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През 2022 година отбелязваме 300 През 2022 година отбелязваме 300 
години от рождението на Паисий Хи-години от рождението на Паисий Хи-
лендарски и 260 години от написването лендарски и 260 години от написването 
на „История Славяноболгарская“. на „История Славяноболгарская“. 

СУ „Народни будители“, съвместно с Об-
щина Брацигово и КСУДС Брацигово, по-
срещнаха доцент д-р Искрен Красимиров, 
преподавател в Нов български университет и 
основател на „НЕзабравимата България“.

Д-р Красимиров изнесе авторски спекта-
къл „Първият будител“, в който пред очите на 
децата оживя ликът на Паисий Хилендарски. 
Част от учениците се превъплътиха в образа 
на Васил Левски и показаха своите „лъвски“ 
скокове. Спектакълът завърши с революци-
онна клетва за благото на България, положе-
на от учениците.

В късния следобед на 16 декем-
ври, с великолепната постановка на 
ДТ Пловдив – „Майстори“ бе поста-
вено началото на тържественото от-
белязване на 130-aта годишнина от 
обявяването на Брацигово за град и 
45-aта годишнина от създаването на 
селищната ни система. Спектакълът 
пренесе публиката в онова далечно 
време, когато се е зараждало наше-
то общество с хубавите си и не чак 
толкова нрави.

Празникът продължи на следва-
щия ден с тържествена литургия, 
отслужена в храм „Св. Йоан Пред-
теча“ в присъствието на пловдивския 
митрополит Николай. 

Както и в ония времена, преди по-
вече от век, градският глашатай оби-
коли старите квартали, за да извести 
новината, че местните вече са граж-
дани. Шествието тръгна от църквата 
и продължи по брациговските улици. 
Глашатаят водеше пъстрото мнозин-
ство от самодейци, официални лица 
и гости на града през чаршията пред 
Гюлеметовата къща, спуснаха се 
към Капията и стигнаха до площад 
„Централен“, където екзалтирано по-
срещнаха Префекта, който прочете 
Указ №677 на княз Фердинанд I, с 
който брациговската селска община 
се преобръща в градска.

След възстановката гражданите 
се събраха в голямата зала на чи-
талище „Васил Петлешков – 1874“, 
където бе проведена тържестве-
ната сесия на ОбС-Брацигово, за 
отбелязването на юбилея. Гости на 
града бяха народните представители 
Десислава Атанасова, Екатерина 

Захариева и Стефан Мирев, област-
ният управител Трендафил Величков, 
който поздрави брациговци с памет-
ното събитие, кметове на общини от 
област Пазарджик и кметствата в се-
лищната система, представители на 
институциите партньори на Община 
Брацигово. 

По време на сесията бе обявен и 
новия почетен гражданин – Христо 
Стоянов Траянов. 

Тържествата завършиха с концерт 
на Фолклорен танцов ансамбъл „Гор-
на баня“, артистите гости Явор Лоза-
нов и Галя Димитрова и музиканти от 
ансамбъл „Филип Кутев“. 

Съпричастни със 130-годишния 
юбилей бяха и Председателя на На-
родното събрание Вежди Рашидов, 
чиято поздравителна телеграма бе 
прочетена пред обществеността, 

както и най-възрастният жив по-
четен гражданин на Брацигово 
Атанас Ботев.

„Априлци“

26-27 декември Стадион Брацигово

Брацигово – град на 130 годиниБрацигово – град на 130 години ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Отново е Коледа – време-

то на добрия дух – духът 

на любовта, щастието и 

добротата.

Вече повече от две хи-

лядолетия Витлеемската 

звезда гори и ни указва 

пътя към този дух. 

Трудно се върви по него, защото е белязан от 

всеопрощението, милостта, състраданието и 

добротата, а ние всекидневно се препъваме в 

неравностите му, но се стремим, в заблудите и 

вярата си, да го следваме.

Всяка година, в белотата на декемврийската 

свята нощ, светът замлъква и очаква чудото. 

По стародавна традиция в тези мигове ние 

преоткриваме себе си и своята вяра в доброто.

Очарование се крие в тази чудна нощ. 

Осребреният свят потъва в бялата тишина 

на очакването. Коледарска песен звучи като 

молитва и благослов. Бъдникът в огнището при-

Скъпи съграждани,

Не трябва да разчитате на чудеса, но трябва 

да вярвате в тях! Те са около вас, трябва само 

силно да отстоявате себе си и да преследвате 

мечтите си.

Нека запазим чистотата на мислите и щед-

ростта на сърцата си!

Нека доброто ражда добро!

Нека огънят в огнището не загасва!

Бъдете здрави и щастливи!

Пожелавам на всички ви Весела Коледа!

Мирна, щастлива и благополучна Нова година!

Надежда КАЗАКОВА

кмет на община Брацигово

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БРАЦИГОВО“

И през 2023 г. Община Брацигово продължава да изпълнява Договор за безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-С01-„Патронажна грижа +“ – Компонент 2“. Финансиране-
то е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Предоставят се интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във 
връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на 
проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 
услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реа-
лизацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещ-
нат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

• Направление I – дейност „Патронажна грижа“. 
Очаквано стартиране на дейността: 01.09.2021 г.
В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална 

услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч. лица, засег-
нати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални 
услуги в домашна среда, в т.ч. психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване 
на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потре-
бителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. 

Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра, психолог, социа-
лен работник и работник за доставки по домовете.

• Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от дър-
жавата дейности“. 

АКО ВИЕ ИЛИ ВАШ БЛИЗЪК СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПАЗАРУВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ СМЕТКИ ИЛИ СЪДЕЙСТВИЕ 
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, АКО СТЕ БОЛНИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ. 

0897435857 ИЛИ ЕЛАТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО НА АДРЕС:
ГР.БРАЦИГОВО, УЛ. „АТАНАС КАБОВ“ №6А.

ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВАС ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН!

ЕКИПЪТ НИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ПОДКРЕПА, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА!



Ние -  хората

/Продължение от бр.12/

Във връзка с изпълнение на договор с „ЕКО-
ПАК БЪЛГАРИЯ“, относно въвеждане на раз-
делно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на град Брацигово, с. Исперихово 
и с. Бяга са събрани 85,965 тона, от тях 29,095 
тона отсортирани и 56.870 депонирани. 

През 2022 г. по Националната кампания 
„Чиста околна среда“, финансирана от ПУДООС, 
бяха финансирани два проекта за община Бра-
цигово. Те се реализираха в кметство Равногор и 
в кметство с. Исперихово и са на обща стойност 
29 665,64 лв. 

Община Брацигово спечели финансиране 
в размер на 2000 лв. от Националния конкурс 
във връзка с 30-годишнината на „Девин“ ЕАД, 
който има за цел да допринесе за разумното 
използване на водното богатство на страната и 
да възроди духа на уважение към българските 
традиции. Добавиха се и собствени бюджетни 
средства и се извърши ремонт и се подобри 
обликът на чешмата за общо водоналиване на 
минерална вода от Находище на минерална 
вода „Брацигово“.

На 17.09.2022 г. за 10-а поредна година призи-
вът „Да изчистим България заедно“ обедини ин-
ституции, неправителствени и бизнес организа-
ции и доброволци в името на каузата за по-чиста 
околна среда. Доброволческата инициатива се 
проведе под наслов „Подай ръка на природата“. 
Тя е насочена към личната отговорност и принос 
в грижата за чистотата на планетата, бъдещето 
и възпитанието на децата. В инициативата се 
включиха Общинска администрация – Браци-
гово, НУ „Васил Петлешков“ – Брацигово, СУ 
„Народни будители“ – Брацигово, ДГ „Здравец“ 
– Брацигово, Народно читалище „Васил Пет-
лешков-1874 г.“ – Брацигово, Градски истори-
чески музей – Брацигово, КСУДС – Брацигово, 
Пенсионерски клуб „Дълголетие“ – Брацигово, 
доброволци от ул. „Ангел Попов“, кметство село 
Равногор, кметство село Исперихово, кметство 
село Козарско, кметство село Розово и добро-
волци в индивидуални райони. 

Извозени бяха 5 тона отпадъци. 
Към Община Брацигово е регистрирано едно 

ДФ – „Актив 112“, с общ брой 10 доброволци. С 
решение на Общински съвет – Брацигово числе-
ността им е увеличена. Набират се желаещи за 
членуване. 

В горещия петък на 22.07.2022 добровол-
ците участваха в поредната съвместна акция 
в рамките на партньорството ни с „Ангели за 
България“/Angels for Bulgaria/, като дариха на 
нуждаещите се 100 пакета с храни и стоки от 
първа необходимост на стойност 7 000 лв. Тези 
акции се превърнаха в нещо много важно в усло-
вията на инфлация и все по-видимо обедняване 
на населението. 

През отчетния период членовете на добровол-
ното формирование участват във всички значими 
акции за потушаване на възникнали пожари, на-
воднения и други природни бедствия. 

От 17 до 19 юни 2022 г. на територията на 
общината и под егидата на Община Брацигово 
се проведе мащабно Национално демонстра-
ционно учение с доброволни формирования за 
ограничаване и ликвидиране на последствията 
от възникналата бедствена ситуация на тери-
торията на община Брацигово в следствие на 
земетресение. В учението взеха участие над 
70 доброволци от следните доброволни форми-
рования: Младежко доброволно формирование 
към ДФ Белово, Доброволно формирование за 
овладяване на бедствия – София, Университет-
ски аварийно-спасителен отряд, ДФ Казанлък, 
Планинско спасяване – област Пазарджик, ДФ 
„Актив 112“ – Брацигово, ДФ „Георги Измирлиев 
– Македончето“ – Благоевград, ДФ Сърница, ДФ 
„Мейдей“. 

В първите дни на септември няколко села в 
Карловско и Пловдивско бяха засегнати от теж-
ки наводнения. Потопът нанесе сериозни щети. 
В знак на съпричастност с пострадалите хора 
доброволци от ДФ „Актив 112“, както и служи-

тели от Общинска администрация, помогнаха в 
разчистването на с. Каравелово.

Постигнатото в областта на образованието 
през отчетния период е в съответствие с целите 
и приоритетите на Програма за управление през 
мандат 2019-2023 г.

