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А ето и първата рецепта. Понеже велик-
денските пости започнаха, нека си припом-
ним съвета на баба: как да приготвим коливо?

Коливо се нарича обредното варено жито. 
Това е много древна храна, която вероятно 
има езически корени, защото житото е сим-
вол на възкресението и вечния живот. От 
едно малко зрънце излиза цял житен клас, а 
той се разпилява на нови зърна, които покъл-
ват отново и отново.

За баба приготвянето на коливо беше 
цяла церемония, защото то трябваше да ста-
не най-вкусно и да бъде достатъчно сварено. 
И в тази рецепта е много важна цифрата три.

Приготвянето не е проста работа, както из-
глежда на пръв поглед. Трябват ви половин 
килограм грухана пшеница, вода за варенето 
– 3 части вода към една част жито, 3 обикно-
вени бисквити или галета, пакетче канела, по-
ловин килограм захар, 100 гр. стафиди, оре-
хови ядки или лешници, пудра захар – един 
пакет, и настъргана лимонена кора.

Житото трябва да бъде мито поне през 
три води, преди да отиде в тенджерата за ва-
рене. След това го накиснете в хладка вода с 

щипка сол за три часа. След като житото се е 
накиснало добре, се вари във вода, която го 
покрива с 3 пръста, на тих огън за около 10 
минути, до омекване. По време на варенето 
разбърквайте внимателно. 

След като се свари, житото се отцежда 
от врялата вода. После се поставя в студена 
вода, за да се подуе. След половин час вода-
та се излива, добавя се нова и така се вари, 
докато се сгъсти. Добавя се малко сол. Теч-
ността от варивото се използва за напитка, 
подсладена със захар и канела.

Пшеницата се измива със студена вода, за 
да падне натрупалото се нишесте. Разстила се 
върху суха повърхност. Два или три часа пре-
ди времето за раздаване, коливото се омес-
ва с галета или ситно стритите обикновени 
бисквити, за да попие останалата влага, така 
пшеницата става напълно суха. По-късно сме-
ста се пресява, за да паднат трохите, полепна-
ли по житото. Смесва се със захар на криста-
ли, добавя се канела на прах, стафидите, на-
трошените лешници или орехи. Отгоре трябва 
да бъде поръсено обилно с пудра захар.

Стефка ВЕНЧЕВА

На земляческата среща в Пловдив с Почетния пла-
кет за заслуги към защитаване на името на Брацигово 
бяха отличени братчетата Любен и Адриан Мишеви. 
Ето защо:

Братята се състезаваха с над 500 участници от 16 
държави и преодоляха успешно три кръга на олимпиа-
дата по математика в Пекин, завръщайки се с три сре-
бърни и два бронзови медала. 12 деца от математиче-
ските паралелки на СУ „Патриарх Евтимий“, сред които 
и нашите деца, взеха участие в престижната надпрева-
ра, водени от преподавателя Валя Георгиева. Учени-
ците от пети, шести и седми клас имали няколкомесеч-
на подготовка извън задължителните учебни часове, 
ходили и на лагер-школа, за да тренират.

„Решавахме задачи от предишни състезания, разработвахме теми, защото 
това е състезание от изключително висок ранг“, обяснява за „Уча в Пловдив“ 
госпожа Георгиева. 

Миналата година водените от нея седмокласници също са донесли олим-
пийски медали и така спечелили квоти за тазгодишната надпревара. В състе-
занието, освен България, са участвали още 15 държави – Китай, Филипини, 
Австралия, Малайзия, Южна Корея, Индонезия, Тайланд, Виетнам, Бруней, 
Египет, Испания, Иран, Монголия, САЩ.

Сребърни медали спечелили седмокласниците Йоана Илчева и Любен Ми-
шев, както и петокласникът Адриан Мишев. Бронзови медали донесли шесто-
класниците Милан Миланов и Ивайло Къртев. Медалистите получават и квота 
за участие за математическа олимпиада в Пекин догодина.

Състезанието се е провело в три кръга в рамките на една седмица. Учени-
ците получавали условията на английски език. Индивидуалният кръг включ-
вал три рунда, при които участниците трябвало да решат съответно 8, 4 и 2 за-
дачи за 10 минути. Вторият кръг се провел под формата на щафета с участието 
на шестима състезатели, разделени в три отбора. От отговора на задачата на 
първия състезател зависело дали вторият ще постигне верния отговор на фи-
нала. Отборният трети етап от олимпиадата изисквал решаването на 20 задачи 
за 40 минути. 

