането му? Преди месеци

МАЛКИТЕ И ГОЛЕМИ ОГОРЧЕНИЯ
Животът на човек е
изпълнен с различни преживявания, които са тясно
свързани с неговата индивидуалност. Трябва да признаем обаче, че ако животът
ни наистина е толкова черен,
колкото ни го представиха
доскоро стачкуващите на
жълтите павета, отдавна да
ни е нямало.
Наистина нашата мила
България преживява тежки
дни, но... има десетина
вида хляб по магазините и
не ставаме в 4 сутринта, за
да се редим на опашка...
Негативизмът, като философия, не е помагал никому в
този красив и грешен свят.
Не зърнопроизводителите и жепейците, а пенсионерите са зле! Просто на някои
хора в България и многото



не им стига, а за други – малкото се вижда като много. И
кой е виновен?!
Няма ги пенсионерите,
няма ги в протестите. С
какво да отидат до София.
Нямат пари за кебапчета,
нито за да платят за музика
по софийските улици. Щяха
да видят иначе как се играе
право и криво хоро...
Останахме пред телевизорите, за да гледаме
модерната техника на зърнопроизводителите и да
слушаме жестоките закани
към правителството...
Всичко ли в живота ни
е облаци и кал?! Животът
е тънък и многообразен и в
него има и хубави вълнения,
и страх, и затваряне в света
на болежките... Но нима ще
превърнем това в крушение

ТЪРГОВЕ



на надеждите или неверие в
бъдещето?! Нали е останало
и нещо хубаво в душата и...
обществото ни?! А защо не
потърсим и открием всеки за
себе си животворната капка
оптимизъм?
И понеже сме в навечерието на най-хубавите
християнски
празници,
нека забравим за малките
и големите огорчения и да
си припомним, че стремежът
към пълноценен и интересен живот, способността да
ценим важното в настоящето
и да отминем със снизхождение дреболиите, извеждат
човека напред и нагоре... Е,
не и пенсионерите...
А на всички тях от клуб
„Дълголетие“
пожелавам
здраве, кураж и надежда!
Гена ПАВЛОВА

ТЪРГОВЕ

медиите съобщиха, че Англия
ще инвестира милиарди лири
в своите държавни железници.
Тя по-малко капиталистическа
ли е от България?
Изходът от тежката ситуация, в която е БДЖ, не по вина
на обикновените работещи,
е запазване на товарния и
подпомагане на пътническия
транспорт с част от печалбите
му. Двете стопански дейности
са свързани като сиамски близнаци. Разделянето ще направи
за кратко време милионери
едни и още по-бедни други. В
тази връзка време е да спрат
спекулациите, че пътническият
жп превоз е дотиран от всички български данъкоплатци и
затова трябва да бъде съкратен. Той винаги е бил дотиран
не от данъкоплатците, а от
другия сиамски близнак. Това
е простата истина за днешния
безпочвен конфликт.
Ангел Попов
доктор по икономика

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Търси да назначи огняр
за отоплителния сезон
2011/2012 г. за обектите
Младежки дом и Общинска
администрация.
За
справки:
отдел
„Човешки ресурси“, стая
№ 9 в Общината.

На основание
чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
Под наслов „Всяко дете има право на щастие и
закрила!“ на 15 декември в клуба на НЧ „Св. св. Кирил
и Методий-1929 г.” в с. Исперихово се проведе среща
между отдел „Закрила на детето“, Център за обществена
подкрепа „Васил Петлешков“ в Брацигово и жители на
селото.
Беше разяснен смисълът на кампанията и условията, на които трябва да отговарят приемните родители.
Присъстващите проявиха голям интерес.
Текст и снимка: Васка ВЪЛЧЕВА
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и на Закона за управление
на отпадъците, в Заповед
на кмета на общината се
разпорежда
събирането
на моторни масла да се
извършва в бензиностанция „КАОЙЛ“, стопанисвана
от Васил Дамов. Забранява
се изхвърлянето на отработените масла извън споменатия обект, намиращ се на
ул. „Трети март“ 84.

