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ТРЕТИ  МАРТ - ДЕН ПЪРВИ
Трети март не е просто 

светла дата в историята на 
българите. Той е денят на 
българското избавление от 
петвековното турско роб-
ство, денят на българска-
та национална гордост, на 
българската храброст и мъ-
жество – нашият, национал-
ният ни празник.

Величието и непреход-
ността на този ден се из-
мерва с един „чутовен”, по 
думите на народния поет 
Иван Вазов, връх, увенчан 
с гранитното мълчание на 
шипченския „паметник ог-
ромен“, измерва се с Пле-
венската епопея, с епични-
те боеве край Стара Загора, 
с битката за София... Силата 
на този ден звучи със старо-
планинските бури, отеква с 
камбанния звън на Търнов-
ските църкви, с благодар-
ственни молитви на свобод-
ната българска земя. Този 
ден има своя велик смисъл 
– той става изкупление на 
вековните мъки и страда-
ния на поробения българ-
ски народ, на сълзите на 
сираците и вдовиците, на 

насилваните и убиваните, 
на унижаваните, посичани-
те и обесваните.

Ето защо, когато на 24 
април 1877 год. е прокла-
миран Манифестът за обя-
вяването на войната, бъл-
гаритге не са изненадани. 
Българинът посреща тази 
вест с облекчение и радост, 
защото лелеяната цели 
пет века мечта се сбъдва. 
Тази мечта през робството 
е била светлина в дните на 
изпитания. Сега тя лумва 
като огън, за да освети с 
пламъка си цялата изстра-
дала българска земя. Бъл-
гариът не се вълнува от им-
перските планове на Русия 
– нея той посреща като „ма-
тушка“, а руснаците зове 
„братушки“.

И ето по изровените пъ-
теки на старопланинските 
проходи, по старите пътища 
на Мизия и Тракия гръм-
ват копитата на казашките 
коне. Неудържимата руска 
лавина помита турската ар-
мия и я поставя на колене, 
принуждава я да капитули-
ра.

Из пепелищата и кърва-
вите реки възкръсва една 
забравена държава – раж-
да се нова България.

Трети март не е просто 
дата, сложила край на Ру-
ско-турската война. Тя е 
началото на българското 
Възкресение. Тя е и дос-
тойнството на един народ, 

получил свободата си не 
даром, а с цената на проля-
тата българска кръв. Само в 
Шипченските боеве да бяха 
участвали българските до-
броволци опълченци, щеше 
да бъде достатъчно, за да 
се измие позорът от петве-
ковния хомот. Сам върхът 
Шипка тръпне пред герои-

зма и себеотрицанието на 
българските герои. Защото 
само усетилият свободата 
като неотменимо човешко 
право може да се мобили-
зира и хвърля в кървавия 
неравен бой с думите:
„България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-до-

бре!“
И с нарушаване на из-

конното християнско право 
мъртвите да почиват в мир, 
те се хвърлят в боя с призива 
„Грабвайте телата!“, защото 
снарядите и патроните са 
свършили.

Минават годините. И 
всяко българско поколе-
ние посвоему осмисля този 
празник. Но едно обединява 
всички – признателността 
пред подвига и саможертва-
та на руси и българи.

И ако в този ден ти, бълга-
рино, си спомнил епичните 
битки на Руско-турската вой-
на, сложи китка цвете пред 
паметника на героизма и се-
беотрицанието.

Ягода АРАБАДЖИЕВА

Генерал Скобелев в атака срещу турците

се проведе в заседателната 
зала на Младежки дом – гр. 
Брацигово.

Присъстваха граждани, 
представители на мест-
ния бизнес, на граждански 
сдружения, служители от 
Общинската азминистра-
ция, общински съветници. 
Бяха представени Отчет за 
изпълнение на Бюджет - 
2010, Проектобюджет - 2011 
и Програмата за управле-
ние и разпореждане с имо-
ти - общинска собственост.

При разработване на при-
ходната част на проектобю-
джет - 2011 са взети пред-
вид утвърдените със Закона 
за държавния бюджет на 
Република България за 2011 
г. субсидии от Централния 
бюджет, прогнозите от зве-
но „Местни данъци и такси”  
за  приходите с общински 
характер, както и прогно-
зите за продажба на имоти 
общинска собственост.

В частта ДЪРЖАВНИ ПРИ-
ХОДИ се включват Държав-
на субсидия за финанси-
раните на делегираните от 
държавата дейности - 3 187 
812 лв, собствени приходи 
за 2011 год. на училищата 
прилагащи системата на 
делегирани бюджети и пре-
ходен остатък от 2010 год. 
от икономии на средства за 
финансиране на  делегира-
ни от държавата дейности 
– 586 705 лв. ОБЩИНСКИТЕ 
ПРИХОДИ включват предос-
тавени от държавата транс-
фери за местни дейности, 
снегопочистване, основен 
ремонт и изграждане на пъ-
тища – 549 900 лв, собстве-
ни приходи в размер на - 1 
074 959 лв и постъпления 
от продажба и наеми на 
общинско имущество – 838 
000 лв.

Общата рамка на предло-
жения бюджет за  2011 г. е  5 
913 231 лв, като приходната 
и разходната част са балан-
сирани.

Най-големи са разходите 
във функция „Образова-
ние”, близо 40% от бюджета 
на Общината. В основната 
си част те са от държавно 
финансиране. Общинското 
финансиране в тази дей-
ност е насочено за издръж-
ка на ЦДГ и персонала в 
„Други дейности по образо-
ванието”.