В резултат на прилагане на интегрирани 
мерки за достъп до предучилищно образование 
(отмяна на таксите, осигурен безплатен превоз, 
социална подкрепа, общностна работа и др.) е 
осигурен повече от 90 на сто обхват на децата в 
детските градини. Децата на 5 и 6-годишна въз-
раст, подлежащи на задължителна предучилищ-
на подготовка, са напълно обхванати. Детските 
градини на територията на община Брацигово са 
безплатни от 1 април 2022 г. 

Продължава професионалното образование 
чрез реализиране на държавния план прием 
с професионална подготовка към СУ „Народни 
будители“. През учебната 2021/2022 година в 
общинското средно училище СУ „Народни бу-
дители“ е реализиран прием след завършено 
основно образование за една професионална 
паралелка, обединяваща следните специал-
ности: ½ „Външни облицовки и настилки“ и ½ 
„Икономическа информатика“. 

За всички деца и ученици, пътуващи до 
детските градини и училища на територията 
на община Брацигово, е осигурен безплатен 
транспорт. Осигурени са условия и ресурси за 
целодневна организация на образователния 
процес във всички общински училища, като в 
полуинтернатните групи са обхванати над 90 на 
сто от учениците. 

Храненето на учениците в начален и прогим-
назиален етап става по програма за целоднев-
ното обучение на учениците. Храната се предос-
тавя от стола на КСУДС – Брацигово. Учениците 
от I-IV клас на НУ „Васил Петлешков“ се хранят в 
сградата на училището, в обособено за това по-
мещение, а за учениците от същата възрастова 
група на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бяга, храната се 
извозва до учебното заведение от кухнята на 
КСУДС – Брацигово. Учениците от целодневно 
обучение в училището в Исперихово ползват 
услугите на друга кетърингова фирма.

През отчетния период продължава изпълне-
нието на Културния календар на Община Браци-
гово, от който са реализирани три по-мащабни 
мероприятия – Лазарска броеница 2022, в която 
участват 8 танцови формации от общината и 
региона, Факелно шествие на 21 април 2022 
г., възстановка на събитията за Априлското 
въстание от 1876 със съдействието на Комитет 
„Родолюбие“ – Пловдив, и подготовка за въз-
становка по повод 130 години от обявяването на 
Брацигово за град.

Инициирани са фолклорни прояви и събития, 
на които се представят местните традиции 
– ежегодно чрез Общината се осъществява 
провеждането на събор-надпяване в местността 
Атолука, на който присъстват състави от цялата 
страна. 

През отчетния период община Брацигово 
за втори пореден път е домакин и партньор 
на КАБ и КСБ за реализиране на мащабния 
архитектурен форум „Брацигово – Каменният 
поток на времето“, посветен на опазването на 
културно-историческото наследство. В рамките 
на тазгодишното събитие се привлече и външно, 
международно участие на специалисти, експер-
ти и архитекти. 

Форумът е насочен както към професионалис-
ти архитекти, инженери, реставратори и стро-
ители, така и към граждани. Инициативата бе 
представена и в пресофиса на БТА в Пазарджик 
от кмета на община Брацигово, арх. Владимир 
Милков – председател на УС на Камара на архи-

тектите в България, арх. Борислав Владимиров 
– председател на КАБ, Регионална колегия 
София област и арх. Десислава Димитрова – гла-
вен организатор в КАБ на Форум „Брацигово 
– Каменният поток на времето“. Главна цел е 
да се изпълни подписният през февруари 2022 
г. Меморандум за сътрудничество между Камара 
на архитектите и Камара на строителите в Бълга-
рия и Община Брацигово за създаването на об-
разователен център за архитектурно-строителна 
реставрация в сградата на бившия строителен 
техникум в града. Това бе част от концепция, 
представена в рамките на миналогодишното из-
дание на форума от арх. Георги Цапков, арх. Де-
сислава Димитрова и арх. Младен Китов. В нея 
град Брацигово е даден като примерен модел 
за управление на обектите на недвижимото кул-
турно наследство. Към работата на архитектите, 
строителите и община Брацигово са приобщени 
и Министерството на туризма и Министерството 
на културата. 

На 07.10.2022 г. в град Брацигово бе про-
ведена среща между КАБ, КСБ, министъра на 
културата проф. Велислав Минеков, областният 
управител и Община Брацигово.

През периода 01.11.2021-31.10.2022 про-
дължихме да развиваме модерна и ефективна 
система от социални услуги в общността, съоб-
разени със специфичните рискови общности в 
населените места. Осигуряваме услуги, свър-
зани с доставяне на готова храна на хора в не-
равностойно социално положение, включително 
и с увреждания. 

Продължихме да утвърждаваме, разширява-
ме и развиваме спектъра и обхвата на социални 
услуги, свързани с грижата и подкрепата в до-
машна среда по процедури „Независим живот“ 
и „Патронажна грижа+, компонент 2“: социален, 
личен асистент, домашен помощник и други 
асистиращи грижи чрез национално и европей-
ско финансиране с обхват на над 200 потребите-
ли във всички населени места от общината. 