ТЪРГОВЕ



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
години на недвижим имот,
публична общинска собственост, представляващ водоем „Вриз“ с площ 37.934 дка.
Търгът ще се проведе на
04.01.2012 г. от 10 ч. в сградата на Общинска администрация – Брацигово.
Началната тръжна годишна наемна цена е в размер на
1200 лв. без ДДС и основен
предмет на договора за
наем – управлението и поддържането със средства на
наемателя, срещу правото му
да експлоатира обекта, чрез
рибовъдство и осъществяване на спортен риболов.
Тръжна
документация
може да се закупи от фронтофиса срещу сумата от 50 лв.
до 16 ч. на 03.01.2012 г.
Депозит за участие в
търга в размер на 10 % от
началната тръжна годишна
наемна цена се внася в
касата на фронт-офиса или
по банков път по сметка IBAN
BG88 SOMB91303332969601,
BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон Пещера
до 16.30 ч. на 03.01.2012 г.
Документи за участие в търга се приемат на
фронт-офиса до 16.45 ч. на
03.01.2012 г.
Договорът със спечелилия участник ще се сключи
след внасяне на гаранция за
изпълнение на същия, представляваща парична сума в
размер на 30 % от достигнатата на търга годишна наемна цена.

Кандидатите могат да
бъдат юридически лица
и еднолични търговци и
следва да представят следните документи за участие
в търга: удостоверение за
актуално състояние или
документ,
удостоверяващ
ЕИК на участника, съгласно
Закона за търговския регистър; копие от регистрацията
по Булстат, в случаите, когато
участникът не е посочил ЕИК;
документ за самоличност и
ксерокопие от лична карта на
представителя; нотариално
заверено пълномощно, когато фирмата се представлява
от трето лице; удостоверение
за липса на задължения
към Общината; декларация
за запознаване с тръжните
условия и оглед на обекта;
документ за закупена тръжна документация; документ
за внесен депозит; удостоверение от НАП за наличие или
липса на задължения.
До участие в търга няма
да бъдат допуснати кандидати, които имат парични
задължения към Община
Брацигово.
Липсата
на
задължения се доказва с
удостоверение, което се
издава от Общинска администрация – звено „Местни
данъци и такси“.
В случай, че в определения срок няма подадени
заявления за участие в
търга, последващ такъв да се
проведе петнадесет дни след
обявения на 04.01.2012 г.
За допълнителна информация: Общинска администрация – Брацигово, тел. 03552/
20-65, вътр. 110 или 116.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за
продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот
IХ-1502, търговия и услуги, в кв. 131 по плана на Брацигово, целият с площ 384 кв. м. Административен
адрес на имота: Брацигово, ул. „Кокиче“ № 2.
Началната тръжна продажна цена е в размер на
11 520 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 05.01.2012 г. от 10 ч. в
сградата на Общинска администрация - Брацигово.
Тръжната документация се закупува от касата
на фронт-офиса срещу сумата от 50 лв. до 15 ч. на
04.01.2012 г.
Депозит за участие в търга в размер на 10 %
от началната тръжна продажна цена се внася в
брой в касата на Община Брацигово или по сметка
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF,
при „Общинска банка“ АД - Пещера до 16.30 ч. на
04.01.2012 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават
на фронт-офиса до 16.45 ч. на 04.01.2012 г.
Оглед на обекта може да се направи в рамките на
работното време на Общинската администрация до
15 ч. на 04.01.2012 г. след представяне на документ
за закупена тръжна документация.
В случай, че обявеният търг не се проведе,
последващ такъв да се насрочи за след петнадесет
дни при същите условия.
За допълнителна информация: Общинска администрация – Брацигово, тел. 03552/20-65,
вътр. 106 или 116.
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
с явно наддаване за отдаване
под наем на поземлен имот №
026002 – нива, с площ 39,004
дка по картата на възстановена собственост в землището
на с. Исперихово, м. Ямките,
трета категория при неполивни условия.
Начална тръжна годишна наемна цена - в размер
на 975,10 лв.
Срок за отдаване под
наем – 5 години .