Източник: Фейсбук

ПРИВЕТ ОТ БАЛЬОВИЦА

Датата 11 март винаги се приема от 
брациговци с особена почит. Е, тя не е 
равна на 12 май, но също носи ореола на 
едно мъченичество, на една романтична 
смърт. 
Преди 75 години в този мразовит ден 
започва превземането на Голготата за 
трима непримирими брациговски патриоти 
– Атанас Ненов, Лев Желязков и Паница 
Семерджиев. И тримата са представители 
на един епизод от историята ни, който 
днес е подложен на много коментари, 
дискусии и спорове – партизанското 
движение от 1941-1944 г. Атанас Ненов – 
Фьодор е първият нелегален от Брацигово 
в отряд „Антон Иванов“, Лев Желязков 
– Милко – син на бесарабски българи, е 
изключителен ерудит и интелектуалец, 
а Паница Семерджиев – Паньо, е млад 
ремсист, музикантът на отряда. 
От 22.02 до 11.03.1944 г. отряд „Антон 
Иванов“ е подложен на системно и 
целенасочено преследване, което 
за жалост дава резултат – разбит 
е безмилостно от силната тогава 
жандармерийска власт. Изтощени и 
ранени, Милко и Фьодор, подкрепяни от 
Паница, се добират до околностите на 
родното Брацигово с надеждата, че тук ще 
намерят спасение. Рано сутринта на 11 март 
се настаняват за подслон в запустялата 
керемидарка извън градчето, за да 
преживеят студения ден и през нощта да 
търсят връзка с близките си. В Брацигово 
било видимо спокойно. На сухите съчки 
около отдавна негорялото огнище лежали 

ранените. Паница зорко бдял на поста. 
Прекараните дни и нощи без хляб, без 
почивка, без сън, сред виелици, снежни 
преспи и кучи студ, докрай изцедили 
техните сили. Малкото надежда, която ги 
крепяла, скоро ги напуснала – съдбата 
отново ги поставила на изпитание, този 
път за последно. Няколко полицаи открили 
тримата партизани и започнали да стрелят 
по тях. Смелчаците им отговорили, но 
противопоставянето било неравностойно. 
Един от стражарите хукнал да вика 
подкрепление от разквартируваната в 
градчето ловна дружина и жандармерийска 
рота. За партизаните в керемидарката 
било ясно – време за губене няма, трябва 
да се бяга, а накъде в този сняг никой от 
тримата не знаел... Ненов и Паница вземат 
оръжието и помагат на Лев, който бил най-
тежко ранен, да се изправи. Милко виждал 
ясно развръзката, затова предложил на 
другарите си да ги прикрива докато може, 
за да се спасят поне те. Последвала тежка 
раздяла. Паница и Фьодор познавали добре 
урвите на Розовската река и успяват да се 
промъкнат до нея, но когато се опитват да 
я преминат, ги посреща картечен откос 
и те се насочват към връх Бальовица, за 
да се скрият от преследвачите. Снежните 
дири ги издават и техните мисли вече летят 
към близки и другари за последно сбогом. 
След петчасова борба със снежните преспи 
и престрелки с жандармерията успяват 
да се изкачат на малкия връх. Ненов е 
тежко ранен и издъхва. Паница остава сам. 
Мисълта е само една – да не се предаде 
жив. Използва всичките си бойни запаси. 
Успява да порази преследвачите с една 
бомба, която оставя три тела на стражари 
в снега, и когато куршумите свършват, 
той засвирва с устната си хармоничка 
„Интернационала“. Изправен на скалата, 
младежът приема поредната атака с тялото 
си и с песен на уста. 
„...И ние вървим, мое поколение, всеки миг 
на един немлъкнал часовник, всеки звук от 
една неубита птича песен, всеки стрък от 
едно неувяхнало чисто и искрено цвете.” 
И звучи в нас гласът на Паньовата устна 
хармоничка: „Бой последен е този...“ 

ДАР

Eднo oт 
интepecни-
тe тpaкийcки 
cъкpoвищa, 
oткpити в 
Пaзapджиш-
ки peгиoн, e 
тoвa oт ceлo 

Paвнoгop. Пpи paзopaвaнeтo нa кapтoфeнa 
нивa пpeз 1986 г., xopa oт ceлoтo пoпaдaт нa 
гoлямa тpaкийcкa кyпoлнa гpoбницa, кoeтo 
cтaвa пoвoд зa зaпoчвaнeтo нa apxeoлo-
гичecки пpoyчвaния пoд pъкoвoдcтвoтo нa 
пpoф. Гeopги Kитoв пpeз 1987 г. Oткpити 
ca мнoжecтвo кyпoлни гpoбници, дaтиpa-
ни oт ІV-І в. пp. Xp. Cпopeд диpeктopa нa 
PИM-Пaзapджик Бopиc Xaджийcки, зaceгa 
тe ca нaй-виcoкo paзпoлoжeнитe в cтpaнaтa 
– нa нaд 1300 мeтpa нaдмopcкa виcoчинa, и 
ca нaй-гoлeмитe c кpъгли кaмepи в Tpaкия. 
Изгpaдeни ca oт плoчecти кaмъни бeз cпoй-
кa. Bepoятнo дългo вpeмe ca били изпoлз-
вaни кaтo мaвзoлeи (или cвeтилищa), пpeди 
дa бъдaт зacипaни. Oгpaбeни ca oщe в дpeв-
нocттa, coчaт apxeoлoгичecкитe изcлeдвa-
ния. A caмoтo тpaкийcкo cъкpoвищe oт 
ceлo Paвнoгop e билo paзпoлoжeнo в цeп-
нaтинa нa cкaлa и пoкpитo c нacип oт пpъcт. 
Cъcтoи ce oт 9 чacти – cpeбъpни aпликaции 

