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Богоявление. Светъл ден. Кръщение. Божи ден.
Вяра и надежда. Мъжко хоро се подрежда. Да извадим от вода-

та кръста. После нека се прекръстим! Hека си пожелаем, всеки да 
намери кръста в живота си, който кръст да ни дава здраве, вяра и 
смирение! Корен български, дето се опира на вяра и обич, на прав-

да и добрина, се не затрива. Празник е в душите и сърцата.

На 7 януари в брой 2 на Държавен вестник бе обна-
родвано Постановление No 381 / 30.12.2019 г. за изпъл-
нение на държавния бюджет за 2020 г. За съжаление, 
в него отново няма конкретни текстове, уреждащи 
условията и реда за продължаване на едни от най-зна-
чимите, познати и търсени социални услуги в домашна 
среда – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „До-
машен помощник“. Създадени и предоставяни вече 
повече от 10 години – с подкрепата на европейските 
фондове и национално финансиране, те обхващат до-
ста по-широк кръг нуждаещи се лица от Закона за 
личната помощ, където достъп до подобни услуги имат 
единствено лицата с най-висок процент и степен на 
увреждане. На 11 декември, на встъпителния форум на 
НСОРБ за общински мандат 2019–2023 г., министър Де-
ница Сачева коментира темата за асистентската грижа 
в контекста на очакванията на общините за продължа-
ване на подкрепата за всички нуждаещи се. Тя увери, 
че се търси решение за лицата, които остават извън об-

хвата на правоимащите по Закона за личната помощ. 
Очаквайки уреждането на въпроса, общините търсят 
възможните решения на място и временни решения в 
полза на своите граждани – докато и доколкото могат 
и имат компетенции. По закон, държавната политика 
и финансирането се определят от Министерски съвет, 
като МТСП планира, разработва, координира, провеж-
да и контролира изпълнението на държавната полити-
ка в областта на социалните услуги. НСОРБ продължа-
ва да настоява за гарантиране интересите на местните 
власти и на близо 24 хил. потребители на асистентски 
услуги в домашна среда, които останаха без обгриж-
ване от 1 януари. Сред тях са едни от най-уязвимите 
– самотно живеещите възрастни хора, които не могат 
да се самообслужват, но не са си „извадили заветния 
ТЕЛК“. Те остават без право на подкрепа – независимо 
че по Конституция „се намират под особена закрила на 
държавата и обществото“.

НСОРБ

Въпреки зимните месеци, още преди коледните и ново-
годишните празници в Брацигово стартираха строително-
монтажни дейности по проект за реконструкция и рехаби-
литация на водопроводната мрежа.

Ето и улиците, които ще бъдат разкопани и снабдени с 
нова водопреносна система: ул. „Ана Гиздова“, ул. „Нико-
ла Вапцаров“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Георги Петков“,
ул. „Хр. Гюлеметов“, ул. „Антон Ашкерц“, ул. „Георги Бен-
ковски“, ул. „Петър Фикин“ и ул. „Крум Партъчев“.

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната 
мрежа с етапно строителство предстои на: ул. „Божура 
Попова“, ул. „Георги Глухчев“, ул. „Васил Левски“, ул. 
„Слави Дишлянов“, ул. „Васил Партъчев“, ул. „Поп Сокол“,
ул. „Оборище“, ул. „Панагюрище“ и ул. „Перущица,
ул. „Копривщица“, ул. „Ген. Никола Генчев“, „Брациговска 

комуна“, ул. „Никола Мишев“, ул. „Борис Кънчев“, ул. „Ни-
кола Вапцаров“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Борис Томчев“, 
ул. „Трети март“, ул. „Ангел Попов“, ул. „Крум Партъчев“, 
ул. „Христо Гьошев“, ул. „Майор Павлов“, ул. „Търпо Ген-
дов“, ул. „Иван Павлов“, „Явор“, ул. „Бор“, ул. „Лев Желяз-
ков“, ул. „Владимир Кацаров“, ул. „Батак“.

От Община Брацигово предупреждават, че е възможно 
в рамките на дейностите по двата проекта да се наложи 
внезапно спиране на водоподаването и електроснабдява-
нето на посочените улици. Също така е възможно и затва-
рянето на отделни отсечки или цели улици.

