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ДИРИ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
ната ни Голгота, Горящият
кръст, началото на края на
общата ни безсъзнателност,
на 500-годишната кома.
Ние, потомците, все повече си позволяваме да
забравяме, но историята помни. Помни онези времена
на геройства и срам. Помни
огъня в очите и страха в сърцето на всеки българин.
Ние гледаме напред - към
бъдещето, което ни обещава
прогрес и развитие. И рядко
се сещаме, че някога едни
хора, едни обикновени и страдащи хора, са оставили кървави следи по не една улица
и църква из цяло българско.
Все по-рядко се обръщаме
натам. А по празници, когато
звучи химнът, когато говорим за историята, обличайки
я само в геройство и слава,
тогава си позволяваме да
споменаваме безсмъртието.
Историята обаче крещи
през вековете едно име, което буди странен патетизъм
- АПРИЛ.
Пет века сън и покорство,
пет века една злокобна
песен приспива народа и
всичко друго заглъхва - и
тежкото дрънчене на оковите, и писъците на децата и
девиците, и песните, изпети
със задавени сълзи над не
един гроб.
Пет века обаче един народ ОЦЕЛЯВА. Без собствени държава и църква, под
постоянен натиск да бъде
размит в чужди вени и в
чужда вяра, в непрекъснати
битки със самата земя за
насъщния, под постоянен
страх, че всеки ден може да
бъде последен – той, народът
български, ОЦЕЛЯВА.
Защото на фона на всички унижения, мъки и страдания е имало българска памет,
а когато е била на път да изчезне, някой я е избърсвал
от калта и я е показвал с
цялата й мощ и сила.
Това е дирята, безсмъртната пътека, посипана с
кости и кръв, с предателства
и слава, с геройство и срам,
която ни връща към Април.

станалите са наказани, но
бурята само се е скрила в
клоните на някой шипков
храст и като настръхнал хищник чака да скочи, да разкъса плътта на търпението и да
напои земята с още кръв.

че имаш силата, куража и
упорството да превърнеш
тези неща в НАСЛЕДСТВО,
В БЪДЕЩЕ.
Лесно е сега да съдим и
много редове да изпишем
за онези минали времена.
Лесно е да се разхождаме

завеща Април, не е в метежа
на битката, не е в обръчите
на топчето или в пукота на
пушките. А в безстрашието,
в импулса на бащата да
убие цялото си семейство,
на майката - да запази със
собственото си тяло своята
рожба. В мъката да гледаш
как обезглавяват любимия
мъж, брат, баща или син. В
силата да пееш и да плачеш,
проклинайки и благославяйки живота си. И в това,

из възрожденските улици
и да говорим за това що е
робство, присъствие, потисничество, свобода. Лесно е
да следим дати и факти, да
броим време и личности.
Трудното е да ИЗДЪРЖИШ. Да направиш така,
че главата ти да не падне
отсечена. Да се опазиш още
ден, още час, в който да бие
сърцето ти. Защото паднеш
ли, с тебе пада всичко онова,
което носиш в душата си. Падат всички хора, които оби-

чаш, всички традиции, които
пазиш, всички приказки,
които помниш, всичко, което
е заложено в теб и което не
бива да пада покрусено.
От всички героични битки, от всички безсмъртни
подвизи този през Април
1876 е най-достойният.
Другото се знае. Другото
може да се пипне с ръка, да
се сътвори от него паметник
или книга. Важното е какво
се крие зад всички мемориали и страници. Важна е не
само безсмъртната диря, а
най-вече посоката, по която
ни повежда тя – РОДОВАТА
ПАМЕТ.
Да последваме безсмъртната диря на Априлското
въстание и да „вникнем” в
душите си, в които по найтайнствен и невероятен начин
се сливат страхът и героизмът
и паметта българска! Да последваме кървавите стъпки
на априлци, които ни връщат
в историята, да се помъчим да
си обясним защо Априлското
въстание е националната
ни Голгота, Горящият кръст,
началото на края на общата
ни безсъзнателност, на 500годишната кома. Защо за
пет века не загубихме своя
майчин език и бащина вяра,
но изтървахме чудесното си
чувство за общност, усеща-
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Че турското робство е
най-мрачният период от българската история, няма спор.
А дали това наистина е било
робство, или друга форма на
многоетническо
съжителство, както днес се твърди от
по-деликатните ни държавни
мъже, може да се съди директно и от фолклора, създаван по онова време.
Например от песента
„Еничари ходят, мамо…“.
Зазвучи ли тя, човек настръхва. И сърцето му се
свива, защото слуша не песен, а изплакана мъка. В нея
е събрана болката на хилядите почернени майки-робини, плащали в продължение
на векове най-нечовешкия
данък - кървавия. За един от
тези безбройни случаи все
още може да се чуе и в Равногор. Или Ясъ Кория, както
е било записано тогава в
османските регистри.
Годината била около
1830-а. Случило се така, че
един ден селото било връхлетяно от поредната страховита банда чалмалии. И за
пореден път мирните селяни
настръхнали. Знаели добре
какво ги очаква – унижения,
грабеж, побоища, изнудване… Случило се обаче и
нещо много по-лошо – след
като стихията преминала, се
разбрало, че невръстният Георги от семейството на Стояна Мадарова изчезнал. Пропаднало момчето като че ли
вдън земя и повече нито се
чуло, нито се видяло. Един
от слуховете, които плъзнали
шепнешком, бил, че е отвлечено за еничарския корпус.
Други пък казвали, че макар
и невръстно, то дръзнало да
защити поругана моминска
чест и побягнало само.
Какво е преживяла покрусената му майка и колко
сълзи е изплакала после, не
подлежи на описание. А дните, естествено, продължили
своя ход. Занизали се години – една, две, десет… Колко
точно днес никой не помни,
но ето че веднъж, когато

НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ БРАЦИГОВО
РЕШАВАХА ЗАДАЧИ
Над две хиляди четвъртокласници от Пазарджишка
област се явиха на 12 май на
национално външно оценяване по математика. Това бе
втората малка матура след
тази по български език и
литература, провела се на
10 май.
30 ученици от Начално
училище „Васил Петлешков“
и още толкова от основните
училища в селата Бяга и
Исперихово премериха сили
в усвояването на знания по
математика. Изпитът започна
в 10 часа и продължи 40 минути. Тестът, с който четвъртокласниците трябваше да
се справят, включва общо
19 задачи. 16 от тях бяха от
затворен тип с три възможни
отговора, от които, разбира
се, само един е верен, и три
задачи от отворен тип.
Резултатите от всички изпити на националното външно оценяване се измерват
в точки и се вписват в удостоверението за завършен
четвърти клас.
С резултатите от изпита
по математика може да се
кандидатства за профилираните гимназии с профил
„Математика“ и „Природни
науки“.

Ние хората
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денят вече превалял, пред
озлочестената къща отново
спрял конник. Пак от онези,
страшилищата за раята.
Видът му бил внушителен. Че е султански човек
било повече от явно. Облечен бил в аба и потури
от синьо сукно, препасан
с червен пояс, а в него –
втъкнати пищови и ножове
с кокалени дръжки. Конят,
от който се смъкнал непознатият, също биел на очи –
млад, як и охранен. Такъв не
се виждал току-така - на път
и под път. Точно такива гости
не били желани в нито една
българска къща, но кой би
дръзнал да им откаже гостоприемство?
- Мога ли, бабо, да пренощувам у вас? – обърнал
се конникът към старицата,
която почти онемяла, се изправила на прага.
- Не знам, аго – засуетила
се тя. – Сама съм тук сега…
Ще трябва да попитам мъжете… Ще пратя да ги повикат…
И заръчала на едно от насъбралите се деца да отърчат до мъжа и синовете й,
които все още били я покрай добитъка, я в селската
кръчма.
- А ти деца имаш ли? –
опитал се да завърже разговор пришълецът.
- Имам, имам…
Уплашена била жената,
но отговаряла чинно. И
какво ли друго би могла да
направи? Занареждала тя
имената на челядта си, докато стигнала и до затрилия
се Георги.
Неканеният
гостенин
слушал внимателно, докато
кой знае защо, внезапно
попитал:
- А ти твоето момче, ако
го видиш сега, след толкова
време, ще го познаеш ли?
- Че как да не го позная!
Аз него от сърцето съм си
го откъснала. От едно пар-

че месо съм го отгледала,
човек да стане… Нито съм
го забравила, нито съм го
прежалила…
В този момент агата уж
случайно наклонил феса
си назад и погладил с длан
челото си там, където се
виждал някакъв малък, но
доста характерен белег. Точно върху това място мигом
се заковал и майчиният поглед. Детското личице, което
останало врязано в паметта

ГЕОРГИ СТАМБУЛИЯТА

й, вече не било същото, но
този белег!… Той бил досущ
като онзи, който останал
върху образа на малкия й
син след едно доста тежко
нараняване. Онемяла старата жена, вцепенила се и
само устните й едва се раздвижили:
- Георги!… Сине?... Ти ли
си?...
Безсмислено е да се
описва какво се е случило
оттук нататък. Ясно е, че
щом се завърнали и останалите мъже от семейството, в
къщата се вдигнала нечувана олелия. Минути след това
и цялото село зажужало
като разтревожен кошер.
Случилото се било истинско
чудо…

КУПЕНА ВЕЧЕ НЯМА
ДА Е ЧАСТ ОТ ЮНЕСКО
На 15 май изтече срокът за запазване на
престижния международен статут на резерватите Бистришко бранище (Столична община),
Али Ботуш (община Сандански), Парангалица
(община Благоевград), Баюви дупки – Джинджирица (община Разлог), Дупката (община Батак), Купена (общините Брацигово и Пещера),
Чупрене (общините Чупрене и Белоградчик) и
Камчия (общините Аврен и Долни чифлик), съобщи екологът Тома Белев.
ЮНЕСКО е включило в листата на бисоферните резервати 669 обекта от 120 страни, 16 от
които – български. Седем български биосферни
резервата вече имат нови номинации. Община
Белоградчик е потвърдила с писмо желанието
си за подкрепа за статута на резервата Чупрене.
Досега категоричен отказ за подкрепа има
от общините Банско, Хаджидимово и Аврен,
както и от община Брацигово и община Пещера.
Съображенията за отказ на общината ни да
включи териториите си в „преходна“ зона на
потенциален биосферен парк в района на резерват „Купена“ са, че Община Брацигово е в
процедура за одобряване на Общ устройствен
план и изискванията за „преходна зона“ биха
могли да създадат ограничения за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения на
териториите ни.