Втори по размер са разхо-
дите по функция „Социално 
осигуряване, подпомагане 
и грижи” – 20%. Предоста-
вените държавни средства 
за тази функция осигуря-
ват възнагражденията и 
осигурителните вноски и 
издръжката за 28 места в 

ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ

От месец група ентусиасти, 
начело с кмета на Брациго-
во, работим по възраждане 
на асоциация Брацигово-Не-
ве, създадена преди доста 
години за приятелство и 
сътрудничество с жителите 
на гр. Неве във Франция. За 
осъществяване на срещите 
ни много ни помага нашият 
домакин - собственикът на 
хотел „Стромон“ - г-н Мла-
ден Китов. Още на първата 
сбирка се отзоваха хора, за 
които Франция не е само 
географско понятие. Създа-
дохме комисия, която прие 
документите от старото 
ръководство и след обсъж-
дане и гласуване избрахме 
за настоящ председател на 
асоциация Брацигово-Неве 
г-жа Магдалена Хаджиева 
- учител по френски език в 

СОУ „Народни будители“ и 
дългогодишен помощник в 
контактите на гр. Брацигово 
с гр. Неве във  Франция.

Основна цел в дейността 
на новата стара асоциация 
ще бъде обогатяване на кон-
тактите с Франция, както в 
социален, така и във всяка-
къв друг аспект, разнооб-
разяване на живота вътре в 
самата асоциация с различ-
ни прояви и мероприятия. 
Всеки, който чувства необхо-
димост да общува с ведри, 
оптимистично настроени 
хора, и смята, че ще може да 
бъде полезен в нашата рабо-
та с каквото и да е, е добре 
дошъл. Засега срещите ни се 
осъществяват в хотел „Стро-
мон“ и всеки може да попи-
та там за нас. Очакваме ви!                                                                                                           

Магдалена ХАДЖИЕВА

НОВ ЖИВОТ ЗА АСОЦИАЦИЯТА 
БРАЦИГОВО - НЕВЕ

Възпоменателно чества-
не по повод 138 години от 
обесването на Васил Левски 
се състоя пред паметника на 
Апостола в  града. Ученици 
от НУ „Васил Петлешков“ – 
Брацигово рецитираха сти-
хове, посветени на великия 
българин. Главен специалист 
„Образование и култура“ 
към Общинска администра-
ция – Брацигово г-жа Иванка 
Стефанова произнесе слово, 
в което каза: „Днешната дата 
е може би най-трагичната в 
съвременната българска ис-
тория. На този ден (19 февру-

ари) по традиция почитаме 
паметта на Васил Иванов 
Кунчев, по известен като 
Левски! За този революцио-
нен гений е  изключително 
трудно да се говори“.

Тръпките пълзят из тялото, 
разказите и прочетеното за 
Дякона се преплитат в една 
буря сред съзнанието и на-
пират да излязат наяве.

138 години от гибелта на 
Васил Левски. Колкото по-
вече времето се отдалечава, 
толкова повече личността на 
Васил Левски се възправя 
със своята скромност и ве-

личие, с нравственото си ху-
манистично съвършенство, 
със своята всеотдайност към 
народа и делото за безпри-
мерната си целеустременост 
в името на свободата, наро-
довластието и бъдещето на 
България. 

Венци и цветя пред памет-
ника на Апостола поднесоха: 
кметът на общината Васил 
Гюлеметов, председателят 
на ОбС  арх. Денка Николо-
ва, съветници, партийни и 
неправителствени организа-
ции, училища. 

Ваня ХРИСТОВА

БРАЦИГОВЦИ  ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
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В нашите дни се заговори 
много за недоверието и пре-
дателството, свързани с под-
земния свят, като се забравя, 
че „нищо не е в състояние да 
унищожи добрите чувства, 
така както недоверието, 
често пъти е достатъчно да 
се заподозре един човек, че 
ни е неприятел, за да стане 
такъв...” - както е казала М. 
де Совиннье, френска пи-
сателка. Това отношение се 
превръща като прилепчива 
зараза във вечно съмнение 
и подозрителност. 

А може би това е насле-
ден начин на мислене?

Мъдрите хора ни съветват 
да се доверяваме на хората, 
да им вярваме, макар, че 
някои ще ни измамят защо-
то недоверието, съмнени-
ето, подозрителността под-
ронват чувствата, разделят 
близки хора, разтурят се-
мействата и колективите...

Макар че доверието тряб-
ва да има своите граници, 
не бива да забравяме, че то 
„възвишава душата”, по Жан 
Жак Русо, великият френски 
деец на Просвещението.

От друга страна – дали 
недостигът на знания и дос-
тойнство не слага в устата на 
много полуинтелигенти об-
винението срещу българите, 
че сме предателско племе? 
От чета с трима хайдути не-
пременно единият е пре-
дател, поп Кръстьо предал 
Левски и какви ли не глу-
пости... И не знаят окаяните 
полуобразовани „филосо-
фи”, че предателството не е 
български патент, а на цар 
Филип Македонски /осно-
вателят на Филипопол/, кой-
то е казал,    че „няма такава 
крепост, която да устои пред 
едно магаре, натоварено, 
със злато”. Нима по време 
на Френската революция в 
края на XVIII в. крал Луи XVI 
и Мария Антоанета не бяха 
предадени от френски кръч-
мар? Нима в Русия през XVII 
в. Емелян Пугачов т.н. „Пе-
тър III” и Стенка Разин, вода-
чи на многохилядни селски 
въстания, не бяха предаде-
ни от най-близките им дру-
гари? Нима един капитан 
Кук, който пиратстваше в 
океана и пълнеше англий-
ската хазна, не бе обесен с 
мълчаливото съгласие на 
собствения си крал? В коя 
държава на е имало преда-
телства?

Ние не сме народ без пре-
датели... Имало ги е... Но 
защо забравяме, че един 
човек, велможа на турския 
султан, знаеше за заговора, 
който обяви Съединението 
на Княжество България с Из-
точна Румелия, но не преда-
де дейците му...? И те успяха 
без съгласието на Великите 
сили в Европа. Този човек 
беше длъжен да ги преда-
де, но не го стори... Казваше 
се Гавраил Кръстевич. Това 
беше подвиг с мълчание...

Не трябва ли повече да 
знаем, за да надмогнем 
това чувство за малоцен-
ност, което подронва наше-
то бъдеще...?