Община Брацигово всяка година предвижда в 
бюджета средства за отпускане на еднократни 
парични помощи на хора с влошено здравос-
ловно състояние и на самотно живеещи лица с 
минимални доходи, които не са в състояние да за-
платят погребалната услуга на починал близък. 

В община Брацигово социалните услуги са до-
стъпни, разнообразни и качествени.

Най-всеобхватната услуга е Домашен социа-
лен патронаж, чрез нея са подобрени условията 
на живот в домашна среда на възрастните и 
самотно живеещи хора.

В рамките на общината функционират два до-
машни социални патронажа:

• ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потре-
бители, но към момента се хранят в гр. Брацигово 
– 100 лица, с. Бяга – 6 лица, с. Козарско – 8 лица, 
с. Розово – 3 лица и с. Исперихово – 6 лица.

• В ДСП в с. Равногор към момента се хранят 
24 лица. 

В община Брацигово за периода 01.11.2021 
до 31.10.2022 г. чрез социалната услуга „Лична 
помощ“ са обхванати 38 ползвателя на лична 
помощ или общо от началото на услугата 125 
потребители, от тях 30 са починали. 

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“, 
предоставена от Община Брацигово, е с капа-
цитет 27 човека. Заетите бройки на потребители 
са 25, от които 4 са мъже и 21 жени. Социалните 
асистенти, обслужващи потребителите, са 9.

Разпределение на потребители и социални 
асистенти по населени места в Община Браци-
гово:

– гр. Брацигово – трима потребители с един 
социален асистент ;

– с. Равногор – четиринадесет потребители с 
пет социални асистенти;

– с. Бяга – трима потребители с един социален 
асистент;

– с. Козарско – пет потребители с двама соци-
ални асистенти;

И през 2022 г. се реализираше проект „Патро-
нажна грижа +“, който е удължен до 02.03.2023 г.

Целеви групи, обхванати от проекта до момен-
та, са – 39 лица, които получават патронажна 
грижа, и 100 лица, ползващи услуги, делегирани 
от държавата дейности;

За изпълнение на заложените дейности по 
проекта са назначени 14 човека на трудови до-
говори, на 8-часов работен ден. 

Почасови грижи в подкрепа на нуждаещите се 
се изпълняват от медицинска сестра, психолог и 
социален работник. Потребителите се посеща-
ват по график, определен от самите тях, с оглед 
на потребностите им.

Това е община Брацигово – общност от хора, 
идеи, традиции, ценности и перспективи!

През останалата година от мандата ще про-
дължаваме да работим със строг контрол, с 
ясна програма и видими резултати, ще проме-
няме нашия град и селата към по-добро. Ще има 
нови предизвикателства и нови изисквания. Към 
тяхната реализация ще подходим с чувство за 
отговорност, преди всичко пред гражданите ни, 
в името на тяхното добруване, за да отговорим 
на техните очаквания и изпълним поетите ан-
гажименти. Зад всичко това ще стоят екипната 
работа, позитивната енергия и отдадеността към 
нашата община.

Убедена съм, че с изпълнението на поставе-
ните задачи, с общите усилия на Общинска ад-
министрация, Общински съвет, кметовете на на-
селените места, бизнеса и гражданите община 
Брацигово ще бъде все по-привлекателно място 
за живот, предприемачество и образование.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

Британска туристка си купи имот в Банско 
за 275 000 лева след презентация на учени-

ческа агенция за недвижими имоти „Sweet 
home“

Родители наддаваха за възрожденски 
къщи на търг, който се проведе във физкул-
турния салон на СУ „Патриарх Евтимий“. В 
ролята на водещи на аукциона влязоха роди-
тели на ученици от 6 „д“ клас, чиито деца бяха 
и автори на хартиените макети, така че всяко 
семейство бе готово да плати поисканата 
цена, за да се сдобие с творението на своето 
дете. А тя бе само 5 лева. След като стана 
ясно, че търгът е с благотворителна цел, а 
събраните средства ще отидат за лечението 
на 11-годишния Живко Георгиев, родителите 
оставиха двойно и тройно повече от първо-
началната цена. След това наддаването със 

стъпка от 1 лев продължи 
и за рисунките на шесток-
ласниците.

Търгът бе кулминация 
на интердисциплинарния 
урок, на който учениците 
показаха знания по ис-
тория, география, човек 
и природа, математика, 
български и английски, 
демонстрираха музикал-
ни умения и умения по 
изобразително изкуство, 
технологии и предпри-

емачество. Разделени на три отбора от по 
8 души, момчетата и момичетата всъщност 
се оказаха служители в агенции за недви-
жими имоти, които предлагат възрожденски 
къщи.Главният мениджър на „Sweet home“ 
Йоана Константинова презентира сайта на 
агенцията с характерните за региона на Бан-
ско къщи. Работата по него им отнела повече 
от месец, като информация за имотите може 
да бъде намерена и на английски език. 

„Подарете си къща от приказките“ бе мо-
тото на агенция „Home 40“, специализирана в 
продажбата на пловдивски градски къщи от 
периода на Възраждането. 

Мениджърът на „Be happy with home“ 

Лъчезара Георгиева презентира къщи от 
Брацигово.