c пoзлaтa зa кoнcкa aмyниция. Bключвa 
нaчeлник, ceдeм кpъгли aпликaции и нaниз 
oт cpeбъpни мъниcтa. Пo фopмa и yкpaca 
нaчeлникът e yникaлeн, зaщoтo cпopeд cпe-
циaлиcтитe нямa дpyг пoдoбeн, oткpит в 
бългapcкитe зeми, тoвa e eдинcтвeн eкзeм-
пляp. Шecт oт aпликaциитe ce гpyпиpaт пo 
двoйки, кoитo ca изпълнявaли фyнкциятa 
нa нaбyзници oт двeтe cтpaни нa кoнcкaтa 
гpивa. Пъpвaтa двoйкa e c бюcтoвe нa Aтинa 
c шлeм, c щит и кoпиe. Bтopaтa двoйкa e c 
бюcтoвe нa Hикe, чиитo кpилa ca пpeдaдe-
ни c гoлeми пoдpoбнocти. Tpeтaтa двoйкa 
ca бюcтoвe нa бoгинятa Apтeмидa. Пocлeд-
нaтa aпликaция e билa пocтaвянa нa гъp-
дитe нa кoня. Ha нeя e изoбpaзeнo кpилaтo 
бoжecтвo, зaгъpнaтo в живoтинcкa кoжa, c 
бpъшлянoви клoнки нa гъpдитe и вeнeц нa 
глaвaтa. To вepoятнo e cинкpeтичeн oбpaз, 
тъй кaтo cъчeтaвa aтpибyти нa Aпoлoн, Hикe, 
Диoниc, нo пoкaзвa и тpaкийcкaтa тpaдиция. 
Cъкpoвищeтo e дaтиpaнo oт ІІ-І в. пp. Xp. To 
e c виcoкa xyдoжecтвeнa и иcтopичecкa 
cтoйнocт. Изpaбoтeнo e oт cpeбpo и пoкpитo 
c пoзлaтa. Пpeдcтaвянo е в Бeлгия, Гepмa-
ния, Фpaнция, Швeйцapия, CAЩ, Иcпaния, 
Япoния и Hopвeгия, къдeтo пoceтитeлитe 
ca имaли възмoжнocт дa ce дoкocнaт дo из-
ящecтвoтo нa тpaкийcкaтa кyлтypa.

ОБЩИНА  БРАЦИ ГОВО
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Брацигово, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ, 
съобщава на заинтересованите лица, че е приет  план на новообразуваните имоти в 
м. Чешмето и м. Хисаря, землище с. Исперихово, за ПИ с № 034001, № 034002, 
№ 034003, № 034004, № 034005, № 034006 , № 034008, № 034009, № 034010 и 153001.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ, в едномесечен срок от обнародването 
в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени искания 

и възражение по плана на новообразуваните имоти и придружаващата го докумен-
тация в кметство – с. Исперихово, и Община Брацигово, Дирекция СА, до кмета на 

община Брацигово. 
Придружаващата го документация е изложена в сградите 

на кметство Исперихово и Община Брацигово, дирекция СА.

В края на февруари феновете на футбола в Брацигово загубиха един 
от най-колоритните си играчи. Cъвceм внезапно cи oтидe eдин oт нaй-
ревностните любители на топката в града – Асен Кирилов Асенов – Мечо!

Живoтът мy прекъсна на 58 години, в дома му, след продължителен 
работен ден!

Cъкpyшитeлнaта нoвинa paзтъpcи не само близките му, но и всички, 
които го познаваха.

Името на Мечо е скандирано на не едно футболно игрище и стадион в 
региона и областта. Той е дългогодишен център-нападател на футболен клуб 
– Брацигово и служител в звено „Чистота“ на Общинска администрация 

– Брацигово. Всеотдаен в работата и любимия спорт, Мечо бе пример за своята общност – 
ромската.

Изкaзвaмe иcкpeнитe cи cъбoлeзнoвaния нa ceмeйcтвoтo и близкитe нa Асен Асенов – Мечо!
Милуш ГЮЛЕМЕТОВ

IN MEMORIAM!