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под
наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващи части от I етаж в сградата на Младежки
дом, намираща се в УПИ ХI – Младежки дом, в кв. 13 по плана на
Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1, а именно: помещение
с площ 160 кв. м за кафе-аперитив и помещение с площ 200 кв.
м за нощен бар.
Търгът ще се проведе на 09.01.2012 г. от 10 ч. в сградата на
Общинска администрация – Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6а.
Срок за отдаване под наем на частите от имота – 5 години.
Начална тръжна месечна наемна цена – 440 лв. без ДДС.
Кандидатите за участие в търга да бъдат юридически лица,
регистрирани по смисъла на Търговския закон.
Задължително условие – имотът, предмет на търга, да се ползва само по предназначението му.
Тръжна документация може да се закупи от фронт-офиса
срещу сумата от 50 лв. до 16 ч. на 06.01.2012 г.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната
тръжна цена се внася в касата на фронт-офиса или по банков път
по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при
„Общинска банка“ АД – клон Пещера до 16.30 ч. на 06.01.2012 г.
Документи за участие в търга се приемат на фронт-офиса до
16.45 ч. на 06.01.2012 г.
Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на служител
от Общинска администрация се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до 15 ч. на 06.01.2012 г.
За допълнителна информация:
стая № 16, тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110.

Търгът ще се проведе на
10.01.2012 г. от 10 ч. в сградата на Общинска администрация - Брацигово, ул. „Атанас
Кабов” № 6а.
Тръжната документация
се закупува от касата на
фронт-офиса в Общинската администрация срещу
сумата от 50 лв. до 15 ч. на
09.01.2012 г.
Депозит за участие в
търга в размер на 10 % от
обявената
първоначална
годишна наемна цена се

внася по сметка IBAN BG88
SOMB 91303332969601, BIC
SOMBBGSF, при „Общинска
банка” АД - Пещера до 16.30
ч. на 09.01.2012 г.
Молби за участие в търга
с необходимите документи,
описани в тръжната документация, се подават на
фронт-офиса до 16.45 ч. на
09.01.2012 г .
Оглед на имота може
да се направи в рамките на
работното време на кметство
Исперихово след представя-

не на документ за закупена
тръжна документация до 15
ч. на 09.01.2012 г.
В случай, че за имота търг
не се проведе, последващ да
се насрочи за след петнадесет дни при същите условия.
За допълнителна информация: стая № 16 в Общинска
администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116,
или кметство Исперихово,
тел. 03558/22-22.

22 декември 2011 г.

Ние - хората

ПРЕДПРАЗНИЧНИ РАЗМИСЛИ ЗА МАИТЕ,
МАЯТА И БАНИЦАТА С КЪСМЕТИТЕ

Коледа иде. Нова година.
Празници стари, хубави - чакани и обичани.
Открай време, нагази ли
есента в дълбоката шума,
започне ли слънцето рано
да се прибира, плъзнат ли
млечните мъгли - студ неволен пронизва душата,
атавистични страхове размърдват сенки в най-тайните извивки на генетичната
ни памет, жажда за огън,
защита и обич избликва в
клетките ни.
Жажда да бъдем заедно,
да сме добри. Да си дадем
това, което най-много искаме и най-много ни липсва
- време, внимание и топлота.
С песни, смехове и звън
на празнични камбани да
прогоним - или поне да
приспим - онези болки и
тревоги, които глозгат живота ни. С подаръци от сърце
да изразим чувствата си, за
които рядко намираме думи.
Да създадем своя празник