„Избрахме популярни възрожденски къщи, 
някои от които са музеи, с учебна цел и за да 
може децата да намерят информация за тях, 
която да презентират“ – поясни старши учи-
телят по история и география Таня Мандра-
джиева, която бе и водещ на открития урок.

В ролята на британски турист, пленен от 
българската природа и гостоприемство, влезе 
преподавателят по английски език Стефка 
Добрева. След като обиколи трите агенции, 
тя поиска да й презентират типични къщи, 
за да вземе решение в кой район да си купи. 
За целта учениците трябваше да разкажат за 
строителните материали, от които са изгра-
дени, да посочат предимствата, да изчислят 
цената на имота, дворното място и комисион-
ната за брокера. Времето за работа бе само 
5 минути. Пред всеки от отборите имаше по-
ставен макет на типична за Банско, Пловдив 
и Брацигово къща, изработена в часовете по 
технологии и предприемачество от картон, 
велпапе, стиропор и станиол и осветена с 
лампички. 

В ролята на консултант и оценител влезе 
уредникът от Историческия музей в Брациго-
во Антоан Батаклиев. 

Петя ВЕЛКОВА

Исторически музей – град Брацигово, благодари на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, 
за поканата да се включи в открит интердисциплинарен урок, посветен на възрожденските 
къщи в Брацигово, Пловдив и Банско.

Макетът на възрожденската къща от Брацигово ни беше подарен от родителите след 
търга и вече може да бъде видян във фоайето на музея.

РОДИТЕЛИ НАДДАВАХА ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ 

НА ТЪРГ В ПЛОВДИВСКО УЧИЛИЩЕ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

ЗА ПЕРИОДА 1.11.2021 – 31.10.2022 Г.

Представители на Общинската 
организация на СОРЗ – Брацигово, 
положиха цветя на гроба на своя 
патрон – генерал-лейтенант Никола 
Генчев, по повод 60-годишнината 
от неговата смърт.

През 2022 г. се навършват и 125 
години от рождението на „народ-
ния генерал“, както го наричаха и 
познаваха съвременниците му.

ПАМЕТ И

ПРИЗНАТЕЛНОСТ
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(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

– Бабо, разкажи ми нещо! 
Настанен на леглото до баба си, Антон се от-

пусна. До нея му беше топло и приятно. 
– Че какво? – погали го старицата. – Ако беше 

малък както някога, да взема и да ти разкажа 
някоя приказка, а пък сега… 

– Кажи ми тогава, когато си била млада, ти обичаше ли 
дядо?

– Що за въпрос? – изненада се възрастната жена. – Аз и сега 
обичам дядо ти. И винаги съм го обичала. Не мога да си пред-
ставя как ли съм щяла да прекарам живота си, ако го нямаше 
него…

– А той тебе?… 
– И той мене – бабата се усмихна. – Нима не си забелязал с 

какви очи гледа към мен дядо ти? Или как ми държи ръката до 
ден днешен? 

Антон напрегна паметта си, но не си спомни с какви точно 
очи дядо му поглежда към неговата баба. Не си спомни и как 
двамата старци държат ръцете си. Но изведнъж си даде сметка, 
че в тяхната къща винаги му е било спокойно и уютно, така, както 
никъде другаде. Дали това не беше така точно защото неговите 
старци се гледат благо в очите и се държат за ръцете като току-
що влюбени хлапаци?

– Дядо ти беше моето златно момче – продължи бабата. 
– Когато беше млад, изглеждаше досущ като тебе – слаби-
чък и жилав. Но беше срамежлив като момиче и слава Богу, 
че пътищата ни не се разминаха само заради това…

– Защо? – вторачи се Антон. – Имаше ли такава опас-
ност?

– Ами да! Нали ти казвам, че беше много срамежлив. 
Щом го погледнех, изчервяваше се и загубваше и ума, и 
дума. А аз, глупачката, изобщо не се сещах, че той ме ха-
ресва и го задявах само и само за да го ядосвам. Смешно ми 
ставаше, като го гледах да се изчервява като великденско 
яйце…

– И? – Антон се навдигна от възглавницата и подпря 
главата си на лакът.

– Какво и? – престори се на недоразбрала баба му.
– И ти как разбра, че той те харесва? Той как ти го 

каза?
– Това е малко по-дълга история и не знам дали да я за-

хващам сега – прозина се възрастната жена. – Спи ми се…
– Моля ти се, бабо! – внукът нямаше търпение да чуе 

тази история, колкото и дълга да беше тя. 
– Знам ли дали да ти я разказвам? А пък и ти сигурно 

няма да ми повярваш…
– Ще ти повярвам! Кога не съм ти вярвал? – възпротиви 

се категорично момчето. – Моля ти се, бабо!…
– Е-е, добре – съгласи се най-накрая сладкодумната 

баба. – Ще започна, пък докъдето стигна… Но ако заспя, 
няма да ме будиш! По-късно ще я довърша…

– Няма! – Антон прие условието и се приготви да слуша.
– Това не е приказка, а истинска история. Случила се е 

в нашето село, но доста отдавна, когато все още не е имало 
нито електричество, нито пък нещо такова. Хората работели 
денем по нивите си, а нощем потъвали в мрака. Светели си с 
газени лампи или със свещици, само колкото да вечерят или 
да посвършат туй-онуй. Нали си спомняш старата махала?

