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Бодливата цена на розите

Розите са и гордост, и
Скъпото розово масло в
тазгодишната кампания по- мъка на България.
От 2 седмици в обособеставя под въпрос пазарната
ните за културата региони
му реализация.
Ако има ниша в земе- тече розобер. Кампанията
делието, в която България
може да покаже истински
конкурентен
потенциал,
това безспорно е розопроизводството. Маслото от
ароматната роза дамасцена
е не само уникално по своите качества, но и високо
ценено от парфюмерийната
индустрия по света.
Почти няма и друг сектор, който да съществува и
да се развива в условия на
подобен пазарен комфорт:
от една страна, заради силния продукт и високото
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нително добра то
и добивите се
движат около средните си
годишни нива, но цените на
розовото масло спаднаха
изненадващо и до такава стартира с традиционните
степен, че минаха всякакви общински тържества, но
очаквания за психологичес- на хората, заети реално в
ки и исторически граници. процеса, не им е до радост.
Колебливите цени обаче Новините не са добри, поне
тревожат, вместо да радват за някои от участниците.
бизнеса. Причината е, че те
Проблем е изключителмогат да отдръпнат много от но ниската изкупна цена на
клиентите, които просто ще розовия цвят. Килограмът
изключат маслото от своите се търгува за около 3.80 лв.
рецептури при приготвянето Дори цената да се увеличи
на парфюми, козметика и през юни, е ясно, че ще е
фармацевтични продукти.
доста под миналогодишното

ниво. През лятото на 2016 г.
тя бе над 6 лв., тоест сривът
е двоен.
Преди да обясним подробно за проблемите в сек-

тора, ще дадем разяснение
кои точно са участниците в
производствената
верига.
Най-долу са хората, които
пряко берат цвят. Над тях са
собствениците на масиви,
които са три вида. Първите
са притежатели на малки
стопанства от порядъка на
5-10 декара, те отглеждат
растенията и продават цвета
на производителите на розово масло. Вторият тип са

по-едри собственици, те едновременно отглеждат рози,
изваряват цвят и продават
масло – обикновено ползват
по стотина декара. Третият
вид също гледат рози, произвеждат и търгуват масло,
но са много по-едри ползватели на земя – към 500-600
декара. Големите розоварни
са техни. Посоченото по-горе
разпределение на декарите
е условно, но е близо да реалните стойности, чрез него
читателите могат да направят
преценка за мащабите. И още
едно пояснение – беритбата е
изцяло ръчна, делът на разхоите за труд е основен. Видно
веригата, най-ощетени от
ниската изкупна цена на
розовия цвят дефинитивно
са берачите и най-дребните
собственици. Колкото повтин е цветът, толкова поалки са възможностите да
е плаща на хората, които от
мни зори и дори в дъжд са
полето. Миналата година
м се даваше по левче на
килограм, толкова е и сега.
Реално от снижението на изкупната цена най-пострадали
са дребните производители
на цвят. Това обикновено са
семейства, които гледат по
няколко декара, за да „сложат нещо отгоре” към семейния доход.
Официалното обяснение
на браншовици за ниската
изкупна цена е фактът, че
има залежали количества.
Розобер е. И ако си пуснете телевизора днес, все
отнякъде някой ще заговори
за проблема с розите и ще
се оплаче, че липсва работна
ръка. Валят обвинения към
алчни берачи, стиснати стопани и т.н. А всъщност проблемът е доста дълбок – показва
отсъствието на държава и на
качества при големите производители - да правят бизнес в
пазарна среда.
“Априлци”

Детство мое - пъстропера птица
1 ЮНИ
Моля кажете, не на шега,
кой нарисува тази дъга?
Пъстра, красива - казвайте койаз или ние, ти или той?
Вярно, познахте - в нашия град
аз си измислях цвят подир цвят:
жълт или розов, син и червенвесел да бъде нашият ден.
Гледайте всички - листът му бял
цялата пъстра дъга е побрал.
Греят боички, греят слънцаскрити до днеска в наште сърца.