Димитър АДЖЕЛАРОВ

ЗА ДОВЕРИЕТО И 
ПРЕДАТЕЛСТВОТО

С решение номер РДР-3 
от 01.02.2011 г. на кмета на 
Община Брацигово е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по реда на Закона за об-
ществените поръчки, чрез 
провеждане на открита 
процедура  с предмет: „Из-
граждане на канализация в 
с. Козарско, рехабилитация 
на общински път „Брациго-
во - Капитан Димитриево” 
и рехабилитация на общин-
ски път „Исперихово – Ко-
зарско – Жребичко”.

Документацията за учас-
тие в процедурата се по-
лучава от фронт-офиса в 
сградата на Общинска ад-
министрация - гр. Брациго-
во, ул. „Атанас Кабов” № 6а 
до 17.00 часа на 18.03.2011 
година срещу платежен 
документ за закупуването 
й. Цената на тръжната до-
кументация е в размер на 
240.00 лева с ДДС.

Офертите се приемат  до 
17.00 часа на 28.03.2011 го-
дина на фронт - офиса на 
Община Брацигово. При 
приемане на офертите спе-
циалистът на фронт-офиса е 
длъжен да отбележи върху 
плика  и във входящия ре-
гистър следните данни: но-
мер, дата и час на получа-
ване  на офертата, за което 
на приносителя се издава 
документ. Оферти, които са  
представени след изтичане 
на крайния срок или в не 
запечатан, прозрачен или 
скъсан  плик, не се приемат 
и се връщат незабавно на 
участника, като това обсто-
ятелство се отбелязва в ре-
гистъра.

Отварянето и разглежда-
нето на офертите ще се из-
върши на 30.03.2010 година 
от 10.00 часа в сградата на 
Младежки дом – гр. Браци-
гово, ул. „Атанас Кабов” № 
6а.
Елена ВАСИЛЕВА - АСЕНОВА

Юрисконсулт

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

1. Провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване 
на 07.03.2011 год. от 10.00 
часа в сградата на общин-
ска администрация град 
Брацигово за отдаване под 
наем на части от недвижим 
имот, публична общинска 
собственост, представля-
ващи части от първи етаж 
в сградата на Младежки 
дом,намираща се в урегу-
лиран поземлен имот ХІ –
Младежки дом, в кв.13 по 
плана на град Брацигово, 
ул. „Христо Смирненски“ № 
1, а именно: помещение с 
площ 160 кв.м. за кафе-апе-
ритив и помещение с площ 
200 кв.м. за нощен бар . 

1.1 Срок за отдаване под 
наем на частите от имота - 5 
/пет / години . 

1.2 Начална тръжна цена 
на месечният наем – 880.00 
лева без ДДС. 

1.3 Кандидати за участие 

в търга могат да бъдат юри-
дически лица, регистрира-
ни по смисъла на Търгов-
ския закон. 

1.4 Задължително усло-
вие – имота предмет на 
търга да се ползва само по 
предназначението му .

2. Тръжна документация 
може да се закупи от фронт 
– офиса на общинска адми-
нистрация - град Брацигово 
срещу сумата от 50.00 лв. до 
16.00 часа на 04.03.2011 год.

3. Депозит за участие в 
търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна цена се вна-
ся в касата на фронт - офиса 
на общинска администра-
ция град Брацигово или по 
банков път по сметка IBAN: 
BG88 SOMB 9130 3332 9696 
01 , BIC: SOMB BGSF при „Об-
щинска банка“ АД – клон 
Пещера до 16.30 часа на 
04.03.2011 год. 

4. Документи за участие в 

търга се приемат на фронт 
- офиса на общинска адми-
нистрация град Брацигово 
до 16.45 часа на 04.03.2011 
год. 

5. Оглед на обекта, пред-
мет на търга, в присъст-
вието на служител от об-
щинска администрация се 
извършва след представен 
документ за закупена тръж-
на документация до 15.00 
часа на 02.03.2011 год. В 
случай, че търгът насрочен 
за 07.03.2011 год. не се про-
веде, повторен търг при съ-
щите условия да се проведе 
на 22.03.2011 год. от 10.00 
часа . 

За допълнителна инфор-
мация: стая №16 общинска 
администрация - Брациго-
во, тел. 03552 / 20-65, вътр. 
116 или 110. 

Община Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и 
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-

ство и в изпълнение на Решение № 572 от 27.01.2011 год. на Общински съвет - град Брацигово 

Дом за деца лишени от ро-
дителска грижа от I до XIII 
клас включително, 24 мес-
та в Дневен център за деца 
с увреждания, 20 места в 
Център за обществена под-
крепа, 4 места в Защитено 
жилище, 30 места в Център 
за настаняване от семеен 
тип, 10 места в Наблюда-
вано жилище и 24 места в 
Преходно жилище. Общин-
ското финансиране осигу-
рява средства за домашния 
социален патронаж, както 
и подпомагането на пенси-
онерските клубове и клуба 
на инвалида.

Следват разходите по 
функция „Общи държавни 
служби” –  около 16%. Пре-
доставените от държава-
та средства са за заплати, 
други възнаграждения и 
плащания на персонала и 
осигурителни вноски от ра-
ботодателя за делегираната 
от държавата дейност „Об-
щинска администрация”. 
Общинското финансира-
не осигурява издръжката 
на администрацията в гр. 
Брацигово, кметствата и 
Общинския съвет. Плани-
раните средства за възна-
граждения и осигурителни 
плащания на общинските 
съветници са 84 400 лв. и 
издръжка 6 300 лв.

Разходите по функция 

„Жилищно строителство, 
БКС и опазване на околна 
среда” са около 11.5%. Фи-
нансирането е изцяло от об-
щински приходи и покрива 
широк спектър от дейности 
в комуналната сфера, бла-
гоустрояването и опазване-
то на околната среда. В дей-
ност „Осветление на улици 
и площади” са планирани 
общо 63 000 лв, в дейност 
„Озеленяване” - 17 395 лв 
и в дейност „Чистота” са за-
ложени разходите по план-
сметката за такса битови 
отпадъци в размер на 301 
708 лв.