- и да го пуснем като жив
въглен в сърцето на студа
- да го направим щит пред
отчуждението.
Откога има хора?...
Незнайно.
Историята често е отражение на нечие въображение, провокирано от факти с
недоказани подробности. А
без подробности не би могло да проумеем същността
- на времето, на битието, на
човека...
Може би затова в празниците фактите избледняват,
традициите се променят,
дори датите им са различни
по различните календари,
но духът им остава същият
и дълбокият им смисъл не се
губи. Навсякъде по света.
Важен е знакът. Символът.
Коледни дръвчета - накитени с плодовете на Земята или с крехки бляскави
украшения - за да не забрави красотата си природата,
скрита под белия саван на

И тази година, в навечерието на Рождество
Христово, „Нестле-България” АД направи дарение
за децата в неравностойно положение в общината.
Кашоните съдържат
шоколади, шоколадени
изделия, сосове и фиксове на обща стойност
близо 10 хил. лв.

радициите не са това,
което бяха и вероятно
затова на всички, дошли в Клуба на пенсионерите в
Розово миналия четвъртък, им
беше много интересно, когато
библиотекарката Васка Спасова подхвана темата „Бъдни
вечер и Коледа в далечното ни
минало”.
И защото тези хубави
празници са предшествани от
дълги пости, си припомнихме,
че типично само за нашето
село е бил т. нар. „попарник”
/на снимката/. Това е пита, приготвена от смляна царевица,
замесена с квас и попарено
царевично брашно. В намазнената тава по желание поръсвали и наситнен праз. Нарязвали
питата на квадратни парчета и
я хапвали със зелева чорба.
По време на постите тук ядели
точно попарник, защото хем насищал, хем държал топло.
Няколко дни продължавала подготовката за Бъдни вечер. Задължително домакинята
измивала всички съдове с дървесна пепел. На пода слагала
слама, върху която застилала

Т
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усамотението.
Дъбов пън в огнището,
трептящи свещи в храма - с
надежда да опазим Огъня.
Онзи, същия... от пещерата... От сърцето...
В низините на живота.
И във висините на мечтата.
Коледа иде.
Нова година.
Празници стари - добри
и хубави.
От началото на света.
И до свършека...
2012 е идващата Нова.
12 месеца, които предстоят.
Истерията около предсказанията на маите е на път
да стане история.
По улиците механични
Дядоколедовци клатят големите си усмихнати лица в
такт с английското “Джингъл
бел...”. По градските площади
красиви и усмихнати хора фотографират милите си дечица
край огромните бляскави
елхи, тук-таме звучат нашен-

ски коледни песни. В магазините намалява маята - за да
са бухнали питките с паричка,
замесени с любов и дъхащи
сладост. Късметите в баницата на всяка трапеза ще са
различни - както са различни
хората, вярата, надеждите и
мечтите им. Различни - със
сигурност - ще са и трапезите.
Изобилието и нищетата - за
жалост - са двете крайности
на нашето съвремие.
Но нима само сега е
така? Навярно така е от началото на началата.
Едва ли Бог има пръст в
това. Няма да е честно и да
го припишем на Дявола.
Човеци сме и човешкото
не ни е чуждо, а в него има
доста тъмни страсти.
Нека ги смирим.
Край горящия огън у
дома, до сърцата на обичните ни. С късметчето от своята
баница...
Цветанка УБИНОВА

Някога в Розово

БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА
кози чул. И софрата била ниска
– колкото по-близко до земята,
толкова по-добре за хората. Нареждали приготвените ястия
– гъста яхния от бял фасул с
червена чушка, ошав, сладка
баница от булгур, залят със захарен сироп, тиквеник, варено
жито с орехи, питка с пара,
сърми, плодове. На масата поставяли и купичка със семена,
които напролет се засявали, и
кесия с пари, за да е плодородна и богата годината - всичко
това не е било случайно, а носело своя дълбок смисъл.