Любим учител
Йорданка Кацарова, учител в подготвителна група
в ДГ “Здравец”, спечели титлата „Любим учител”. Тя бе
удостоена с вота от своите възпитаници и техните родители. Учителят на годината не успя да скрие вълнението
си и в емоционалното си слово благодари не само на
целия екип на ДГ”Здравец”, но и на всички, които са
гласували за нея.
С титлата „Любим учител” се сдобиха и Мария Апостолова, преподавател по английски език от втори до
четвърти клас в Начално училище “Васил Петлешков”,
и Екатерина Величкова, учител по български език и
литература в Средно училище “Народни будители” - гр.
Брацигово.
Призът е даден от децата и учениците и има за цел да
възпитава доверие към българския учител и интелектуалец, който с всеотдаен труд пали искрата на познанието
и дава хоризонт на всеки, който иска по-добро бъдеще.
за себе си.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Брацигово съобщава, че на 30 юни изтича
срокът за плащане на първата вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2017 г. От 1 юли 2017 г. върху задълженията за тази
вноска започва да се начислява лихва.
Задълженията може да заплатите:
- на касата на фронтофиса на Община Брацигово - работи с клиенти всеки работен ден от 08.00ч. до 17.00 ч.
- по банков път по сметката на Община Брацигово:
Общинска Банка АД
ВIC: SOMBBGSF
IBAN:BG98SOMB9130 8430 4900 44
• код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти
- 44 21 00
• код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
• код за вид плащане - данък върху превозните средства
- 44 23 00
• код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
• код за вид плащане - туристически данък - 44 28 00
Срещу неплатилите стари задължения ще бъдат предприети мерки за принудително събиране на дължимите
суми.

Ние - хората

Кръстиха детската градина в Бяга
В навечерието на най-българския
празник - 24 май, детската градина в село
Бяга освети името си и се сдоби с нови
символи.
От 1 август 2016 година детското заведение носи името „Пъстро хвърчило“ по
решение на Общински съвет – Брацигово.
Преименуването стана по настояване на
педагогическия колектив и родителите на
възпитаниците и във връзка с прилагането
на новия ЗПУО.
С водосвет и мило тържество бе прието и осветено знамето на детската градина
и утвърден химнът й.
Двете сборни групи също получиха
имена – заимствани от любими герои на
малчуганите – Мики Маус и Бърборани.
Кръстница на детската градина е г-жа
Надежда Казакова – председател на ОбС
- Брацигово, а на групите - г-жа Иванка

Стефанова – гл. експерт „Образование и
култура“, и г-жа Боряна Кънева – кмет на
кметство Бяга.
Домакините бяха почерпени от своите
кръстници с вкусна торта и дарени, както
му е редът, със спални комплекти за всички легълца.
„Априлци“

Музикална броеница

Със заключителен концерт в залата на
местното читалище учениците от ОУ „Христо Ботев“ - с. Бяга, приключиха своите
занимания по проект „Твоят час“. Че ча-

совете през годината са били удоволствие
за тях личеше по ентусиазма и лекотата, с
които те водеха своето представяне и по
удоволствието, с което изпълняваха песни
от различни жанрове, тематика и езици.
Музикалният педагог Мария Стоименова, под чието ръководство са преминали
занятията, благодари на своите възпитаници за доверието, което са й гласували и за
всеотдайността им към музикалния жанр.
Момичетата с нетърпение очакват новото издание на проекта през следващата
учебна година.
„Априлци“

На 24. 05. 2017 г. по
традиция се състоя местният събор в с. Козарско.
Дъждовното време не
попречи на козарчани и
гостите на селото да се
повеселят, както всяка
година.
За доброто настроение
се погрижиха оркестър
„Тракийска китка“ – възпитаници на СУ „Любен
Каравелов“ – град Пловдив, които се представиха
блестящо.
***
Параклисът “Св. Дух”
край село Козарско събира всяка година своите миряни на раздумка и отдих сред красивата природа.