Следват функции „Ико-
номически дейности и ус-
луги” - 5.92%, „Почивно 
дело, култура, религиозни 

дейности” - 3.23%, „Отбрана 
и сигурност” - 1.78%, „Здра-
веопазване” - 1.54% и „Раз-
ходи некласифицирани в 
други функции” - 0.34%. Те 
покриват разходи за зимно 
поддържане и снегопочист-
ване, ремонт на общински 
пътища, издръжка на спорт-
ните клубове, дейностите 
по културата в общината, 
превантивна дейност за на-
маляване на вредните по-
следици от кризи, бедствия 
и аварии, здравните каби-
нети в детските заведения и 
училища.

Програмата за управле-
ние и разпореждане с имо-
ти общинска собственост за 
2011 год. включва: отдаване 
под наем на имоти общин-
ска собственост, продажби, 
учредяване на право на 
строеж върху имоти – част-
на общинска собственост.

Очакваните приходи от 
наеми на помещения, тере-
ни и земеделска земя са 48 
500 лв, от продажба на об-
щински имоти в регулация, 
земеделски земи и учредя-
ване право на строеж - 838 
000 лв. Присъщите разходи 
възлизат на 22 000 лв.

Програмата подлежи на 
актуализация при възник-
ване на необходимост през 
годината.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 8 февруари т.г. недо-
бросъвестни граждани са 
запалили тревата между 
Бурово и Гачово блато. Нео-
чаквано огънят се е разраст-
нал по посока на Брацигово. 
А всекиму е известно, че 
такова опожаряване труд-
но се овладява с голи ръце. 
Недомислието и липсата на 
отговорност можеше да до-
веде до нанасянето на зна-
чителни щети. 

Благодарение на служи-
тели на Общинска адми-
нистрация, съпричастни 

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!

- От страница 1На 18 февруари 2011 
год. в малкия салон на чи-
талището – с. Равногор се 
проведе общо събрание за 
учредяване на гражданско 
сдружение за опазване на 

културно-историческото 
наследство, стопанството и 
развитие на туризма в об-
щината.

Водещият на събранието 
г-н Йордан Мадаров пред-
стави гостите от Българска-
та академия за наука и из-
куство начело с акад. проф. 
Д-р Григор Велчев и кмета 
на Общината г-н Васил Гю-
леметов.

Йордан Мадаров запоз-
на присъстващите с целите 

и устава на сдружението, а 
именно – да помага за за-
пазване на фолклора и бъл-
гарския дух на населението, 
да стимулира фермерите и 
картофопроизводителите, 
да способства за развитие-
то на туризма. Ще работи и 
разработва проекти, с кои-
то да се подобрява инфра-
структурата.

В обсъждането взеха 
участие много от присъства-
щите. Г-н Гюлеметов заяви, 
че приема със задоволство 
изграждането на такова 
сдружение и винаги ще по-
мага за реализиране на по-
етите задачи. Акад. Велев 
– че ще бъде съпричастен и 
отговорен при изработване 
на проекти и тяхното реали-
зиране. Мария Спасова из-
тъкна, че задачите на сдру-

жението съвпадат с тези 
на читалището, а именно 
запазването на българския 
дух. Георги Златанов взе от-
ношение по развитието на 
картофопроизводството.

Беше предложен и при-
ет Управителен съвет на 
Сдружението, който да 
редактира Устава и съот-
ветно Програма за негово-
то изпълнение. Да обяви 
конкурс за наименование, 
инициали и технически да 
оформи необходимата ре-
гистрация. Избрани бяха :

Йордан Мадаров - пред-
седател, Георги Златанов 
- зам. председател, Мария 
Спасова - секретар,  и чле-

нове Стефан Вълков, Георги 
Павлов, Веселин Димитров 
и Димитър Тонев.

Мария СПАСОВА

НОВО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ

граждани, служители от 
Горското стопанстно и по-
жарни коли от Брацигово 
и Пещера, гасили до късно 
през нощта, пожарът е огра-

ничен и потушен.
Община Брацигово изказ-

ва благодарност на всички 
участвали в гасенето на по-
жара.                          Соб. инф.

Съвременност
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На 22 февруари 1876 г. в 
ранни зори Георги Бенков-
ски придружен от хайдут 
Тодор, Ангел Церовеца и 
Васил Аврадалиев влиза в 
града и отсяда в къщата на 
Никола Боянов. Както раз-
казвал по-късно Церовеца 
човекът, който, наскоро ще 
бъде „на подвига знаме, 
душа на делото... желязна-
та воля, могъщото слово” 
бил „тънко сложен мла-
деж, облечен във френски 
дрехи и с пискюлия фес на 
главата, възседнал на кон”. 
И по-нататък „В тоя момент 
той, ездача, ми извика! –„Ти 
момче да вървиш напред 
на двайсе крачки от коня 
ми. Аз каквото и да правя, 
ти няма да спираш, нито да, 
се доближаваш до мене!“ 
При местността „Агово“ на 
пътя за Брацигово тоя хуба-
велек извади револвера си 
над ушите на коня си стреля 
няколко пъти във въздуха. 
След това запя с гръмовен 
и сладък глас бунтовна пе-
сен... А револвер ли беше, а 
момче ли беше...“

В дома на Никола Боянов 
дошли Васил Петлешков, 
Ангел Арнаудов и Ангел 
Боянов, Тодор хайдутина... 
После дошли първенците 

Петър Ликоманов, Атанас 
Търпоманов, Щерю Бъчва-
ров, Дамян Дончев, поп Со-
кол, поп Димитър, кметът 
Михаил Манчев и др. Като 
се събрали „Бенковски се 
изправил с величествената 
си стойка“ и заговорил без 
предисловие:

-Аз съм дошъл да ви каня 
на кървава сватба! Не съм 
дошъл да ви постилам дю-
шеци, а да разруша всичко 
що имате... Ако се съглася-
вате, то преди да ви открия 
всичко, трябва да се закъл-
нете!”