Бъдникът в огнището пък
бил дебел дънер от дъб или
круша. Не изчаквали да изгори
докрай – догарянето ставало
на каденките на Васильов и на
Йордановден – за дълъг живот.
А водата, в която потапяли
въглените от изгорелия бъдник, използвали срещу страх
и уроки.
Най-възрастният в семейството /или детето/ казвал
молитвата и прикадявал за
здраве, късмет и плодородие.
За тази цел използвали палешникът на ралото – на него
поставяли жар и тамян. После
го изнасяли навън – ако на него
останело само пепел, вярвали,
че сеитбата ще е добра, а годината - плодородна, а ако имало
и въглени – тя ще е лоша...
Първото парче от питката,
върху която запалвали свещичка и чакали докато догори,
както и парЃта, поставяли пред
иконата на св. Богородица.

ФУТБОЛ
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НА МНОГАЯ ЛЕТА!

През ноември под звуците на Менделсон във вечна
любов се врекоха Десислава и Костадин Мандурови.
В красива обстановка, в празнично украсената зала
на хотел „Виктория” в Брацигово младите влюбени
казаха „Да” и узакониха съвместния си живот. Сватбеното
тържество продължи в ресторанта до зори.
Бъдете щастливи и отпразнувайте заедно не само
сребърната и златната, но и платинената си сватба!
С много обич: От кумовете и родителите
След вечерята софрата оставала на мястото си, защото
вярвали, че ще минат духовете
на покойниците от родата. А
след като забиела черковната
камбана, тръгвали коледарите
– деца в юношеска възраст,
с тъкани шарени торбички на
рамо и с коледарки в ръце.
Всяка домакиня е приготвяла
колачета, украсени с орехи и
лешници. На пода поръсвала
царевица и жито – върху тях
коледарите тропали, пеели и
благославяли.
В полунощ църковната камбана събирала хората от всички
махали на тържествена служба
за Рождество Христово. На големия празник те си гостували
и се поздравлявали, а привечер на мегдана засвирвали
гайдите, заигравали пременени
и нагиздени моми и ергени.
След този ден масово започвали да колят прасетата.
С вяра, добро, традиция и
трудолюбие хората живеели в
хармония с природата, а в къщите – в мир и разбирателство
по няколко поколения.
Катя КОМИТОВА

ОбС ПОТВЪРДИ СВОЕ РЕШЕНИЕ

- От страница 1
Второто възражение на
кмета Васил Гюлеметов се отнасяше до решението на ОбС
заплатите на кметовете на селата да се увеличат от 600 на
700 лв. от 1 януари. Мотивите
му бяха изложени на заседанието от Сашка Манджукова:
предстоят съкращения, а и
бюджетът за следващата година още не е приет. Според
Георги Кабов по-редно е до
разглеждането му заплатите
да останат в този размер и
тогава, в зависимост от средствата, да се увеличат. След
поименно гласуване това
предложение не намери подкрепата на дясната страна
на залата. Решение No 22 не
бе отменено. И така още от
1 януари заплатите на кметовете на с. Бяга, Исперихово,
Козарско, Розово и Равногор
ще се вдигнат с по 100 лв. За
сметка на какво – ще се разбере след месец-два.
Луиза ПЕКМЕЗЯН

ФУТБОЛ

„ЧИКО” – ЛИДЕРЪТ В ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН ФК „Брацигово” - НА X МЯСТО В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

Отшумяха вълненията
на окръжното първенство и
всеки зае мястото, което заслужи и от което ще очаква
пролетното продължение.
Настъпи времето за отдих и
равносметка.
Отдихът сигурно ще бъде
приятен, но равносметката?
Колкото и да боли, истината е една: тъжна бе тази
футболна есен, по-тъжна от
предишните.
Изключение
правят нашият „Чико” и
отборите на Варвара, Паталеница и Сарая, които наред
с интригата в първенството,
будеха интерес с играта помежду си.
Картината на върха? Тя
е просто копие на онова, с
което се характеризира и
миналото първенство. Къде
останаха пожеланията за поширока конкуренция в спор
за първото място – само четири отбора се конкурираха
за челото на класацията.
Кой мач ще се запомни?
Всички
мачове
на
„Чико”, което показва, че
тимът върви в правилна
посока. В първата си домакинска среща постигнахме
лесна победа над „Марица”
/Огняново/ с 3:0. Седмица
по-късно, като гости, спечелихме над „Марица” /Белово/
с 2:4, след това със Сарая
завършихме 1:1, някои от играчите бяха с контузии. Това