Ден на българската култура и писменост
За деня на българската писменост и
култура - 24 май, секретарят на НЧ “Просвета-1911 г.” с. Розово Васка Спасова събра в Клуба на пенсионера всички бивши
учители, възпитатели, културни дейци и
самодейци. Днес, когато единственото
училище в селото отдавна е закрито, чрез
дейността в читалището учителите продължават своята просветителска дейност
Във встъпителното си слово тя подчерта
голямото значение на Кирил и Методий
за развитието на българската нация. На
всички учители и възпитатели в знак на
признателност тя връчи поздравителен
адрес и букетче здравец и ги покани на
скромна почерпка. Г-жа К. Комитова разказа накратко за развитието на образователното дело в селото, като посочи поименно учителите, оставили светла диря,
като Ангел Петров, учредил читалище,
Йовов - кооперация “Зелен смърч”, сем.
Мария и Атанас Кошлукови, посветили
повече от 20 години за повишаване културата на населението, и др. Тя подчерта, че
заслугата за преименуването на селото от
турското име Чанакчиево в Розово е дело

Ден на признателност
На 2 юни - Денят на Ботев и падналите
за народна свобода и независимост, признателните розовци се събраха в градината пред паметника на героите.
Слово за героизма и саможертвата
на Ботев и хилядите знайни и незнайни
герои направи кметът на селото Й. Петкова.
Битовата група при НЧ ”Просвета-1911 г.”с
ръководител Славка Кушлева изнесе подходяща литературно-музикална програма.
Учителката Катя Красимирова рецитира
стихотворението “На Ботев”. Повече от
всякога днес имаме нужда от родолюбие

* * *

Поредното гайдарско надсвирване ще
се състои и тази година в Равногор, съобщиха организаторите на събитието. То ще
се проведе на 15 и 16 юли в местността Св.
Илия над селото. Гайдарското надсвирване е под патронажа на Валя Балканска,
а миналата година в него взеха участие
петдесет гайдари от цялата страна. Редом
с утвърдени имена се състезаваха и начинаещи.
В продължение на два дни гостите и
жителите на селото ще имат възможност
да се насладят на изпълненията на гайдарите, а авторитетно жури да избере и победителите. През тази година амбицията на
организаторите е да успеят да съберат сто
каба гайди, които да направят внушителен
концерт в сърцето на планината.
Започнаха организацията и резервациите за втората гъбарска среща, която ще
се проведе на 9 и 10 юни 2017 г. отново в
Равногор, един от най-красивите и богати
на гъби район на Родопите, съобщиха организаторите на проявата. Настаняването
ще е в хотел, който се намира в с. Равногор, и в близкото летовище Атолука.
Мероприятията ще се провеждат в
селото и в летовището. Програмата ще
включва екскурзии в района, определяне
на гъбите, изложба, семинари за гъбите,
включително и лекции за ядливите и отровни гъби.
Предвиден е и традиционен купон, на
който ще можете да опитате ароматна и
вкусна гъбена чорба. Предвидени са и
музикални мероприятия. Очакват се гости
- миколози от Италия, Сърбия и Гърция.

В небето - литнали балони,
по нивите - разцъфнал мак,
по устните ни - вкус бонбонен,
в сърцата - светъл спомен благ.
Децата празници обичат
и с обич празници творят след своите мечти те тичат
и в Утрето създават път!

Випуск 2017

АБИТУРИЕНТИ

Ангел ПОПОВ

и единение, за да пазим земята на Ботев.
Подчертано бе, че саможертвата на героите е първа стъпка към свободата, че измежду великите най-велик е Ботев. Вечно ще
блести славата на падналите за народна
свобода, техните имена са легенда. Васка
Спасова назова имената на всички розовци, дали младост и живот за свободата. С
едноминутно мълчание бе почетена светлата памет на загиналите. От кметството бе
поднесен венец, а паметникът бе обсипан с
цветя в знак на признателност.
Катя КОМИТОВА

Маршрути

Децата от Исперихово получиха от кмета
на селото подаръци и лакомства по случай
Международния ден на детето - Първи юни.
Малчуганите от ДГ “Слънце” играха, пяха и се
забавляваха през целия ден.

Разцъфна първа дворната кайсия,
след нея цъфна люляк и жасмин,
през май божурно-розова магия
разцъфна в бяло, жълто и рубин.
Така цъфтят момичета, момчета
когато звън последен зазвъни
и литват като радостни врабчета
към свойте нови волни висини.
Българийо, това са ти чедата,
които днес пораснали мълвят,
че най-красива ти си на земята
и в теб щастливи искат да творят!

на учителите и църквата и обобщи, че
всички учители, живели и работили в селото с възрожденски патос и ентусиазъм,
са повишавали културата и просветата
на цялото население, както и качеството
на неговия обществено-политически и
икономически живот. Всички като един
запяха “Върви, народе възродени”!
Катя КОМИТОВА

НУ “Васил Петлешков”

СУ “Народни будители”

ДГ “Здравец”

8 юни 2017 г.