И както може да се очак-
ва, някои от присъстващи-
те под предлог да излязат    
„да се съвещават” избяга-
ли... Бенковски почакал да 
се завърнат, но после пре-
зрително изрекъл:

-Направихме зле дето 
пропуснахме тези страхли-
вци. Трябваше  да ги почер-
пим по едно кафе, па тогава 
да си отидем. Едно време, в 
Гърция така правили, кога-
то в някого се усъмнят. По-
черпвали ги с кафе и всичко 
се свършвало...

Петлешков продължил, 
като казал, че нямат кафе, 
но имат куршум, та работа-
та е лесна...

Тогава Бенковски изва-
дил пълномощното си от 
Българския таен централен 
комитет, после започнал да 
изрича клетвата, а другите 
след него повтаряли, след 
което целунали камата и 
пищова, които им подавал 
хайдут Тодор...

Председател на местния 
комитет става Поп Сокол, 
секретар Васил Петлешков, 
а за членове - Ангел Арнау-
дов, Никола Боянов, Дамян 
Дайчев, Петко Янков, Васил 
Аврадалиев, Ангел Боянов, 
хайдут Тодор...

Накрая те запитали Бен-
ковски дали ще могат по 
време на въстанието да се 
надяват на външни сили, на 
което апостолът отговорил 
отрицателно...

И съвсем не случайно 
Брацигово обединява след 
два месеца зад крепостните 
стени седем селища, въс-
теническото гнездо води 
боеве седемнадесет дни, 
после преговоря с врага с 
достойнство... Защото тур-
ците са го наричали „Бу бир 
кючюк Кара даг!”, сиреч, 
„това е една малка Черна 
гора!” 

Димитър НИКОЛОВ

БЕНКОВСКИ  В  БРА ЦИГОВО

...Генерал Брокс назначи 
мен за преводач и Димо за 
разузнавач, защото аз бях 
ходил на гурбет по скелите 
в Молдова, а той познава-
ше тъмните ридове на Бал-
кана... Яздехме с руските 
офицери рамо до рамо, а 
Димо, докато стигнем до 
Дунав, вече им разказваше 
как османлиите една нощ го 
обградили в саята на Кондю 
кехая, а той като изчакал да 
нахлуят вътре, вече завър-
зал за навущата си въженца 
на краищата с парцали, на-
поени с газ от фенера, качил 
се на покрива, запалил ги 
и скочил с факла в едната 
ръка и с пищов в другата... 
И оттогава го нарекли Димо 
Змея.. И за това, как веднъж 
намерил къщата на един 
злодей като пуснал кобила-
та му от пазара и тя хукна-
ла към селото при наскоро 
роденото си конче... После 
казаците подемаха своята 
песен :

„Золотом купиш четыри жены
кон вороной не имеет цены,
кон не обманет, кон не оставит...“

Преминахме Дунав, по-
край Свищов, през Арабако-
нак, като разбихме Шакир 
паша, слязохме в София... 
Като преминахме Траянови 
врата, с нетърпение помо-
лихме генерал Брокс с една 
рота казаци да гостуваме 
пътем в Елшаре... Когато 
влязохме в селото мало и 
голямо, грабнали шишета 
вино и букети със здравец 
и босилек, питаха за Димо, 
но за моя изненада, като се 
огледах, него го нямаше...! 
Къде беше литнала тази 
хала? Генерал Брокс каза, че 
се отбил в някакво близко 
село Каратеш... И щял да ни 
настигне...

Надвечер, когато стоях 
при генерала и следях ръ-
ката му по картата, където 
сочеше с молив и питаше 
за родопските върхове, вле-
зе прапоршчик Михайлов, 
адютанта му:

- Ваше превъзходител-
ство! Един ходжа е дошъл с 
каруца със сено. Иска да го-
вори с Вас...

- Платете му сеното... Как-

во да говоря с един турски 
ходжа?

- Не е турчин, Ваше пре-
възходителство! - уточни 
прапоршчикът. - Българин 
е... Настоява с Вас да гово-
ри...

- Что такое болгарский хо-
джа? - обърна се към мене 
руският генерал с немско 
име - Нали българите сте 

като нас православни хрис-
тияни?

Много чудновати неща не 
разбираше този внук на ве-
лможа на Екатерина Вели-
ка... Чудеше се как така бъл-
гаринът, който притежава 
къща, пълни хамбари, коне, 
крави, плодородна земя, 
търгува с аби, тютюни и ро-
зово масло, изпраща децата 
си да учат във Виена и Пе-
тербург, вдига кървав бунт 
и си слага главата на дръв-
ника за... свобода! А руските 
селяни нямаха нищо, дори 

ги продаваха  като добитък 
на глава... С указ на царя 
преди седем години бяха 
освободени... И не проумя-
ваше генералът какъв човек 
е българинът! Смая го това 
- какъв е този български хо-
джа? И нареди да влезе.

...На прага се появи бе-
лобрад старец с нова бяла 
чалма и атлазени шалвари, 

приведе се в безкрайни те-
манета...

- Генерал ефенди... Мо-
лим те за милост цялото 
село... Пощади ни, не ни ко-
лете... - и аз превеждах.

-  Защо да ви коля, чорт 
побери, ние не сме палачи 
на мирни хора!

-  Моят син уби Димо 
Змея, ефенди! Вземи само 
моята глава... Болно е мом-
чето, не е с всичкия си...

- Как? Димо е убит? Въз-
можно ли е това?