Приключиха проверките
на РИОСВ за нерегламентирани замърсявания с
отпадъци в речни легла и
прилежащи територии в област Пазарджик. В периода
31 март - 5 май експертите
извършиха 59 проверки на
поречията на реките в 61 населени места в 12 общини.

През следващите дни
Георги разказвал надълго и
нашироко как бил отведен в
непознатия за никого митичен Стамбул и как поминувал там. Историите му били
невероятни и омайващи
като приказките от „Хиляда
и една нощ“. Това, което фамилната памет е запомнила
до наши дни е само, че на
възмъжалия вече Георги
било възложено да се грижи за конете на бея, пашата

или друг, какъвто и да било
турски военен велможа. И
уж всичко било наред, но
само до нощта преди младият мъж да хване обратния
път. По някаква случайност,
докато си вършел работата,
той дочул шушукане между
някои от приближените на
господаря му хора. Вече
владеел езика дотолкова, че
да разбере недвусмислено
какво му се готви. Наговаряли се нечестивците да
го очистят след като заспи.
От злоба ли, от ревност ли
– няма значение. Сигурно
било само едно – че заспи
ли там, няма да осъмне жив.
Тогава, без да губи нито миг,
младият еничар отвързал
тихомълком най-охранения

ХРАМОВ ПРАЗНИК

На втори май (летния Атанасовден) църковното настоятелство с председател Ваня
Керенчева организира и проведе храмов
празник на нашата църква, носеща името на
светеца.
За отбелязване е, че новото църковно настоятелство включва хора, отдадени на църквата, работливи, дисциплинирани, отговорни и
готови да работят за делото Христово. В чест
на храмовия ден са направени редица ремонти и подобрения както на вътрешния вид, така
и в цветната градина и останалите помещения.
Да ти е приятно да влезеш в храма, да постоиш на двора – чист, озеленен и с цъфнали
цветя. Тържествената служба, посветена на
светеца, направиха отец Иларион и студентът
от Пловдивската семинария Кузман. Имаше и
гости, сред които отец Тодор Траянов от Пещера. Макар че беше работен ден, службата бе
посетена масово. Миряните запалиха свещички и се помолиха за здраве, късмет и закрила
от светеца за всички хора, за мир, разбирателство, смирение и повече човешки добрини. С
дарение от миряните готвачът Георги Млечков
приготви вкусен курбан, с който се нахрани
селото и неговите гости.
Радостно е, че все повече хора посещават
храма ни, особено младите, които с вярата в
доброто и Бог ще вървят напред.
Катя КОМИТОВА

В община Брацигово бяха
инспектирани коритата на
реките Умишка в землището на Брацигово, Розовска
в землището на Розово,
река Луда в землището на
с. Козарско и Стара река в
землището на селата Бяга
и Исперихово.
Констатирани
неред-

ности на наша територия
не са установени.
През последната година
се забелязва значително подобра работа от страна на
общините и кметствата за
опазване от замърсявания
и почистване на реките на
тяхната територия.
Татяна СИМОНОВА

ат, извел го незабелязано,
яхнал го и – право към Родопа. Към родния си дом.
Запомнил бил обратния път явно не е бил толкова малък
в деня, когато бил отвлечен.
На пръв поглед тази история прилича на измислена
като легенда, но не е. И се
знае, защото не е чак толкова отдалечена във времето.
А героят й – Георги, станал
дотолкова популярен с необичайната си участ и с разказите за далечния Стамбул,
че много скоро съселяните
му почти забравили истинското му име. Започнали
да го наричат Стамбулията.
Нарекла се така и фамилията, която тръгнала от него –
всичките му потомци оттогава, та чак до ден-днешен,
започнали да се записват
като Стамболиеви.
Когато избухнало Априлското въстание, Георги бил
някъде около петдесетте.
Това обаче не му попречило
да се изяви като един от найактивните поборници. Той
бил от онези, които слезли
в Брацигово и се сражавали
като лъвове срещу напиращия башибозук. През тези
битки той оцелял, но веднага
след погрома бил арестуван.
Препратили го в Татар Пазарджик, а после и в пловдивския зандан. А какво точно
се е случвало там може да
се научи от Константин-Величковите мемоари.
Същата участ сполетяла
и още почти петдесет от съселяните на Стамбулията.
Много са за изброяване, но
нека споменем най-видните
от тях - поп Ангел Сандъкчиев и брат му Тино, Дечо
Върбанов и синовете му
Иван и Димитър, Стоил Грудев, Ангел Дабижев... И още,
и още…
В крайна сметка цената,
която едно малко селце като
Ясъ Кория платило за дързостта си, била неимоверно

„Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви.
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си обнови...“
Слушали ли сте нестройните гласчета на децата от
предучилищна
възраст,
когато се мъчат да произнесат дългите непознати думи,
гледали ли сте смутените
им личица, когато объркат
мелодията или се запънат
на „книжовността“, и светлината в очите им, когато
всичко тръгне плавно и в
нестройния хор звънне още
едно гласче? Слушали ли
сте звуците на многото
ученически музики, близки
и далечни, свирещи едновременно разни части на
мелодията, всяка ехо една
на друга, като че цялата тази
музика, гласове и шум извират отвред – от простора, от
слънцето и от дъжда. Не ви
ли е къпал този толкова чест
кирилометодиевски дъжд?
Забелязали ли сте, че това
е денят, когато природата
е най-зелена и слънцето е
най-весело? Мислили ли сте,
че целият този оптимизъм и
светлина винаги идват като
някакво начало и макар че
учебната година е пред края,
вие не можете да избегнете
чувството за начало. Начало
на узряване, начало на възмъжаване, начало на учене,
начало на живеене.

висока. Върху мемориалната стена на парк „Априлци“
в камъка са издълбани
имената на 21 убити, но в
действителност
жертвите
са доста повече. За разлика
от центъра на бунта – Брацигово, Ясъ Кория не била пощадена от башибозука. Той
нахлувал на талази, досущ
като глутници от озверели
хиени, откъм тогавашните
съседни помашки села Форцово, Осеново, Тъмраш… И
откъде ли още не! Селото
било безмилостно плячкосвано и опожарявано
в продължение на дни. А
жителите му съсичани като
животни. Жалко е, че след
този погром не се е явил
поне един летописец, който
да увековечи тази трагедия
с разказ от първо лице.
След
изтезанията
в
тъмниците, турското правосъдие осъдило на смърт,
но после изпратило на доживотно заточение в Кипър
най-изявените бунтовници дядо Дечо ведно с двамата
му сина и съмишленика му
Стоил Петьов, както и подбудителя на бунта - поп Ангел
Сандъкчиев.
Към Георги Стамбулията
властта проявила по-особен
интерес. Считало се, че като
по-окомуш, той знае всички
тайни на заверата и за да
ги издаде, бил подложен на
ежедневни побоища. Все
така, чак до месец октомври, когато се разбрало, че
от устата му не може да се
изтръгне нищо. Тогава го
освободили, но вече било
твърде късно. Когато затворникът се добрал до дома си,
храчел кръв и едва се държал на краката си. Залежал
се и още през следващата
1877 г. починал, без да дочака Освобождението, което
ратувал. А на потомците си,
освен фамилно име, завещал
и един безпримерен урок по
мъжество. Както и друг - за
безпределна преданост към
вяра, род и отечество.
Димитър ДЪНЕКОВ
С чудната песен на
Панайот Пипков вървяха и
вървят децата, учениците,
студентите, всички, които се
учат и ония, които ги учат,
вървят ония, които знаят, и
ония, които не знаят, и сигурно няма възрастен българин,
който този ден да не види
себе си в някакъв отдавна
забравен Кирило-Методиев
ден. Това си е чисто български празник, роден, наш.
А за азбуката, която славянските братя са ни дали,
народният поет е написал
мъдрото си пожелание:

„С книжовността, таз сила нова,
съдбините си обнови.“
С книжовността. Не с
меча, не с куршума, не с юмрука, не с дивата физическа
сила, нито със слепия фанатизъм, не с покорната неграмотност, а с книжовността!
И това не е ритмическо
хрумване на поета, а отглас
на вековната и дълбоката
народна вяра в „книжовността, таз сила нова“, отглас на една толкова рядка и
странна любов към знанието
и просветата, която не бива
да позволяваме виртуалният свят да ни отнеме. Не
бива да допускаме високотехнологичната
действителност да ни превърне в
роботи, лишени от най-важното – емоцията, чувството и
любознателността.