Общество

МАРИЯ МАДАРОВА БЕ ОТЛИЧЕНА
В КОНКУРС НА ОБЛАСТНИЯ ИНФОЦЕНТЪР

В офиса на Областен
информационен
център
– Пазарджик бяха наградени победителите в конкурс
за кратък разказ на тема
„Успешна човешка история
чрез Европейски социален
фонд“.
Конкурсът се организира
от ОИЦ – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“ на
мрежата от 28 информационни центрове в страната
и цели популяризиране на
60-годишнината от функционирането на Европейския
социален фонд.
Тричленно жури класира
шестте най-заинтригуващи
разкази от общо получени

единадесет. Победителите в
конкурса, които ще получат
таблет са:
АЛЕКСИЯ БАКАЛОВА,
заглавие/послание на кратък разказ „От нищото към
върха“;
АННА ТИЛОВА, заглавие/
послание на кратък разказ
„От човеколюбие“;
ГЕРГАНА БЕНЕВА,
заглавие/послание на кратък разказ „Новият ден“;
МАРИЯ МАДАРОВА,
заглавие/послание на кратък разказ „Заедно сме посилни“;
НОНКА МИХАЙЛОВА,
заглавие/послание на кратък разказ „Захаринка“;
ПЕТЪР СПАСОВ,

С П О Р Т

заглавие/послание на кратък разказ „Как ЕСФ успя
да промени живота на найдобрите ми приятели“.
Целта на конкурса бе
чрез кратки истории (до
една стандартна печатна
страница) да се представят
успешни човешки истории,
върху които ЕСФ е имал
положително
отражение.

намерят работа, да подобрят
своите знания и умения, да
осигурят адекватна грижа
за нуждаещи се в затруднено положение, да обменят
опит в друг град или държава, да развият бизнес.
Екипът на ОИЦ – Пазарджик ще изпрати разказите
на победителите до Централния
информационен

Основно изискване към
кратките истории беше да
разказват как помощта
от Европейския социален
фонд, получена чрез успешно изпълнени проекти, е
помогнала на хора да си

и координационен офис в
администрацията на Министерски съвет, а най-малко
един от тях ще бъде включен заедно с останалите
класирани от цяла България
в печатно издание.

С П О Р Т

ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗАВЪРШИ, НО ЕМОЦИИТЕ – НЕ!
Брациговските футболисти приключиха първенството
на трето място, но в категоричен шампионски стил. От
титлата ги отдели само една
точка, която им се изплъзна
в едно от двете нулеви равенства. Какво да се прави
– топката е кръгла и понякога
се извърта така, както тя си
иска. А спортът си е спорт
– важното е не толкова да
победиш, а да участваш с
цялата си душа и сърце. И да
привличаш подрастващите
към стадионите. Точно това
ни демонстрираха нашите
момчета и през есента, и през
пролетта. Нямаше мач, в който те да не се раздават на сто
процента. Общият резултат,
който постигнаха, говори сам
по себе си: 129 вкарани гола
и само 26, допуснати в собствената им врата. 103 гола
голова разлика! Няма друг
отбор дори и с приблизително близко постижение.
Последното попадение
бе забито безапелационно
от Гриша Иванов в мача от
30 кръг на стадиона в Братаница. Преди него за финалното 2:0 се разписа Пейчо
Малинов.
В 29 кръг победата бе
служебна – 3:0, записани в
пасива на Момина клисура
– отбор, който влезе в групата единствено, за да подари
по една протоколна победа
на всичките си противници.
МАЧЪТ НА ЧЕСТТА И
ПРЕСТИЖА – този срещу