Ако беше паднал снаряд 

в стаята едва ли щяхме да 
бъдем така зашеметени, 
както при тези думи! Как 
така Димо, който изправяше 
подковите като гевреци, не 
посягаше на човешки живот 
за отмъщение, бе хукнал 
към Каратеш?... Само аз зна-
ех, че оня, който бе посег-
нал на девойката, по която 
някога изливаше Димо мъ-
ката си с кавала, и тя се бе 
хвърлила от Бялата скала в 
пропастта, бе от това село... 
По-малкият син, който ле-
жал болен, го причакал зад 
вратата и вдигнал брадва-
та... Защото Димо връхлетял 
в къщицата и с един изстрел 
убил на място някогашния 
насилник, като не очаквал 
удар в тила...

- Защо ми караш това 
сено? - погледна ме да пре-
веда генералът.

- В каруцата е убитият - за-
пелтечи старецът - цялото 
село ме изпроводи да прося 
милост...

Генералът мълчеше... Чу-
ваше се само тик-такането 
на часовника на стената. 

Ходжата стоеше като вка-
менен, с протегнати ръце за 
милост... Най-после генерал 
Брокс поглади раздвоена-
та си брада и заговори към 
мене, а аз превеждах:

- Слушай, болгарский хо-
джа! Иди сам и зарови трупа 
на българина. И нито дума 
повече... Никой не трябва да 
узнае как е намерил смър-
тта си... Върви, нека Бог да 
бъде с тебе!

-  Ама как...? - Старецът не 
вярваше на ушите си. Гледа-
ше като втрещен и с темане-
та излезе.

- А ти , българино, - обър-
на се генералът към мен 
- закълни се, че никога и 
никому няма да разкриваш 
истината за Змея! Тези, ко-
ито донесоха свободата, 
трябва да останат светци! 
Защото казано е: „Добро 
нещо е солта, но ако самата 
сол обезсолее с какво ще я 
подправим?“

На другия ден бе Богояв-
ление... 

 Димитър АДЖЕЛАРОВ

 

СОЛТА НА ЗЕМЯТА

Общината е основната 
административно-терито-
риална единица, в която 
се осъществява местното 
самоуправление - такава 
е дефиницията, съгласно 
нормативните актове. В 
този смисъл, населението 
упражнява самоуправле-
нието си чрез органите на 
местна власт, които е избра-
ло - кмет и общински съвет-
ници. 

Много ми хареса заглави-
ето на вестника за януарско-
то заседание на общинския 
съвет - „С грижа за интере-
сите на хората”, защото това 
е приоритет при вземане на 
решения от Общинския съ-
вет. Въпреки, че често има 
разногласия, общинските 
съветници, като цяло, се 
водят от задължението си 
да отстояват интересите на 
своите избиратели. Особе-
но показателно в това отно-
шение беше приетото реше-
ние за определяне размера 

на такса битови отпадъци за 
2011 година. 

В годината на тежка ико-
номическа криза не трябва 
да се натоварват граждани-
те с допълнителни такси и 
затова решението беше да 
се запази миналогодишния 
размер на такса „битови от-
падъци”. Много предвари-
телни сметки и дебати в ОбС 
предизвика размера на тази 
такса по отношение на фир-
мите. Промяната на Закона 
за местни данъци и такси от 
миналата година води до 
автоматично увеличаване 
на налога  за нежилищни 
имоти на фирми, защото се 
взема по-голямата стойност 
от двете - отчетна стойност 
и данъчна оценка. И макар, 
че това увеличение е факт 
Общинският съвет се съо-
брази с трудното положе-
ние на бизнеса в общината 
и прие намаление на пред-
видените миналата година 
такси. 

На самата сесия постъпи 
предложение  на общин-
ски съветник и съответно с  
четиринадесет - „за”, един 
- „против” и двама - „въз-
държал се” беше прието 
решение , с което се намали 
съответно от 13 на 12 про-
мила  - предложението  на 
кмета на общината за имо-
ти на предприятия, с оценка 
до 500 000лв., от 11 на 10 
промила за имоти на пред-
приятия, с оценка над 500 
000лв. и съответно от 6 на 
4промила за имоти на фир-
ми, където не се извършва 
сметосъбиране.  

Винаги съм призовавала 
жителите  на Общината да 
поставят своите предложе-
ния, въпроси и проблеми 
пред нас и съм сигурна, че 
общинските съветници ще 
откликнат на всички разум-
ни предложения.

Арх. Денка НИКОЛОВА
Председател на ОбС

ХОРАТА - ПРИОРИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Откъс от книгата „Залогът на българина“ 

С бързи темпове върви 
работата по ремонта на вто-
рия етаж на поликлиниката, 
където ще се разположи 
Дневния център за въз-
растни хора с увреждания 
по оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирано от 

РЕМОНТЪТ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК
Европейския съюз.  Друже-
ство „Инфрастрой” ЕООД е 
поело задължението да из-
върши ремонтните работи 
на обекта. 

Частично е сменена до-
грамата, голяма 
част ет електро 
инсталацията е 
подновена, нале-
пени са нови фа-
янсови плочки, 

измазани са стените.
В момента група от 5-6 

човика работи по шпаклов-
ката. Времето е влажно и 
работата върви малко по-
трудно, но крайният срок - 
20 март ще бъде спазен.

Две големи врати чакат 
да бъдат монтирани за да 
се отворят и посрещнат по-
сетителите. 

„Априлци“

Времена и нрави
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От незапомнени времена 
българинът милее за лозята 
и почита техния закрилник - 
св. Трифон Зарезан.

Обичам този празник, за-
щото той е тържество на на-
деждата и вярата, че резит-

бата и трудът на лозаря ще 
превърнат тъмното сънливо 
лозе в безценни плодове и 
искрящо весело вино.

Хубаво беше Трифоне, по-
вярвай ми, но сега за мен, 
като агроном и за голяма 
част от лозарите това е само 
сън и носталгия по него. По-
литическото „цунами”, кое-
то разруши селското стопан-
ство не пожали и златния 
отрасъл, който ти закриляш.