повлия и на гостуването ни
в Хаджиево, където трудно
победихме с 1:2, с „Барикади” /Стрелча/ надмощието
ни се изрази в резултат 4:1
и така стигнахме до гостуването във Ветрен, където
домакините, с помощта на
съдийската тройка, ни надиграха с 2:0. Зрителите не
на шега казваха, че и ЦСКА
да беше, щеше да загуби. С
този мач бе прекъсната нашата победна серия, след
което дойде и последната
загуба като домакин с 1:2
от Варвара. До края на полусезона „Чико” нямаше
проблеми и с лекота игра и
победи Братаница, Брацигово, Паталеница, Синитево,
Черногорово. И ето че дойде
13-ият фатален кръг за отбора на Батак, когато зрителите, дошли на стадиона в
Пещера, бяха възнаградени
с хандбален резултат 1:12 за
„Чико”. В домакинския мач
пък с „Тракия” /Мирянци/
възможностите ни стигнаха
само до 7:0. На последния
двубой
във
Величково
много публика дойде да
види играта на лидера в
класирането – „Чико”. Двата
отбора се вкопчиха в битка
безкомпромисно по целия
терен още от самото начало. Имаше движение, остри
сблъсъци и хубави технически изпълнения, като гостите

търсеха по-настойчиво победната развръзка и в 26-ата
минута Живко Готев откри
резултата – 0:1. Домакините
успяха да изравнят - 1:1, за
което можем само да съжаляваме.
Закриването на полусезона след мача, по традиция, се превръща в празник
в селската дискотека.
Лидерското място на
„Чико” - Бяга в есенния
полусезон е благородно
съревнование за спортсменска игра и дисциплина. То е
допълнително украшение за
отбора ни, който съумя да
докаже, че поведението на
терена и майсторството не
се изключват, а взаимно се
допълват.
Чрез в. „Априлци” УС на
ФК „Чико” сърдечно поздравява и пожелава здраве
на Йордан Михайлов, Георги
Михайлов, Делян Лазаров,
Живко Готев, Димитър Гачев,
Славейко Чолаков, Васил
Райнов, Йордан Стойчев,
Лъчко Стойчев, Стефан
Йонов, Димитър Шпатов,
Димитър Матански, Дончо
Асенов, Николай Дойчев,
Денислав Илиев, Георги
Чапов, Господин Русев и ст.
треньора Стефан Маджаров.
През 2012-а Бяга ще отбележи 90-годишнината на
футбола в селото!
Димитър П. ПОПОВ

В последния, XV кръг от есенния полусезон ФК „Брацигово” трябваше да гостува на
новака ФК „Батак”, който играеше своите срещи на градския стадион в Пещера. Но заради наема, който плащат, ръководството им предложи мачът да се играе в Брацигово.
Пред около стотина зрители нашите момчета направо разбиха отбора на Батак.
Два гола отбеляза отличният Костадин Чомпалов, а по един – дежурните Иван
Бекриев и Христо Мишев. Краен резултат – 4:0 за Брацигово. Убедителната победа в последния кръг прати нашите на X място /само на 5 точки от петото място/.
Равносметката за полусезона: от изиграните 15 мача отборът ни записа 6 победи,
7 загуби и 2 равенства при голова разлика 26-27.

ХРИСТО МИШЕВ – ФУТБОЛИСТ НА 2011 Г.