18 май 2017 г.
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През периода 1850/57
г. изтъкнатият наш възрожденец Добри Чинтулов
(1822-1886),
възпитаник
на Херсонската духовна
семинария в Одеса, учителства в родния си Сливен
с годишна заплата от 100
турски лири. Тази сума се
виждала прекалено голяма
на 56 църковни настоятели
гъркомани и поради тяхното
недоброжелателство Чинтулов идва през септември
1857 г. да учителства в Ямбол. Тук той е настанен да
живее в т.нар. таксидиот към
църквата „Св. Георги”, който
представлявал двуетажна
кирпичена сграда. Веднага
след идването си в Ямбол
популярният и авторитетен
35-годишен Чинтулов създава класно (т.е. основно) училище, в което преподава до
края на 1860 г. В Ямбол той
се сгодява през 1858 г. за
по-малката дъщеря на първия български фабрикант
Добри Желязков - Анастасия, за която същата година
се и оженва. На следващата
1859 г., пак в Ямбол, се ражда и техният единствен син
Петър.
При идването на Чинтулов на работа в Ямбол между него и представителите
на ямболската община е
сключен договор със следното съдържание:
„Долуподписаният задължавам се да управлявам в продължението на
три години българското в
Ямбол върховно училище,
като преподавам на учениците матерния език заедно
с потребните науки, за които
учениците, що излизат от
взаимнообучителното училище, се покажат достойни.
За този мой труд ямболската
община се обвързва да ми
плати за трите речени години 300 лири турски, пред-
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плащани всеки З месеца по
25 лири.
В удостоверение на
реченото давам на представителите на българската в
Ямбол община това съгласително писмо, което собственоръчно подписвам.
гр. Ямбол, 1857 г., септември 20”
След изтичането на договорения 3-годишен срок на
гърба на това „съгласително
писмо” е написано: „Тригодишното учителстване на
г-н Д. Чинтулов се изпълни
и според направеното условие за това и получи тригодишната си заплата, според
както показват и записките
му, дадени на църковните
епитропи. Ямбол, 1860 г.,
септември 20”. (Впрочем,
и след тази дата Чинтулов
остава в Ямбол до април
1861 г.)
От цитирания договор
се вижда, че годишната заплата на видния наш възрожденец в Ямбол е била
същата, както и преди това
в Сливен – 100 турски лири.
По онова време (и по-точно
към 1 септември 1858 г.)
1 лира се е равнявала на
127 гроша. Съвсем просто
изчисление ни показва, че
месечната заплата на Чинтулов възлиза на повече от
1000 (по-точно 1058) гроша.
Нека проверим каква покупателна способност е имала
тази ямболска месечна учителска заплата. За ориентир,
естествено, ще ни служат
цените на някои стоки по
онова време. Да почнем с

хранителните: 1 ока (=1,283
кг) хляб е струвала 1/4 грош;
1 ока свинско месо - 2,5 гроша; 1 ока суджук - 4 гроша;
1 ока маслини - от 2 до 5
гроша; 1 ока дървено масло;
1 ока червен пипер е 8,5 гр.,
а 1 ока хайвер - 22 гроша. От
нехранителните стоки знаем, че цената на една мокра
волска кожа е 5-5,5 гр., а на
1 ока сапун 3 гроша.
Нека направим сега една
съпоставка по отношение
на хляба тогава и днес, като
предварително обърнем цената за 1 ока в цена за 1 кг.
Щом 1 ока хляб е била 0,25
гроша, то 1 кг ще е струвал
по 0,2 гроша, или със своите 1058 гроша месечно Д.
Чинтулов е можел да си
купи 5290 кг хляб. Сега (през
май 2002 г.), 1 кг хляб е към
70 ст., следователно същото
количество от 5290 кг ще
се купи с месечен доход от
3703 лева... Ако приемем,
че средната заплата днес
е 264 лв., то по отношение
на хляба покупателната
способност на Чинтуловата
месечна учителска заплата
е 14 пъти по-висока от днешната... [През август 2003 г.
средната заплата се е „повишила” на 265 лв., а 1 кг. бял
хляб струва средно 80 ст.
Така, що се касае конкретно
до хляба, Чинтуловата заплата превъзхожда средномесечната през август 2003
г. 16 пъти.]
Но нека видим как стои
въпросът, например, със суджука. Щом 1 ока е 4 гроша,
излиза, че 1 кг струва към

3,12 гроша. Със своите 1058
гроша Чинтулов е можел да
си напазари 339 кг суджук...
Ако приемем, че сега 1 кг
суджук е 12,65 лв., то със
средната месечна заплата от
264 лв. би могло да се купят
към 21 кг от този деликатес...
Следователно по отношение
на суджука Чинтуловата месечна заплата „бие” днешната средна с над 16 пъти.
Т.е., кажи-речи излиза, че в
поробена България месечната заплата на един виден
ямболски учител му е осигурявала жизнен стандарт,
какъвто днес може да се
намери само отвъд Великата
шенгенска стена...
Но, разбира се, не всичко е суджук, читателю... Не
може да си истински учител,
ако не четеш, следователно
си длъжен да си купуваш
и учебници, и книги, и
вестници... А по времето на
Чинтулов тези стоки са били
далеч по-скъпи, отколкото
сега. Та само един вестник
тогава е струвал минимум
(т.е. ако си го купиш в мястото на издаването му) 4 гроша, т.е. точно колкото 1,283
кг суджук. И все пак, когато
месечният ти доход стига
за 339 кг суджук, спокойно
можеш да си позволиш
абонамент за един вестник
и Чинтупов си го позволява, абонирайки се (както и
колегата си Ради Колесов)
за седмичния вестник на
Раковски „Дунавски лебед”,
излизал през 1860/61 г. в
Белград. Годишният абонамент за „Лебед”-а е бил 2