Кажи ми, Трифоне, сега 
къде да режем и как да 
празнуваме? Кажи ми как 
да пия и да пея, като гле-
дам януарските сметки за 
храната, телефона, парното 
и тока, да не говорим за ве-
ресиите по тефтерите, които 
пак ще останат при магази-
нерите? Кажи ми, кажи Три-
фоне, как да пия и да пея, 

като ме избива на плач, като 
лозе след късна резитба.

Но независимо от всич-
ко и на пук на реформата и 
разрухата, да зарежем, Три-
фоне, но не като политици-
те и управляващите, които 

зарязаха напълно лозята, 
а да режем единствено с 
твоята остра и благородна 
ножица. С нея само можем 
да изрежем черните клечки 
с корумпирани негодници, 
бездарни властолюбци и 
всякакви нагли паразити и 
безплодни издънки, фили-
зи - лакомници, които сму-
чат, като кърлежи готови 
сокове от лозята и техните 
стопани.

Нека с твоята остра ножи-
ца да възкресим отново ло-
зята. Затова режи, Трифоне! 
Режи и хвърляй негодното, 
некадърното и безплодното 
в огъня, на който да си стоп-
лим премръзналите пръсти 
в този студен февруарски 
ден.  

Нейчо ПАШКУЛЕВ
агроном

ЗАРЯЗВАЙ И РЕЖИ, ТРИФОНЕ !

И при нас - Празник на лозарите
Свети мъченик Трифон 

е роден около 225 г. в село 
Комсада, в областта Фригия, 
Мала Азия, която се смята за 
една от прародините на лоза-
та и виното. Едва на 17 годи-
ни си спечелва голяма слава, 
като излекува дъщерята на 
римския император Гордиан 
III /238-244 г./. По време на го-
ненията срещу християните, 
когато римският император-
ски престол е зает от Траян 

Деций /249-251 г./, Трифон е 
арестуван, подложен на мъ-
чения и обезглавен.

Денят на св. мъченик Три-
фон се отбелязва първона-
чално у нас на 14 февруари 
като Ден на лозаря. През 
1968 г. след въвеждането 
на Григорианския календар 
от Българската православна 
църква св. Трифон започва 
да се отбелязва на 1 февруа-
ри, а Денят на лозаря - на 14 

февруари.
Според българските народ-

ни традиции Свети Трифон е 
покровител на лозарите, ви-
нарите и кръчмарите. На този 
ден се извършва ритуално 
зарязване на лозята. В ранно 
утро стопанката омесва тесто 
и изпича хляб. Приготвя пъл-
нена с ориз кокошка. Поставя 
хляба и гозбата в нова шаре-
на торба и я дава на лозаря 
заедно с бъклица вино. На 

лозето всеки стопанин се об-
ръща към слънчевия изгрев 
и се прекръства три пъти. 
После отрязва първите три 
пръчки и полива мястото с 
червено вино, светена вода 
и пепел, които пази от Бъд-
ни вечер. След това започва 
зарязването на лозите, а като 
завършат работата си, мъже-
те устройват шумни веселби.

Елена Й. ИВАНОВА

Много брациговци се съ-
браха в топлия февруарски 
ден на площада пред Общи-
ната за да отпразнуват деня 
на лозаря. Тук бяха кметът 
на Община Брацигово - г-н 
Васил Гюлеметов, зам. кме-
тът – г-н Тодор Кръстев, гл. 
специалист „Просвета и кул-
тура” – Иванка Стефанова и 
още много представители 
както на Общинска азмини-
страция, така и на Общин-
ския съвет. Празненството 
започна с встъпително сло-
во на Галина Траянова за 
живота на свети мъченик 
Трифон и за Деня на лоза-
ря, празнуван на днешния 
ден както в цялата община, 
така и навсякъде в страна-
та.  Както е обичая, на ка-
руца теглена от накичени 
коне пристигна избрания 

за „Цар на лозарите“ Тодор 
Тошев. Той получи ритуална 
пита и красиво декорирано 
печено пиле. Тържествено 
посрещнат от стопанката на 
дома на фамилия Димено-
ви, кметът заряза лозите в 
двора, като пожела здаве 
и берекет както на цялата 
фамилия, така и на всички 

брациговци. 
Тържеството продължи 

с кръшните танци на всеот-
дайните малки танцьори 
и танцьорки от читалище 
„Васил Петлешков - 1874”. 
Впечатляваща с ентусиа-
зма си беше романтичната 
сборна вокална групата за 
стари градски песни от клу-
ба на хората с увреждания 
„Надежда” и клуба на пен-

сионера „Дълголетие”, със 
съпровод на акордеониста 
Никола Донов, както и  со-
ловото изпълнение на Со-
фка Иванова.

Тричленна комисия огла-
вена от Тодор Карамитев 
оцени представените про-
изведения на майсторите 
винопроизводители в кон-
курса за най-добро вино. 
Първо място беше присъ-
дено на представителката 
на нежната половина на 
града – Надежда Попова. В 
класацията я следваха Ата-
нас Милев и Атанас Кънев. 
Призьорите бяха удостоени 
с грамоти и предметни на-
гради.

Всички присъстващи бяха 
поканени да замезят и опи-
тат виното от двете големи 
бъчви.

Пею МАРКОВ

Въпреки че живеем в не-
сигурност, в трудно време 
на омраза и завист, все още 
пазим дълбоко в сърцата си 
българския дух, събираме 
кураж и сили да провеж-
даме празници с традиции, 
които предаваме на младо-
то поколение.

Такъв празник е Трифон 
Зарезан. Някога в село-
то ни всяко семейство е 
имало лозе, и то не лошо, 
в местностите „Банище”, 
„Кошерища, „Шипковица” 
и „Робско”. За съжаление 
днес са останали само 3-4 
декара в м. „Шипковица”. 
Другите площи са батали, 
обрасли с бурени и трънки, 
сред които тук-там могат да 
се видят осамотени лози, 
показващи, че е кипял ак-
тивен земеделски труд. 
Красиви розовки са се над-
пявали, снажни мъже са об-

грижвали лозята, а на есен 
натежалите от плод лози 
са пълнили чебури, каци 
и бъчви. Зарязвали са по 
стар обичай, всеки на свое-
то лозе, а после с гайди са 
се веселили в двете селски 
кръчми.