шампиона в групата – ФК
„Левски“ от Паталеница, бе
изигран на 20 май в 28 кръг.
Реално погледнато, той
нямаше никакво значение
нито за крайното, нито за
временното
класиране.
Гостите пристигнаха с комфортна преднина в заявката
си за шампионската титла, а
нашите даже и теоретично
не можеха да паднат подолу от третото място. Но
за бутафорна среща и дума
не можеше да става. И двата
тима излязоха на терена
нахъсани и с нескритото намерение да покажат не кой
ще бъде шампионът, а кой
е по-добрият. Още след първия съдийски сигнал играта
потръгна на високи обороти
и запази темпото си чак до
финалната свирка. Пръв
вдигна публиката на крака
Дончо Асенов – Мечо, който
в средата на първото полувреме с далечен, но сякаш
оръдеен изстрел отбеляза
за 1:0. Само броени минути
по-късно едно объркване на
нашата защита позволи на
гостите да изравнят. Но само
толкова. За тях това 1:1 явно
беше достатъчно престижно
и те решиха да го бранят. За
съжаление – много често
с непозволени и опасни
секири. Един след друг
през второто полувреме
на терена падаха посечени
от противников крак Мечо,
Данчо Батаклиев, Фиго… А
съдията като че ли ги поощ-

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!
250 риби - шаран, отгледани във водоеми около Куртово Конаре, заплуваха във водата на брациговското
блато, по-известно като Военното. Това е акция, която се
прави всяка година, за да може по естествен начин, без
химически препарати да се поддържа съставът на водата
и да се доставя удоволствие на запалените по риболова.
Инициативата е на пещерското риболовно дружество,
което стопанисва нашия водоем. Периодичното зарибяване не позволява на растителността в блатото да се
разпростира до степен, която пречи.
До края на юни ще бъдат пуснати още 250 шаранови
риби, всяка тежаща около килограм.

ряваше – вместо да посегне
към картоните, той предпочиташе да омиротворява
негодуващото ръководство
на нашия отбор и публиката. Чест прави на нашите
футболисти, че не отвърнаха със същите средства.
Вместо това, те заложиха
на бързина и техника, които
бързо доведоха до набъбване на резултата. Особено
атрактивно бе второто ни
попадение. Заслугата за
асистенцията при него беше
на Йордан Батаклиев, който
от десния фланг изсипа
топката някъде около точката на дузпата. Голмайстор
обаче стана бранител от
противниковия отбор, който
заби топката в собствената
си врата с такава сила, че
вратарят дори не видя как тя
прелетя край него. Точката в
надпреварата сложи Борис
Георгиев – при центриране
след изпълнението на ъглов
удар той умело подложи
главата си под коженото
кълбо и то отскочи точно
там, където трябваше. 3:1!
За публиката остана удоволствието и от още 5-6 удара от
онези, които журналистите
наричат 100-процентови и
които, поради някакви необясними капризи на топката,
не попадат в очертанията на
вратата.
Е, видя се кой е по-добрият, което ни дава пълно
основание съвсем спортменски и чистосърдечно да

поздравим
противниците
си със завоюваната шампионска титла. Честито на
паталенци!
Но… нашите емоции не
свършват дотук. В сряда,
на 7-и юни, на стадиона в
Самоков брациговци ще
изиграят бараж за влизане
в Трета футболна лига. Жребият определи противник да
ни бъде ЦСКА 1948, представител на София-град
– възможно най-класният
измежду останалите претенденти. Този мач безспорно
ще нагорещи емоциите на
феновете до нажежаване.
В него ние няма какво да
губим – противникът ни е
именит, добре комплектуван
и с много по-богат опит. С
едно достойно представяне
обаче можем да спечелим
чест и уважение.
Основателен би бил
въпросът защо на бараж
отиват нашите, а не първият
или вторият от класирането.
Отговорът е елементарен:
защото само брациговци
успяха да развият футбола
като масов спорт според
изискванията на БФС. Само
те измежду първите трима
разполагат с модерен стадион, но което е още по-важното – само те поддържат детски и юношески отбори, каквато всъщност би трябвало
да бъде основната дейност
на всички уважаващи себе
си футболни клубове.
Димитър СТЕФАНОВ