Предварително се извиняваме на гражданите за бъ-
дещите неудобства и очакваме разбиране от ваша страна, 
допълват от Общинска администрация.

Общинска администрация – Брацигово

Едва 59 бебета са се родили през последните 12 месеца в 
общината. Това сочат данните от Информационната система за 
ражданията на ГРАО към Общинска администрация – Брацигово.

В сравнение с 2018 г., когато в населените места от селищна-
та система са проплакали 72 бебета, сега те са с 23 по-малко.

И през изминалата година момчетата са повече от момичета-
та, но дамите са само с една по-малко от господата. Съотноше-
нието им е 29 към 30. Последните бебета за 2019 г. са близнач-
ките Мартина и Ивана, родени на 24 декември, а 2020 г. започна 
с изявено Адамово начало – първото новородено е момченцето 
Теодор, проплакал на 2 януари, последван от малчугана Асенчо.

Според експертите, причините за ниската раждаемост и в 
нашата община са ясни от години – населението застарява, а 
жените в репродуктивна възраст намаляват поради икономичес-
ката имиграция или влошаването на здравния им статус – позна-
ти проблеми в национален мащаб. Освен това съществен фактор 
е и по-голямата възраст, на която българките решават да станат 
майки. Броят пък на семействата с по три деца е символичен.

По данни на НСИ през 2001 г. броят на жените у нас е бил 
малко над 4 млн., а през 2019 г. е спаднал до 3,5 млн. – или те 
са с близо 600 хил. по-малко. В по-дългосрочен план, през 2070 
г. се очаква броят на женското население да е 2,5 млн., тоест да 
бъде с близо 1,1 млн. по-малко от сега. Като към това прибавим 
и слабата социална политика на държавата, която обрича май-
ките и децата на оцеляване, не е необходимо да цъкаме с език 
и да събираме жълти стотинки и капачки, а да търсим адекватни 
дългосрочни мерки за стимулиране на репродуктивната функция 
на обществото.

„Априлци“

�Äîáðà ñòèãà, áúëãàðñêè ðîæáè!

Äúõà âè ñåùàì, ñ Äúõà ñè îòâðúùàì.

Âÿðàòà è Äóìèòå, ðîæáè,

îò äúëáèíèòå ñè â ÷óäî ïðåâðúùàì!

Íåêà âñÿêîÿ áîëêà, óðîê äà áúäå íàó÷åí!

Íåêà ñëåä çàãóáà ñòðàøíà, äàð äà áúäå çàñëóæåí!

Äà áúäå îáè÷ â î÷èòå, ñ êîèòî åäèí äðóã ùå ñå ãëåäàòå!

Äà áúäå çäðàâå â ñíàãèòå âè, æèâîòúò âè äúëãî äà ïàçè!

Äà áúäå ñèëà è ñìåëîñò, èñòèíàòà íà ãëàñ äà èçðè÷àòå!

Äà áúäå áëàãîñò è ðàäîñò îòòóêà íàòàòúê â ñúäáèòå âè!

Äà áúäå áëàãîäàò çà Áúëãàðèÿ, ÷å êîðåíèòå âè äà ïðåáúäàò!

È íîâà ñèëà äà äîéäå çà íîâî íà÷àëî ïî ïúòÿ âè!

È àêî îò èñòèíà èäâà òóé, ùî îò âîäàòà ïîèñêàõòå,

íåêà äíåñ, íà ÂÎÄÈÖÈ, ñáúäíàòî äà ãî âèäèòå!

È  ÍÅÊÀ  ÐÅ×ÅÍÎÒÎ  ÒÈ  Â  ÒÀÇÈ  ÍÎÙ  ÄÀ  ÁÚÄÅ  ÑÒÎÐÅÍÎ!”

Богослов улови кръста в Брацигово

На Богоявление в с. Бяга

ÐÅÊÎÐÄÍÎ  ÍÈÑÊÀ  ÐÀÆÄÀÅÌÎÑÒ
å îò÷åòåíà çà èçìèíàëàòà 2019 ãîäèíà â îáùèíà Áðàöèãîâî RAVNOGOR SCORELAUF MARATHON

Здравейте, приятели!
Взехме решение да изтеглим датите на тазгодиш-

ното издание на Ravnogor Scorelauf Marathon седмица
по-рано!