По време на ТКЗС с риту-
ал от миналото с бъклици 
вино, торба с мезе, хляб и 
сол, зарязваха с косери от 
три главини, отрязваха по 
три пръчки и поливаха с 
вино лозите. Почерпваха 
се, благославяха за здраве 
стопаните, пожелаваха бо-
гат берекет. Под звуците на 
гайдата отиваха в ресторан-
та. И така да късно вечерта, 
ядене, пиене, песни и хоро 
на площада.

Сега почти във всеки дом 
има асма и с малко купено 
грозде всяко домакинство 
си произвежда пивко вино 

и ракия.
И тази година председа-

телят на клуба на пенси-
онерите Георги Тюкенов 
и съпругата му направиха 
чудесен празник. Лично 
двамата сготвиха чудесен 
курбан за всички. Малък се 
оказа клубът да побере же-
лаещите. Всеки носеше по 
нещо – пити, оризник, ме-
зета, а на всяка маса – чаша 
вино с лозова пръчка.

Агрономът В. Христев 
разказа за историята на 
лозарството в страната и 
селото, притежаващо над 
200 декара лозя, с високо-
качествени сортове. Убе-
дително посочи ползата от 
гроздовия плод и пивкото 
вино, употребено с мярка. 
Поздрави всички, пожела 
им да са живи и здрави, да 
има берекет във всеки дом. 
Вдигна наздравица в чест 

на св. Трифон – покровител 
на лозари, винари и кръч-
мари.

Проведе се дегустация на 
изложените от 15 майстори 
вина. Журито с председател 
Кирил Сираков прецизно 
оцени питиетата и класира 
на първо място Иван Сира-
ков, на второ – Паун Паунов 
и на трето – Крум Тюкенов. 
Същите получиха предмет-
ни награди.

Приятно ни изненадаха с 
присъствието си на нашен-
ци, дошли от Пещера да 
празнуват с нас. И така като 
на празник – курбан за все-
ки, ядене, пиене, поздрав-
ления. Спомени за минало-
то и надежда, че бъдещето 
ще бъде по-добро, че та-
чейки и обогатявайки тра-
дициите, ще се обединим в 
името на доброто. 

Катя КОМИТОВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН НЯКОГА И СЕГА

Зачестиха кражбите. Ос-
вен през лятото от градини 
и ниви, да прибират какво-
то им хареса, започнаха и 
от домовете. Да живеем в 
несигурност, дори в собст-
вения си дом, е повече от 
тревожно! Претърсени и 
ограбени са 6-7 дома в Ро-
зово. Вероятно има и други, 
чийто собственици са извън 
село и тепърва ще се от-
крият. Крадат се предимно 
битови предмети от цветни 
метали – домакински съ-
дове, казани, котли, тави, 
телевизори и всичко, което 
струва пари. Някъде влизат 
с взлом, другаде – по-лес-
но... Това дойде като капак 
на всички несгоди и стресо-
ве на целия мъчителен два-
десетгодишен преход към 
„добро”.

Потърпевши сме и ние, 
нашето семейство. Кражби-
те са срамно петно не само 
за Розово, но и за общината, 
държавата и управлението. 
Посред бял ден хората се 
заключват, вечер не лягат, 
докато не проверят всички 
врати. И пак обири! Явно 
кражбата се превърна в 
професия и начин на живот. 
Кой ще вземе мерки, кой 
ще сложи край?!

Вярно, от полицията вед-
нага идват, разкриват, хва-
щат крадеца и след ден го 
пускат и отново действа. 

Всички знаят кой е той. Това 
е Т. Г. – не е розовец, дове-
ден е от майка му от някъ-
де. Хората са притеснени и 
възмутени! Убедени са, че 
той не действа сам. Крадат 
се обемисти и тежки пред-
мети, налага се преодоля-
ване на огради, необходим 
е превоз...

Взаимно се питаме как да 
се опазим – да строим зидо-
ве – невъзможно, лично от-
мъщение – не бива!... Какво 
време доживяхме! У дома 
да не си сигурен за оцеля-
ване и имущество! Лошо, 
много лошо!!

И още едно посегателство 
върху личната собственост. 
В края на миналия месец, 
след обяд, в обора на Йор-
дан Тод. Терзиев при затво-
рени врати, с брадва е на-
правена дълбока прорезна 
рана  на бедрото на единия 
от конете му, с който върши 
селскостопанска работа и 
си изкарва прехраната. Ле-
чението на животното про-
дължава.

Искаме да вярваме, че в 
полицията и общината ра-
ботят отговорни хора и ще 
направят всичко възможно 
посегателството върху соб-
ствеността да спре. Мястото 
на крадците и злосторници-
те е в затвора!

Катя КОМИТОВА

ПАЗЕТЕ СЕ – КРАДЦИ!

ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ

24 февруари - Музикална 
вечер посветена на 255 го-
дини от раждането на Мо-
царт.

Начало - 17.30 ч.
Втори етаж на читалището

1 март - За деня на Баба 
Марта НЧ „Васил Петлешков 
- 1874“ организира изложба 
на мартеници.

Изделията си може да до-

ВСЕОБЩО ВЕСЕЛИЕ В БРАЦИГОВО В ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ

ПРЕДСТОЯЩИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ
несете до 25 Февруари 2011 
год. 

2 март - Моноспектакъл 
„Лалугера“ на Николай Уру-
мов по книгата „Приказки в 
края на времето“ на нашия 
съгражданин Александър 
Урумов,

Начало - 18.00 ч. Голяма 
зала на НЧ „Васил Петлеш-
ков - 1874“   вход - 4.00 лева. 

Ние - хората