ОБЩИНА
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БРАЦИГОВО

ОБЯВА
Община Брацигово, на основание Заповед №РД – 241
/ 05.06.2017 година на кмета на община Брацигово за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49,ал.1,т.1 от
Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в
горските територии, държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти организира продажба на иглолистна дървесина
чрез възлагане на добив, чрез търг с явно наддаване, на
следния обект, при следните условия:
1. Отдел 175в, 175г, 177а,177з,177и – 681 куб. м стояща
маса, иглолистна дървесина, с начална продажна цена 52
385 лв. без ДДС, дървесен състав б.б и смърч, с гаранция
за участие в размер на 5% или – 2619.25 лв. /две хиляди
шестотин и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки/
и цена на тръжна документация 80.00 лева без ДДС.
2. Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 20.06.2017 година в сградата на Младежки дом гр. Брацигово.
3. Тръжната документация може да се закупи от касата на Общината, всеки работен ден до 17.00 часа, от
05.06.2017 година до 19.06.2017 година включително, като
преди закупуването й кандидатите имат право да се запознаят с нея.
4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер
на 5% от достигнатата на търга цена.
5. Оглед на обектите може да бъде направен от
05.06.2017 до 19.06.2017 година, в рамките на работния
ден, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
6. Гаранцията за участие се внася в брой в касата на
Общината или по банкова сметка
BG 88 SOMB 91303332969601; BIG SOMB BSF при “Общинска банка” АД- клон Пещера.
7. В търга могат да участват кандидати, физически и
юридически лица – търговци по смисъла на Търговския
закон, които са регистрирани на територията на община
Брацигово и имат на същата територия дървопреработващи предприятия. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.
Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 часа
на 19.06.2017 година в деловодството на Община Брацигово.
8. Повторният търг ще се проведе на 30.06.2017 година
от 10.00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово.
9. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва според клаузите на проекто-договора.
9. Справки и информация - на тел. 03552/20-65;
вътр.115
Изготвил: З. Глухчева
гл. експ. ЗГВ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
4579 гр. Брацигово ул.” Атанас Кабов” № 6 А
тел. 03552 2065 e-mail: kmet@bratsigovo.bg

ЗАПОВЕД
Във връзка със започване на туристическия сезон
2017 г. за осигуряване на условия за спокойствие,
безопасност и отдих на летуващите в летовище “В. Петлешков” и летовище “Розовски вриз” и Наредбата на Общинския съвет гр. Брацигово за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, полските имоти, горите и
общественото имущество на територията на община Брацигово и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Строго се забранява вдигането на шум от 14.00 до
16.00 часа и от 23.00 часа до 06.00 часа.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв.
2. Забранява се всякакво разхищаване на питейна
вода /миенето на коли, поливането, прането на килими и
пътеки и др./.
При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лв.
3. Забранява се ползването на взривни вещества,
употребата на огнестрелно оръжие и фойерверки, както
и стрелбата с въздушни пушки, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на
гражданите.
При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лв.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на
Нейчо Кръстев за летовище. „Васил Петлешков” и Жоро
Кърпачев за летовище „Розовски вриз”.
ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение №299 от 28.04.2017 г.
Общински съвет гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1,
т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ

РЕШИ:
1. Разрешава изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м.
Просовето, по кадастрална карта на гр. Брацигово, с НТП
– пасище, с който за имота се отрежда УПИ II - за гробищен парк, съгласно приложената скица-предложение, и
одобрява задание за изработване на ПУП.
2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б,
ал.2 от ЗУТ.

Ние - хората

В ъ р в и ,

н а р о д е

в ъ з р о д е н и !

100 ГОДИНИ ОТ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
Когато войнишки строй
премине с мощното мъжко
хорово: „Бдинци, лъвове, титани…“, българинът неволно
застива в положение „мирно“. Тази маршова песен е
много повече от внушителна. Тя е дълбоко проникваща и в душите, и в сърцата,
и в съзнанието българско.
А е така, защото и текстът
и музиката са създадени не
край пианото в нечия топла
стая, а на бойното поле, под
масирания вражески артилерийски обстрел. Случило се
през 1917 г. на Македонския
фронт, в околностите на Битоля. Авторите не са дори
национално известни. След
непрекъснати 8-дневни неравни и ожесточени боеве
срещу
англо-френските
дивизии,
текстописецът
– скромният видински учител Никола Попов, създал
стиховете, за да ги посвети
на командира си - подполковник Минчо Сотиров. А
в ушите на капелмайстора
на Трети пехотен Бдински
полк – Боню Кирчев, почти
моментално зазвучала и
музиката. Маршът се запял
веднага. И продължил да
звучи при всяка следваща
атака до края на войната.
Продължава да звучи със
същата сила и до днес. И
макар че е написан за бдинци, той бил валиден за всеки
един от десетките български
полкове. Войниците ни от
онези години наистина са се
били като лъвове и титани.
Там те не само устояли на
огромните имперски армии,
насъбрали войски от почти
целия свят, но им нанесли
и най-срамните в тяхната военна история поражения.
За един от тези лъвоветитани става дума в този
разказ – боецът от Двадесет
и седми пехотен Чепински
полк ТОМА ХАРИЗАНОВ ДАБИЖЕВ от Равногор. Вижте
го на снимката – гърдите му
са накичени с толкова ордени и медали, че всички понататъшни определения за
проявения от него героизъм
биха били излишни...
Жалко е, че историята на
всяко едно от тези отличия
е потънала дълбоко във военните архиви и не може да
бъде разказана. Записаното
в заповедите за награждаване е съвсем кратко и суховато: „Награден за проявен
героизъм в битките срещу