Бабата го погледна въпросително, а Антон поклати 
утвърдително глава, макар че му беше трудно да си предста-
ви как точно изглежда една неосветена махала, потънала в 
непрогледен мрак. 

– Та ето в едни такива тъмни нощи в нашето село се по-
явил дракусът…

– Какъв дракус? – наостри уши момчето.
– Дракус! – натърти по-силно баба му. – На село всички 

знаят за дракуса, защото мнозина са го виждали. И то невед-
нъж. Но едва ли ще намериш някой да ти обясни какво точно 
представлява той. Всички разказват за него най-разнообразни 
чудесии, които една с една не се връзват. Понякога той се е по-
казвал и денем, но пак така – всеки път в различен вид. Моята 
майка например ми е казвала, че когато тя била млада, видели 
дракус при тях – на нивата, докато копаели царевица. Ей така 
изведнъж, като че ли изскочил от земята. Копаели те на реда и 
пред тях внезапно се изправил човек! Но нали ти казвам, не до-
шъл отнякъде, а се появил просто така. Сякаш бил паднал от не-
бето. И се вторачил в тях. Бил непознат, много особен и някак си 
странно облечен. Не промълвявал нито дума, а само ги гледал. 
Всички, които копаели, се изправили и също го загледали мъл-
чаливо. Били уплашени до смърт от начина, по който им се явил 
този странник. А той изведнъж се закикотил, но някак си много 
зловещо и започнал бързо да се смалява. Смалил се почти до 
земята и се превърнал в куче…

– Това вече не е възможно! – противопостави се категорично 
Антон.

– Нали ти казах, че няма да ми повярваш! – стрелна го с очи 
баба му.

– Вярвам, бе бабо! – опита се да се коригира момчето, за-
щото никак не му се искаше да прекъсва невероятната история. 
– Вярвам, но не мога да си го обясня.

– И аз не мога – въздъхна баба му. – И никой не може, но мно-
го хора на село са го виждали и особено тогава, в онези тъмни 
нощи, изпитвали ужас от него. Дракусът носел лоша поличба и 
сеел страшни болести и смърт. Много от тези, които го видели, 
се поболявали и после той ли, дяволът ли, отнасял душите им 
набързо. 

– А сега има ли дракуси на село? – Антон като че ли започна 
наистина да вярва в този необичаен разказ.

– Знам ли? – сви рамене баба му. – Нали ти казах, че той 
може да се превръща в каквото си поиска и ако не го направи 
пред очите ти, как можеш да си сигурен какво точно стои пред 
тебе – човек ли, куче ли или истински дракус…

– И? – ясно беше, че същността на дракуса така и нямаше 
да се изясни, затова Антон подкани баба си да продължи по-на-
татък. 

– Ето такъв дракус се появил на село във времето, за което 
ти говоря. В началото никой не успявал да го види, но много 
хора го чули да ходи по дървените потони, да прескача от греда 
на греда и да звъни – дзън-дзън, дзън-дзън! Хората изпадали 
в ужас, завивали се през глава и притаявали дъх под дебелите 
халища, с надеждата, че дракусът няма да ги забележи и ще ги 
отмине заедно със злото, което разнасял. А той се появявал там, 

където най-малко го очаквали – по изби и по чардаци, по долапи 
и по тавани, и отвсякъде се чувало онова зловещо – дзън-дзън, 
дзън-дзън! 

Веднъж дракусът се метнал върху завивката на една стара 
жена и задращил върху Ӝ с ноктите си. Тя успяла само да из-
крещи: „Дракусът! Дракусът ме облази!“ и издъхнала. След още 
няколко вечери чудовището издебнало един старец. Той пък се 
бил усамотил в някакъв ъгъл на двора и смъкнал потурите си… 
Сещаш се, нали?

Антон кимна през усмивка, а баба му продължи.
– Клекнал старецът и изведнъж усетил как нещо прелита над 

главата му като черно кълбо. Прелита и звъни – дзън-дзън! Успял 
човекът, доколкото можело в тъмното да се забележи, как някак-
ва черна топка тупнала пред него, после отскочила към стрехата 
на оградата и потънала в чернилката заедно със звънтенето си. 
Старецът скочил, грабнал в ръце потурите си и се развикал: 
„Хора-а-а! Прескочи ме! Дракусът ме прескочи!“ И този човек 
издъхнал само за няколко дни. 

Ужас обхванал цялото село. Никой не смеел да се покаже 
нощем навън…

Бабата на Антон замълча и притвори очи. Той я почака да 
продължи сама, но като му се стори, че възрастната жена се 
унася, побутна я леко по рамото.

– И? И, бабо?
Баба му се поразмърда. 
– Обеща ми да не ме разсънваш?
– Извинявай, бабке! – сконфузи се внукът, но това хич не му 

попречи да я подкани отново. – И какво станало по-нататък?
– По-нататък ли? Точно това исках да ти кажа, де! Живяла то-

гава на село една мома, ама хубава като от приказките. И всички 
момци се надпреварвали един друг кой да я спечели. По-бога-
тите – с имоти, левентите – със сила и хубост… Изобщо, кой с 
каквото смятал, че ще я впечатли, предлагал Ӝ го. Но хубавицата 
никак не бързала да се задомява. Посрещала ги, изслушвала ги, 
но никому не давала дума.