Тази година бе възстановена една традиция – анкета за футболист на 2011-а.
Тя се проведе в три етапа.
Първият – по време на срещата Брацигово – Батак,

когато на всички, дошли на
стадион „Хр. Гюлеметов”,
бяха раздадени анкетни
карти. В тях участниците
можеха да избират до 6
от играчите на футболния

ни клуб, като първият се
оценява с 6 точки, вторият
– с 5, и т.н. до шестия, който
получава 1 точка.
Вторият етап от анкетата
мина по време на банкета
по повод приключването
на полусезона – вечерта на
3 декември футболистите
ни направиха своя избор
– кой заслужава да е носител на приза.
Третият етап беше изборът на ръководството
на клуба. След преброяването на анкетите, за ФУТБОЛИСТ НА 2011 г. беше
избран Христо Мишев, с
първи подгласник Иван
Чомпалов, и втори – Иван
Бекриев. Специалната награда за избора на феновете получи Иван Чомпалов
– той беше първи в картите,
които попълниха те по време на последната среща.
Георги ГЕОРГИЕВ

Януари/January
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday
52/5

Събота
Saturday

30 31
3

4

5

6

7

Неделя
Sunday

Февруари/February
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

1

5

6

7

3

Събота
Saturday

4

Неделя
Sunday

Март/March
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

1

2

5

9

8

9 10 11 12

10

5

6

7

Събота
Saturday

3

Неделя
Sunday

4

Април/April
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

1

2

8

9 10 11

14

2

13/18

Събота
Saturday

30

Неделя
Sunday

1

1

2

8

6

3

4

5

6

7

8

2

9 10 11 12 13 14 15

7

13 14 15 16 17 18 19

11

12 13 14 15 16 17 18

15

9 10 11 12 13 14 15

3

16 17 18 19 20 21 22

8

20 21 22 23 24 25 26

12

19 20 21 22 23 24 25

16

16 17 18 19 20 21 22

4

23 24 25 26 27 28 29

9

27 28 29

13

26 27 28 29 30 31

17

23 24 25 26 27 28 29

Май/May
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday
18
19

7

3

4

Събота
Saturday

5

Неделя
Sunday

1

2

6

8

9 10 11 12 13

20

14 15 16 17 18 19 20

21

21 22 23 24 25 26 27

22

28 29 30 31

Юни/June
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday
22
23

4

5

6

7

Събота
Saturday

Неделя
Sunday

1

2

3

8

9 10

24

11 12 13 14 15 16 17

25

18 19 20 21 22 23 24

26

25 26 27 28 29 30

Юли/July
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday
26/31

Събота
Saturday

30 31
3

Неделя
Sunday

1

27

2

4

5

6

7

8

28

9 10 11 12 13 14 15

29

16 17 18 19 20 21 22

30

23 24 25 26 27 28 29

Август/August
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

120 години Брацигово град
100 години СтроителНО УЧИЛИЩЕ
35 години Община
Септември/September
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

Събота
Saturday

Неделя
Sunday

Октомври/October
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday
40

1

2

7

44

8

9

41

8

9 10 11 12 13 14

45

37

10 11 12 13 14 15 16

42

15 16 17 18 19 20 21

38

17 18 19 20 21 22 23

43

39

24 25 26 27 28 29 30

44

3

4

5

6

7

5

6

Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

2

36

4

Неделя
Sunday

32

Събота
Saturday

7

1

2

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

34

20 21 22 23 24 25 26

35

27 28 29 30 31

Декември/December
Седмица Понеделник Вторник
Сряда Четвъртък Петък
Week
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday

Събота
Saturday

Неделя
Sunday

1

2

4

48

31

8

9 10 11

49

3

46

12 13 14 15 16 17 18

50

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

47

19 20 21 22 23 24 25

51

17 18 19 20 21 22 23

29 30 31

48

26 27 28 29 30

52

24 25 26 27 28 29 30

5

6

7

3

Неделя
Sunday

6

3

Неделя
Sunday

33

Ноември/November

1

35

3

Събота
Saturday

31

Събота
Saturday

4

5

6

7

1

2

8

9
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