англичаните и французите.“
И толкова!
Малко повече информация се пази в спомените
на неговата правнучка ЙОРДАНКА ПЕТКОВА, днес кмет
на с. Розово:
„Животът на дядо Тома
потръгнал трагично почти

да колят и грабят на воля.
Родителите на Тома потърсили спасение и побягнали
към местността Беглика, но
точно там ги връхлетяла
кръвожадната стихия. Оцелял само невръстният Тома
– бил се изтърколил като
вързопче някъде встрани от

... ЛЪВОВЕ,
ТИТАНИ!
И ЕДИН
ОТ ТЯХ!

веднага след раждането му.
При разгрома на Априлското
въстание той бил пеленаче
в ръцете на майка си. Към
Равногор тогава връхлетели
пълчища от башибозуци, за

пътя и никой не му обърнал
внимание. Намерил го чичо
му Стефан, който го грабнал
и го отнесъл на сигурно място, а по-късно го осиновил и
отгледал. Когато избухнала
Балканската война, той бил
около 36-37-годишен, вече
задомен и с четири деца. От
неговите разкази в моето семейство се е запомнило със
сигурност, че е участвал в
битките за Одрин. Но това, за
което споменавал най-много
дядо Тома, не било за битките, а за изумлението от вида
на първия самолет, прелетял
пред очите му. За такова
чудо той дори не бил чувал.
„Когато се видя в небето
– разказвал той – наскачахме всички. И от двете страни
на фронтовата линия… И
българи, и турци… Дотогава

ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ ПОДГОТВЯ КНИГА ЗА
УЧАСТИЕТО НА РАВНОГОРЦИ ВЪВ ВОЙНИТЕ
Документална книга за участието на равногорци
във войните, водени през миналия век, подготвя писателят и журналист Димитър Дънеков. Във връзка
с това той търси съдействие от хората в селото
и техните близки извън него, които могат да предоставят снимки и документи относно Балканската
война 1912 – 1913 г., Междусъюзническата война – 1913
г., и Първата световна война 1915 – 1918 г.
Всички потомци на участниците в тези войни
– загинали, завърнали се живи от фронтовете, ранени, инвалидизирани, пленени и т.н., които съхраняват
някакви лични спомени, документи или снимки на своите предци, могат да се обадят за подробности
при г-жа Мария Спасова – в читалището
или на тел. 0888 00 74 40 на Димитър Дънеков.

ТР ЪГНИ
СЛЕД
МЕЧТИТЕ
Всяко утро започваш отново,
всеки ден е едно ново начало.
Научи се да вярваш, че можеш!
Нека мислите бъдат облечени в бяло!
И мечтай! Тръгни след мечтите!
И ги следвай, гони ги до край!
Така ще отвориш вратите
на прекрасния, земния рай!
И помни - със мечти се живее!
Да вярваш не трябва да спираш!
С любов и с вяра ти ще успееш,
но когато забравиш мечтите… умираш...