Отново ще изпълним китното родопско село с 
глъч на бегачи и положителни емоции, но този път на
30-31.05.2020 г.

Пожелаваме една още по-успешна 2020-а, изпълнена 
с много покорени цели и върхове!

Богоявление и в Брацигово се отбеляза с празнична литургия 
и с ритуал по спасяване на кръста. Богоявленския водосвет извър-
ши протойерей Любомир Траянов. След тържествената литургия 
в храм „Св. Йоан Предтеча“ мнозинството се насочи към площад 
„Костур“, на моста на р. Умишка, пред Градския исторически музей –
мястото, където и преди традиционно е извършван обредът. В 
литийното шествие участваха настоящият и предишният кмет на 
града г-жа Казакова и г-н Петков.

Хвърлянето на кръста във водата и изваждането му е сред 
най-вълнуващите ритуали на този ден. Вярва се, че който го улови 
в ледените води, ще бъде здрав и щастлив. Тази година ентусиас-
тите бяха четирима, но щастието се усмихна на Христос Рамбов –
богослов и педагог и рожденик в този ден. В студените води на 
река Умишка той успя да получи Божието благоволение и да улови 
кръста. Радостта за него е голяма, защото освен че е роден на 
този символичен ден, носи името на Спасителя.

Студеният вятър и замръзналата вода не помрачиха праз-
ничното настроение на присъстващите. Има поверие, че ако 
хвърленият във водата кръст замръзне, годината ще бъде здрава 
и плодовита. 

След улавянето на кръста, хвърлен във водата ведно с бяло 
гълъбче за благоволението на Светия дух, се изви младежко мъжко 
хоро, което много скоро се нашари и с дамско присъствие.

Под звуците на гайда и тъпан се виха типични тежки хора за 
здраве и берекет. А природата, предугаждайки силата на светия 
ден, през нощта ни прати сняг за разкош, както казват старите 
хора.

Много от именниците се включиха в събитието, като почерпи-
ха хората за здраве. Иванка СТЕФАНОВА

Започна ремонтът на

водопроводната мрежа

в Брацигово

ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. –ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. –

БЕЗ РЕШЕНИЕБЕЗ РЕШЕНИЕ

ЗА АСИСТЕНТСКИТЕ УСЛУГИЗА АСИСТЕНТСКИТЕ УСЛУГИ



Ние -  хората

ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ
Â ÍÎÂÎÒÎ ÄÅÑÅÒÈËÅÒÈÅ!

IN MEMORIAM
Жената със голямото сърце!
Аз по-голямо тук не съм видяла!
По светъл път нагоре тя пое
с душа на ангел – чиста, бяла...

Росица Илиева

Тъжна вест потресе Браци-
гово. На 10.01.2020 г., без да си 
вземе сбогом с никой от нас си 
отиде Лили.

Смъртта винаги изненад-
ва. Съзнаваме, че не можем 
да направим вече нищо, което 
би я върнало отново сред нас. 
Съзнаваме, че в такъв момент 
трудно се намират думи на съ-
чувствие, които да потушат бол-
ката в сърцата. Всички, които 
сме имали честта да се докоснем до тази жена, до човека 
Лили Мирчева, скърбим по безвъзвратната загуба. 

Лиляна Иванова Мирчева вече не е между нас. Оста-
ви житейската суматоха, за да попадне в един друг свят. 
Побърза да прегърне в Отвъдното непрежалимата си дъ-
щеря и остави кървящи от болка сърца на съпруг, деца, 
близки и колеги.

„Истинският ръст на дърветата се измерва, когато 
вече са паднали!“

Живя достойно, беше човек с главно Ч. Доказваше и 
показваше смисъла на живота, покорявайки най-високи-
те му върхове.

Трудно е да приемем… Истината...боли. Земята си 
взима своето… Небето чака.  Нека земята я приеме като 
дар. Тук ще ни липсва много, но споменът за нея ще бъде 
винаги с нас. 

Лили Мирчева бе дългогодишен общински служител 
в звено „Местни данъци и такси“. Тя бе достолепен и чес-
тен човек, за когото брациговци ще скърбят дълго.

Поклон пред светлата й памет!