Живял по същото време и един момък – не богат, но не и 
беден, не красавец, но пък не и грозен. С две приказки, един съ-
всем обикновен, толкова обикновен, та чак незабележим момък, 
който също като всички други бил влюбен до уши в красавицата. 
Само че бил прекалено свит, за да си го признае пред някого, а 
най-малкото пред нея.

Сигурно си чувал, че в онези времена момите и момците се 
събирали и се виждали да си поговорят само по седенките. Хем 
работа да свършат, хем да си продумат един-другиго каквото 
имат да си казват. Ето на такава една седянка, точно когато 
дракусът върлувал из село, красавицата заявила: „Ще пристана 
на онзи, който улови дракуса!“

Всички притихнали. Това условие им се видяло много же-
стоко. Досущ като в страшните приказки. И никой не изявил на 
глас желание да лови дракуса с голи ръце. Само отчаяният от 
любов момък се изправил. „Аз ще го уловя! И без това, ако на 
друг пристанеш, живот за мен няма!“ Рекъл го и излязъл навън. 
А седянката веднага след това се разтурила. 

Минал ден, минали два. Цялото село било в напрежение. 
Хората виждали момъка денем, но никой не знаел накъде тръгва 
той нощем. Виждали го само, че тръгва. И на третата нощ… 

Бабата отново млъкна и отново притвори очи. Сега вече ни-
какви обещания не бяха в сила да възпрат Антон да я побутне 
по рамото.

– Бабо! И какво станало на третата нощ?
– О-о-х! – изпъшка баба му. – Като едно време си. Няма от-

ърване от тебе… Докъде бях стигнала?
– До третата нощ! – подсказа Ӝ момчето.
– И на третата нощ откъм улицата се дочуло: „Хванах драку-

са! Хора-а-а! Хванах го! Елате да го видите!“
В началото никой не посмял да излезе от 

къщи, камо ли пък да отиде да гледа пленения 
дракус. Дракус е това! Знаеш ли го какво може да 
ти направи само с поглед? И няма ли да се пре-

върне в някаква друга гадинка, така че да се изплъзне от ръцете 
на храбрия момък и да натвори хиляда злини? 

Минавало време, а момъкът продължавал да вика и да при-
канва съселяните си да видят чудовището, живото доказателство 
за неговата храброст. Но нали и сред най-страхливите селяни 
все се намира някой по-куражлия, и тогава се престрашили 
един-двама, които да наберат смелост и да се покажат навън. 
Приближили те плахо и вдигнали врява. А тъй като видимо никой 
не пострадал, заизлизали и други любопитни. И какво мислиш 
видели? Момъкът държал в ръцете си малко черно коте с при-
вързано на шията звънче. Любопитната тълпа обградила момъка 
в кръг. Наблюдавали го от разстояние, защото никой не бил сигу-
рен дали дракусът от котка няма да се превърне мигом я в миш-
ка, я в змия, я в някаква друга по-дребна гадинка и да се шмугне 
между тях. Стоели така, едни притаили дъх, други цъкайки с език 
докато някакво дете се провикнало: „Ей! Това е моето коте! Аз му 
закачих звънчето. Дай си ми го!“

В първия момент всички се стъписали, а после и сам можеш 
да си представиш какво настанало!...

– Знаех си аз, че не може да има дракуси! – въздъхна 
облекчено Антон, а после се усмихна. – А какво се случило 
с момъка и хубавицата? 

– Какво се случило с тях ли? Ами оженили се. Пак като в 
приказките. Думата била дадена пред цялото село и хубави-
цата не можела да я пристъпи. Но тя дори и не си помисляла 
да я престъпва, защото изведнъж преценила, че измежду 
всички, които се тупали по гърдите, за да я впечатлят, само 
този момък бил готов дори смъртта си да срещне заради нея. 
А нали ти казах още, че той, макар и да не бил кой знае ка-
къв красавец, съвсем не бил грозен. Не бил и кой знае колко 
богат, но не бил и последен сиромах…

– Истинска ли е тази история, или сега я измисли? – по-
пита недоверчиво Антон.

– Повече от истинска – потвърди баба му, – защото зна-
еш ли кои са били всъщност момъкът и хубавицата?

– Кои? – Антон запламтя от любопитство.
– Майката и бащата на твоя дядо…
– Ама наистина ли, бе бабо? – краят на приказката беше 

толкова невероятен, че Антон не вярваше на ушите си.
– Да-а! – през въздишка произнесе баба му. – И през це-

лия си живот, доколкото аз ги познавах, те бяха благодарни 
на дракуса, или пък на онова дете, което завързало звънче 
на своето коте, затова че ги събрал.

– Голям храбрец бил бащата на дядо ми, ей! Все пак той 
не е знаел, че ще трябва да лови само едно коте. Тръгнал е 
срещу истински дракус. Нали, бабо?

Антон бе възхитен от смелостта на славния си праро-
дител.