турски лири, т.е. 1 брой излиза 5 гроша.
Ето и какви са цените
пък на някои книги и учебници по онова време, които
не може да не са трябвали
на Чинтулов като прогимназиален учител по всичко в
Ямбол: към 15 ноември 1858
г. „Граматика българска”
струва 12 гроша, „Начало на
българската история” - 3 гр.,
„Болгарска аритметика” - 10
гр.; „Кратка числителница”
от Хр. Г. Данов през 1859 г.
върви по 5 гроша; към 7 май
1860 г. цената на „Всеобща
история” е 12 гр., а на „Повести за древните славяни и
елини” - 3 гроша. Специално
що се отнася до учебниците
Чинтулов му „намира лесното”, като сам си изготвя
ръкописни компилации по
риторика и словесност, руска граматика и литература,
математика, музика, закон
Божи, география, история...
Все през „Ямболския
период” (септември 1857
- април 1861 г.) на Чинтулов
излиза и прочутата книга на
Раковски „Няколко речи о
Асеню първому... и сина му
Асеню второму” (1860 г.). Не
знаем колко точно е струвала, но книжарят от Сливен
Стефан Гидиков предлага
на автора Раковски цената й
да се свали до 12 гроша, за
да стане книгата му по-продаваема. Гидиков оставя в
Ямбол за разпространение
50 екземпляра от „Няколко
речи...”. Няма да сме твърде
далеч от истината, ако предположим, че за разпространител на книгата в Ямбол
Гидиков ще да е използвал
съгражданина си Чинтулов,
който пък едва ли би се
оставил да не купи за себе
си историческия труд на Раковски (за чийто „Дунавски
лебед” точно по същото време, окт. 1860 г., и чрез същия
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Гидиков се е абонирал)...
Впрочем ето и още няколко
тогавашни заглавия, които
вероятно са „изкушавали”
Чинтулов и съответно са
„подяждали” учителската
му заплата: „Сборник от
разни съчинения” (1860
г.) на Добри Войников - 16
гроша; „Български народни
песни” (1861 г), събрани от
братя Миладинови - 20 гр.;
„Календар за година 1862”
от Драган Манчов - 2 гроша.
Нека направим и една,
малко по-необичайна, съпоставка: 200 турски лири
рушвет, дадени от заможните ямболци Хаджи Васил Хаджи Драгоев и Дочо Иванов
след август 1856 г., спасяват
живота на 18-19-годишния
тогава Ради Колесов, осъден от османците на смърт
за дейното си участие в
Габровското въстание на
Капитан дядо Никола през
лятото на 1856 г... Вижда
се, че тогава цената на един
човешки живот е точно колкото 2 годишни заплати на
високоплатен ямболски учител... А в първите месеци на
1859 г. още 12 хил. гроша (т.е.
една годишна учителска заплата) отървават Колесов и
от затвора, с който предният
рушвет е заменил смъртната
му присъда...
И накрая, какво би могло
да се каже в заключение?
Наистина, работил е Д.
Чинтулов. Много е работил,
много е творил и много е допринесъл - и за Ямбол, и за
Сливен, и за България... Но
е знаел и за какво работи.
Във всеки случай, не само
за слава, а е виждал и че
има нещо насреща, което
достойно и предостатъчно
обезпечава материално съществуванието му. И това е
правело и залъка му, и труда
му по Българското възраждане по-сладки...

НАЙ-ЕФИКАСНО НАПАДЕНИЕ, НАЙ-НЕПРОБИВАЕМА ЗАЩИТА И… КОНКУРСЪТ ЕКООБЩИНА СЕ ЗАВРЪЩА ПРЕЗ 2017 Г.
След първото успешно издание
Едно обновено издание, като
ТРЕТО МЯСТО ВЪВ ВРЕМЕННОТО КЛАСИРАНЕ
през 2016 г., конкурсът ЕКООБ- продължение на първото издаОБЯВА
1. Със заповед № ОХ-320/03.04.2017 г.
на министъра на отбраната на Република
България, изменена със заповед № ОХ- 388/
21.04.2017 г. на министъра на отбраната на
Република България е разкрита процедура по
обявяване на 43 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански, средни или висши училища, във
военно формирование 22240 – Сливен.
Срок за подаване на документи
до началника на Военно окръжие II степен –
Пазарджик
до 30.06.2017 г. включително!
2. Със заповед № ОХ - 391/24.04.2017
г. на министъра на отбраната на Република
България е разкрита процедура по обявяване
на 2 (две) вакантни длъжности за офицери и
3 (три) за сержанти в НВУ „Васил Левски”,
за приемане на военна служба на лица, които
са изпълнявали военна служба.
Срок за подаване на документи
до началника на Военно окръжие II степен –
Пазарджик
до 09.06.2017 г. включително!

ОБЯВИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА
САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши
експерт във Военно окръжие – Пазарджик
за общини Пещера и Брацигово Петьо
Русеков, Община Брацигово, ет. 1, стая № 4,
тел. 03552/20 65, и старши специалист
Димитър Димитров, или във Военно окръжие –
Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10,
тел. 034/445 463.

За нашите футболисти пролетта започна с проливен дъжд
от голове. В 25-ия кръг, изигран
на 29 април на стадиона в Паталеница (заради изтърпявано
от домакините наказание), съперниците ни от ФК „Марица“
Белово бяха принудени да вадят
топката от мрежата цели 10 пъти!
При това – без да могат да доближат нашата врата. С хеттрик
се отличи Гриша Иванов, с две
попадения – Борис Георгиев, и с
по едно – Дончо Асенов (Мечо),
Атанас Трендафилов и младоците Десислав Атанасов и Веско
Манов.
В следващия кръг - на 8 май,
под валяка ни попаднаха момчетата от ФК „Величково“. Шестте
гола, които отнесоха, те могат да
отчетат и като успех – след още
две греди и множество изпуснати
положения резултатът би могъл
да бъде доста по-разгромен. Този
път хеттрикът бе на Мечо, двойката – на Атанас Трендафилов, а
единицата – на Борис Георгиев.
И така, както се случва в природата – след пороя дойде ред и
на сушата. В поредния 27 кръг на
14 май гостуването ни в Калугерово се оказа ялово – 0:0. Но така
е във футбола – топката е кръгла
и понякога влиза в противниковата врата, понякога не.
След този мач ситуацията е
почти куриозна. Нападението ни
безспорно е най-ефикасното –
121 гола. За сравнение – под-

гласниците ни от Паталеница са
реализирали едва 97 попадения.
Най-стабилна е и защитата ни –
тя е допуснала само 25 гола.
Най-близо до това постижение
са само сарайците – с 27 гола. За
съжаление обаче класирането се
определя не от тези показатели, а
от броя на точките. След третото
нулево равенство за този полусезон „Барса“ отстъпи с още едно
място назад и заради преките резултати от мачовете с ФК „Сарая“
отиде на трета позиция. Шампионската титла явно ще се окаже
недостижима за нас, но какво
от това? Никъде по света няма
вечни шампиони. Още по-малко
в областните групи. Важното е, че
нашите момчета дават всичко от
себе си и че радват феновете си
със сърцатата си игра. Така че, независимо от крайното класиране,
ние пак ще ги поздравим и пак
ще ги аплодираме сред възгласи:
„Винаги верни!“
Предстои мачът на честта. На
20 май на наш терен предстои
прекият сблъсък с вероятните
шампиони от ФК „Левски“ Паталеница. С предварителната
нагласа, че ние не можем да ги
изместим от първото място и че
те няма да го отстъпят даже и
при загуба, очакваме да видим
игра единствено за доказване
на достойнството. Надяваме се
резултатът да бъде в наша полза.
Успех, брациговски юнаци!
Димитър СТЕФАНОВ

ЩИНА, предназначен за всички
български общини, отново стартира
тази година с пресконференция на
16 май. Ако в регламента са направени някои промени, то ЕКООБЩИНА запазва като своя основна цел
открояването и продължаването на
местните добри практики в сферата
на устойчивото развитие. Положителна равносметка за ЕКООБЩИНА
2016, организиран по инициативата на посолството на Франция
в България, първият конкурс за
устойчиви градове в България бе
посрещнат с безспорен успех от
общините, институционалните и
частните партньори и медиите.
Над 50 кандидатури бяха подадени в четирите категории на
конкурса: устойчиво управление на
водите, на отпадъците, градска мобилност и енергийна ефективност.
Церемонията по връчване на наградите се състоя на 7 октомври 2016
г. в „Албена”, в рамките на 11-ата годишна среща на местните власти. За
своята образцовост бяха наградени
общините Бобов дол, Брацигово,
Габрово, Годеч, Каспичан, Костенец,
Сливница, Търговище, Велинград
и Златоград. Всички те взеха участие в учебни пътувания, за да открият и наблюдават иновативните
практики, прилагани по тези теми
във Франция. Също така френскобългарските семинари, свързани
с четирите категории на конкурса,
събраха общо над 200 технически
експерти, партньори, представители
на местните власти и институти.

ние на ЕКООБЩИНА в България,
второто издание ще протече при
същите условия – с провеждане
на семинари през месеците май и
юни, анализиране на въпросниците,
попълнени от общините, национална церемония за връчване на
наградите и учебни посещения във
Франция.
Общините отново ще имат възможността да кандидатстват едновременно в няколко категории, а
въпросниците ще бъдат опростени.
Няколко изменения във връзка
с издание 2017 трябва да бъдат откроени: в областта на управлението
на водите награда ще бъде връчена
на град с население под 10 хил.
жители, както и на град с население
над 10 хил. жители. Във всяка една
от останалите три категории награда ще получи община с население
под 40 хил. жители, а друга ще бъде
присъдена на община с население
над 40 хил. жители.
Семинарите с участие на български експерти и френски експерти от
Париж, Лил и Ланс ще се проведат
на 23 май за управлението на водите, 31 май за управлението на
отпадъците, 13 юни за устойчивата
мобилност и 27 юни за енергийната
ефективност. Посолството на Франция в България отправя покана
за участие в конкурса към всички
общини, за да бъде продължена
ангажираността в сферата на устойчивото развитие и да бъдат откроени добрите практики, прилагани на
местно равнище.
„НСОРБ“