Общинска администрация – Брацигово

Минималната работна заплата 
се увеличи на 610 лева от 1 януари 
2020 г. От същата дата се увеличават 
и заплатите: в бюджетния сектор с 
10%, на учителите – със 17.5%, и на 
социалните работници – с 15%. Прагът 
на бедността през 2020 г. ще бъде 363 
лева месечно.

От 16 януари 2020 г. е-винетка 
може да се купи до 7 дни предвари-
телно. Промяната в срока за отложена 
покупка от 30 на 7 дни е временна и 
се налага заради внедряване на акту-
ализации  на  електронната система за 
събиране на пътни такси във връзка с 
въвеждането на толсистемата за теж-
котоварните автомобили над 3,5 тона. 
След 16 януари ще бъде възстановена 
възможността за предварително ку-

пуване на е-винетка до 30 дни преди 
датата на активирането й, както за 
леките, така и за тежкотоварните ав-
томобили, както досега. От 31 януари 
за собствениците/ползвателите на 
камиони и автобуси с тегло над 3,5 т 
ще бъде преустановена продажбата 
на месечни винетки, тъй като за тях 
най-късно от 1 март се въвежда тол-
таксуването.

След старта на толсистемата за 
тежкотоварните автомобили също ще 
може да се предплаща пътна такса –
чрез маршрутна карта. Тя ще може 
да се купи до 7 дни предварително 
от регистрирани потребители (чрез 
елпоща през платформата за купува-
не на маршрутна карта) или два дни 
предварително – от нерегистрирани 

потребители (за днешния или до 23:59
часа на утрешния ден). Толтаксите за 
масовия тежкотоварен трафик – на 
товарните автомобили с тегло между 
3,5 т и 12 т, ще са от 4 до 7 ст. на ки-
лометър, в зависимост от емисионния 
им клас. Това предвижда приетата от 
Министерския съвет Тарифа за такси-
те, които се събират за ползване на ре-
публиканската пътна мрежа, която ще 
замени сега действащата. Цените на 
е-винетките за леки автомобили оста-
ват непроменени: уикенд винетката –
10 лв., седмична – 15 лв., месечна –
30 лв., тримесечна – 54 лв., годишна –
97 лв. Цени на е-винетките за всички 
превозни средства над 3,5 тона: днев-
на винетка – 23 лв.

/ Соб.инф./

В А Ж Н О !      В А Ж Н О !      В А Ж Н О !
На 20-и януари 2020 г. изтича 

срокът за подаване в РИОСВ на от-
четите на собствениците на билкоза-
готвителни пунктове за дейността им 
през 2019 г. До тази дата всяка година 
Законът за лечебните растения ги за-
дължава да предоставят информация 
за количествата билки, изкупени и 
реализирани на пазара през пред-
ходната и за наличните към момента 
количества в складовите им бази. По-
далите неверни данни и неспазилите 
този срок търпят финансови санкции. 

За физически лица глобите са в раз-
мер от 100 до 1 000 лева, а за юриди-
чески – имуществени санкции от 300 
до 2 500 лева. 

През 2019 г. в РИОСВ – Пазарджик 
не са регистрирани нови билкозагот-
вителни пунктове. Към момента общи-
ят им брой е 70. 

Обобщаването на годишните 
справки за лечебните растения е 
важно за оценката на количествата 
добивани билки за съответния реги-
он и състоянието на естествените им 

находища. 
Издадените позволителни от съ-

ответните общини или горски и ловни 
стопанства също подлежат на кон-
трол. През декември 2019 г. експерти 
на РИОСВ – Пазарджик извършиха 
проверка на позволителни за полз-
ване на билки от лечебни растения, 
издадени от държавни горски сто-
панства и общини в региона. Не са 
установени нарушения на Закона за 
лечебните растения. 

Цветана ЧОЧЕВА

145 ãîäèíè â áúäíèíàòà

Преди 145 лета нашите предци, 
водени от желанието да се съхранят 
народните традиции и да се сплотят 
хората от селището, в стремежа към 
развитие и прогрес, създават местното 
читалище. Наричат го „Тръндафил“ –
като гюла да ухае и пръска аромата 
на пробуждането българско, като трън 
да боде заспалите и корените му да са 
дълбоко в земята. 