– Ами-и! – махна с ръка баба му. – Нали ти казах, че инак 
той бил съвсем обикновен момък. Когато ми разказваха тази 
история, научих, че тайната била всъщност в билката…

– В коя билка? – озадачи се за пореден път Антон.
– Има една билка, която не се среща много често и която 

малко хора познават. Пийнеш ли от нейната отвара, сърцето 
ти се отваря. И ако имаш да кажеш нещо някому, билката те 
кара да му го кажеш точно така, както го мислиш. А поискаш 
ли да направиш нещо за някого – правиш го без да се ко-
лебаеш. Така се случило и с твоя прадядо, защото неговата 
баба му сварила отвара от чудодейната билка…

– Това ще е било някаква дрога! – предположи Антон.
– Никаква дрога не е, защото без тази билка едва ли 

щяхме да се срещнем и аз с дядо ти…
– Как така? – опули очи Антон.
– Много просто! – бабата го погледна изпитателно. – Нали ти 

казах колко свит беше той, когато беше момче като тебе. И как 
не смееше да ме заговори. Но… тайната на билката в нашата фа-
милия винаги се е знаела. Но само от жените. И те са я предава-
ли една на друга от поколение на поколение. Само че навремето 
нито аз я бях чула, нито пък дядо ти. Важното е, че неговата баба 
е била наясно. А още по-важното е, че ӝвреме разбрала накъде 
тегли сърцето на внука Ӝ. И един ден му сварила отвара. Изпил 
я дядо ти и какво мислиш, че стана? Разляла се чудотворната 
отвара из кръвта му и ето ти го и него – иде, иде! Но иде като съ-
всем друг човек, а не като този, когото аз непрекъснато задявах 
ей така, само за да се забавлявам от смущението му. Какво ми 
каза тогава и как ми го каза, не е много за разправяне. Нали се 
сещаш, че някои неща са много лични… Важното е, че го каза. 
И то толкова горещо и толкова искрено, че аз го зяпнах като ома-
гьосана. Усещах само, че това, което чувам е чистата истина и че 
едва ли има друг момък на този свят, който да ме обича повече. 
Тогава още не знаех историята за дракуса, но и сега съм сигур-
на, че ако му бях заръчала да го хване заради мен, и той нямаше 
да се замисли. Щеше да го хване!... И така, като ми каза тогава 
от ясно по-ясно всичко, което е таял в сърцето си, изведнъж и аз 
го погледнах, но с други очи. Чудех се после на ума си. Как не 
бях забелязвала дотогава колко хубав е бил твоят дядо? И колко 
добър, и колко честен. И ако сега по някакъв начин животът ме 
върне отново в ония години, сама бих отишла да му набера от 
чудодейната билка, само и само да мога да преживея още вед-
нъж онова негово обяснение, защото това са най-хубавите думи, 
които съм чувала някога. Пък и да преживея още веднъж живота 
си, но пак само с него…

Без съмнение, бабата на Антон беше много уморена, за-
щото както говореше, така и заспа. Този път дори не усети как 
нейният внук я побутва лекичко по-рамото, произнасяйки почти 
шепнешком:

– И?… И, бабо?… А ти наистина ли знаеш коя е тази бил-
ка?

Но баба му вече май наистина не го чуваше.
Така си мислеше Антон, но в действителност мъдрата ста-

рица скришом се усмихна сама на себе си. Още преди ден тя 
бе забелязала неговите от нищо непредизвикани въздишки и 
бе диагностицирала безпогрешно от каква болест е налегнат 
внукът Ӝ. И бе сигурна, че утрешната билкова отвара, която въз-
намеряваше да му приготви, ще го излекува напълно. 

Димитър ДЪНЕКОВ



ÎÔÈÖÈÀËÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ, ÏÎ×ÈÂÍÈ È ÍÅÐÀÁÎÒÍÈ ÄÍÈÎÔÈÖÈÀËÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ, ÏÎ×ÈÂÍÈ È ÍÅÐÀÁÎÒÍÈ ÄÍÈ
1 януари – Нова година1 януари – Нова година
2 януари – почивен ден за Нова година2 януари – почивен ден за Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България3 март – Ден на Освобождението на България
14 април – Велики петък14 април – Велики петък
15 април –  Велика събота 15 април –  Велика събота 
16 април – Великден16 април – Великден
17 април – почивен ден за Великден17 април – почивен ден за Великден

1 май –  Ден на труда1 май –  Ден на труда
6 май – Гергьовден - Ден на Българската армия6 май – Гергьовден - Ден на Българската армия
8 май –  почивен ден за Деня на труда8 май –  почивен ден за Деня на труда
12 май – Празник на град Брацигово12 май – Празник на град Брацигово
24 май –   Ден на българската писменост,24 май –   Ден на българската писменост,

просвета и култура просвета и култура 
6 септември – Ден на Съединението на Княжество6 септември – Ден на Съединението на Княжество
      България и Източна Румелия    България и Източна Румелия

22 септември –  Ден на независимостта  22 септември –  Ден на независимостта  
                            на България                            на България
24 декември – Бъдни вечер24 декември – Бъдни вечер
25 декември – Коледа25 декември – Коледа
26 декември – Коледа26 декември – Коледа
27 декември – почивен ден за Коледа27 декември – почивен ден за Коледа
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