Ние - хората

П РАЗ Н И Ч Е Н К А ЛЕ Й О С К О П

Речта на кмета Петко
Петков смълча площада
Поклонение пред лобното място
на Васил Петлешков до градския стадион

Трио “Тенорите”
Ето какво каза той:

Приемане на почетния караул
пред мемориален парк “Априлци”

Сдружение “Хайдути” са винаги на пост

Заупокойна литургия в памет на 143-мата
загинали от брациговски въстанически пункт
отслужи протойерей Любомир Траянов

В делничния за българите но свещен за брациговци
ден - 12 май, нашите съграждани от София почетоха
паметта на Васил Петлешков и априлци пред паметника на брациговския апостол в Борисовата градина в
столицата.
Арх. Иван Марков, арх. Атанас Тосев, арх. Милан
Белемезов и Катя Гюлеметова поднесоха цветя в знак
на признателност пред делото на дедите ни.

Свобода – това е най-святата дума, заради
която умряха нашите априлци.
Само 16 дни те изживяваха това състояние на
духа.
Най-дългият период на ликуване в цялата
потушена със зверства и кръв Априлска епопея
от 1876-а. Без Брацигово и неговите въстаници
историята на страната ни днес нямаше да бъде
същата.
141 години по-късно сме свободни. Обединени
в Европа и вървящи към бъдещето. По отношението си към нашето общо бъдеще хората се делят
на три вида: тези, които го оставят да се случи,
тези, които се питат какво се случи, и тези, които
правят така, че да се случи.
За да бъде успешно нашето общо бъдеще, е
нужно да положим усилия, нужно е да загърбим
противоречията, които ни разделят. Те не са малко, като се започне с дребнотемието на злобата и
завистта и се стигне до политическата омраза.
Крайно време е да си подадем ръце и да повярваме, че с общи усилия можем да направим
своя град такъв, какъвто го искаме всички. Можем да направим своята държава такава, каквато
е била по времето на славните ни царе – Симеон,
Калоян и Иван Асен II.
България е била най-силна тогава, когато владетелите й са успявали да обединят народа си.
Ако това единение липсваше на нашите предци, те никога не биха се заклели пред пищова и
кръста, никога Ана Гиздова нямаше да започне да
веза знаме, никога поп Сокол нямаше да зареже
расото си, нито Васил Петлешков аптекарницата
си, ако в душата му не пламтеше вярата, че Брацигово заслужава по-добро бъдеще.
12 май не е просто дата, 12 май е символ за всеки, който е проплакал тук за първи път. 12 май сложи началото на брациговското Възраждане. То се
плати с кръвта на свидни жертви, но заяви: в този
град живеят смели и достойни мъже, които могат
да съзиждат мостове и камбанарии, но когато се
наложи, в мазолестите им ръце се усмирява всяка
пушка. Отвесите се превръщат в гюлета за черешови топчета, а занаятите им служат на дълга.
Вярата на всички тези храбри мъже е зазидана
в темелите на въстанието.
Вярата на всички тези мъже тече в кръвта на
всеки един от нас.
Революцията, към която ви призовавам днес,
е революция в душата, революция в мисленето,
революция, която да ни превърне в сговорна дружина, гордо носеща белезите от миналото и държаща здраво юздите на настоящето. Ако искрата
на въстанието е оставила белег у вас, то значи
нашата работа наполовина е свършена.
Нямаме право да подпишем примирие със съвестта си, когато величавостта и безстрашието
висят над нас.
Братя и сестри, призовам ви да внесем и опазим в модерния си свят всичко, което ни завеща

В гласовете им се заслушват и звездите в небето.
Всяко сходство и припознаване с други пеещи лица и
формации е съвършено невъзможно! Професионалното,
класическо българско трио ТЕНОРИТЕ е уникално!
За тях казват, че съчетават класически гласове, изискана и елегантна визия, съвършеното, уникално и романтично звучене в богат и цветен репертоар от класическа
и поп, българска естрадна, руска и джаз музика.
Определят ги като момчетата с вълшебни гласове.
Носители на много награди от певчески конкурси. Кирил
Илиев, Александър Господинов и Илиян Недев отбелязаха Деня на Европа с брациговската общност.

“Танцът на вятъра” бяха част
от празничната програма на града

Катя и Здравко от дует “Ритон”
пяха за Брацигово и гостите му

Здравко
Мандаджиев
закри тържествата

Четвъртокласници
от ОУ “Васил Петлешков”
- Пловдив, сред които
и потомци на брациговци,
пред паметника
на Петлешков

Да пребъде България!
PZднес
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