никой не беше виждал нещо
желязно да лети към облаците като птица…“ За какви
точно прояви е награждаван
не знам, но у нас се говореше как в една от битките
командирът му паднал убит.
Тогава сред войниците настъпила суматоха. Дядо Тома
обаче веднага съобразил
обстановката. Без да се двоуми, той поел командването
и повел войниците в атака.
Два от ордените му са от
Балканските войни. Вероятно единият е бил заслужен
точно заради тази му постъпка…“
Освен ордените, върху
гърдите на Тома Харизанов
се виждат и два медала за
отличие – по устав те били
връчвани за образцово изпълнение на войнишката
служба.
Втората снимка е от
12.07.1918 г. – веднага след
приключването на Първата
световна. На нея се вижда
как завърналият се след
толкова много битки войник
е щастлив и спокоен сред
най-близките си хора – съпругата Стефана, двамата му
сина - Иван и Ангел, и двете
дъщери – София и Калина.
Няма съмнение и в тяхното
облекчение от едва ли не
чудодейното оцеляване на
баща им. И как не! Години,
години наред известията
за смърт по фронтовете долитали в планинското селце
почти ежедневно. В Равногор пристигнали над 90.
От осанката на дядо Тома
никак не е трудно да се разбере, че той със сигурност
бил точно от онези лъвове
и титани, за които се пее
във великолепния бдински
военен марш. Вижте телосложението му – мощен, та
мощен планинец!
Прекалено дългият престой из окопите обаче явно
си казал думата. Здравето
на Тома Харизанов било
сериозно разклатено и той
починал през 1934 г. сравнително млад – едва на
60-годишна възраст. Потомците му обаче го помнят и
продължават да се гордеят
с него. И с пълно основание
– из целия наш регион едва
ли ще се намери друг герой
от войните, отличаван за
смелостта си с толкова много ордени и медали.
Димитър ДЪНЕКОВ

ВЕЧЕН СПОР
С живота сме във вечен спор
и все решаваме заплетена дилема.
Аз искам да летя във синия простор,
Той иска да ме сложи на колене.
Не си познал! – му казвам аз и лесно няма да ти се предам!
Ти силен си и имаш власт!
Аз имам избор! И това го знам!
Такава битка как ли ви звучи?!
Аз никога не падам на колене!
Ще трябва да ме просне по очи,
за да успее той да ме превземе!

В навечерието на 24 май
– празникът на духовността
и книжовността, в София
Съюзът на българските писатели връчи годишните си награди за книги, издадени през
2016 г., по жанрове: поезия,
белетристика, литературна
критика, драматургия, детско-юношеска литература,
художествена публицистика
и есеистика.
Нашият съгражданин, писателят Димитър Дънеков, е
отличен с годишна награда за

сатира за книгата си „Питанки…чуденки…многоточия и
прочие“, която бе издадена
миналата година, а илюстрациите в нея, по традиция, е
направил панагюрският художник Стайо Гарноев.
Наградата за проза се
присъди на проф. Златимир
Коларов за книгата „Безкрайни бели полета“. Честито и на
двамата отличени, пожелаваме им творческо дълголетие
и вдъхновение за нови, още
по-добри резултати!

„Али Безсмъртния“
стигна до Америка

Романът на Александър
Урумов – „Али Безсмъртния“, вече е и в Америка.
Вълнуващата история бе
преведена на английски и
книгата вече се предлага от
Амазон.
Романът на писателя
Александър Урумов пред-

ставя историята на един човек, съден за убийство, отвличане, въоръжен грабеж
и за наркотици. Днес от този
човек не е останала и следа.
Брациговци имаха възможността през 2016 лично да
се запознаят и разговарят
с него. Али Дини е от Иран.
Като повечето си връстници,
още незавършил училище,
зарязва книгите на 16 и се
хваща за оръжието. Влиза в
казарма и - право на фронта
във войната срещу Ирак.
Там получава и прозвището
си „Безсмъртния“, защото
въпреки че всекидневно
вижда как приятелите му
загиват буквално в ръцете
му, той винаги се измъква
невредим. Сега Али носи
вярата на доброто в себе си
и вярва, че това ще спаси
света.

IN MEMORIAM
БЯГА СЕ ПРОСТИ С

ВЕ ЛИКА ЯНАКИЕВА
В село Бяга бе погребана
една от най-видните му жителки - дългогодишната преподавателка по български език
и литература в пловдивската Английска гимназия Велика
Янакиева.
Тя бе човекът, който успя да събере в книга историята
на селото с цената на много усилия и ровене в архивите
на църкви и библиотеки. Благодарение на нея бе сътворен и параклисът “Свети Атанасий” край селото.
Велика Янакиева бе човек, който се раздаваше на
другите без да жали сили и знания, без да търси признание за своя труд. И само няколко дни я деляха от онзи
празник, който тя така много обичаше - 24 май.

П О К Л О Н , У Ч И Т Е Л КО !
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