Оттогава и през всички тези годи-
ни самородното средище поддържа 
огъня на знанието, обогатява духо-
вния и културния живот,  съхранява и 
развива българските традиции и оби-
чаи. Градено и оживявано от любовта, 
духовните търсения и безкрайните 
усилия на читалищните дейци, днес 
читалище „Васил Петлеш-
ков – 1874“, носещо името 
на своя пръв председател, 
съосновател и дарител, 
продължава да е привле-
кателно място за всички, 
които искат да присъединят 
усилията си към съхраня-
ването на нашата култура 
и традиции, за просвета и 
духовно извисяване. 

Ако разгърнем стра-
ниците на родовата памет, 
ще чуем гласовете на 
дедите, които всеотдайно 
и безрезервно са от-
давали сърце, ум и воля за българ-
ското просвещение и книжнина, за 
театралното дело и културен подем.

Всяка страничка от историята на 
град Брацигово носи белезите на 
българската духовна деятелност, била 
възможна и осъществима още в да-
лечната 1874 г.

Днес, когато липсата на идеали и 
ценности, когато апатията и отчуждени-
ето от родовите корени се превръщат 
в белези на обществото ни, когато все 
по-осезаема е нуждата от духовност, 

читалищните дей-
ци, с ентусиазма 
и любовта си към 
словото, музиката и 
танца, разпръскват 
светлина под род-
ното небе на Бра-
цигово, защитават 
с чест българските 

традиции. Въпреки труднос-
тите,  колективите изявяват 
таланта си, доказват всеки 
ден обичта и обвързаността 
си към българския фол-
клор. Успешните участия 
във фестивалите на местно, 
общинско, регионално и на-
ционално ниво  будят възхи-
щението ни от таланта и бор-
бения дух на ентусиастите.

Нашият народ високо 
цени и уважава родолюбивата дейност 
на уникалните по рода си народнопрос-
ветни средища, наречени Читалище. А 
читалище „Васил Петлешков – 1874“ –
Брацигово  е техен достоен  „събрат“.

Едва ли някой от основателите на 

читалището преди 145 години е могъл 
да си представи съвременните изме-
рения на уникалния духовен център.

Ентусиастите през 1874 г.
са пожелали да построят 
и подредят една хубава за 
онези представи одая, ко-
ято да стане културнопрос-
ветния център на селото.

За 145 години читалище-
то се превръща в неотменна 
част от живота на хиляди 
хора, деца и възрастни, 

поколение след поколение… Една 
великолепна приемственост, в която 
вчерашните баби и дядовци са во-
дили децата си, а днес техните внуци 
водят своите наследници отново тук –
в любимата сграда, с доверие към 
таланта на работещите тук, с хубави 
спомени за прекараните мигове на по-
лет във вълшебни светове в салона на 

библиотеката.
И да искаме, сигурно няма да мо-

жем да изредим всички дейности през 
годините на НЧ  „Васил Петлешков –
1874“. От година на година те стават 
все по-разнообразни. Свежите и по-
някога нестандартни идеи на ръковод-
ството изпълват с живот нови и нови 
чудесни прояви. Така че с пълна сила е 
вярна фразата на акад. Хайтов за хора-
та, които работят  в него – те искат, мо-
гат и го правят… И то по единствения 
възможен начин – с талант и сърце…

На многая лета, читалище „Васил 
Петлешков – 1874“ !

Съпричастни към празника бяха 
много сродни читалища от общината 
и областта, Регионална библиотека 
„Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 
и Съюза на народните читалища в 
България.

НЧ „Васил Петлешков – 1874“ е 
удостоено с грамота и плакет за за-
слуги от СНЧ.

Галина ТРАЯНОВА

„Едно е да искаш, друго е да можеш,Едно е да искаш, друго е да можеш,
а трето и четвърто е да го направиш…“а трето и четвърто е да го направиш…“

                                                                          Николай ХайтоНиколай Хайтов

Човекът е създание странно и много, много интересно! 
Интересно главно със своята противоречивост, необуздана 
емоционалност и страст към обобщения.

Живеем си ден след ден, понякога ден за ден – всеки със 
своята представа за щастие. За да не се изгубим по пътя –
в безмерното Време или в тесните лабиринти на битието, си 
правим календари. С червени букви и червени цифри в тях 
отбелязваме своите специални дати – своите празници!

И – както „казват“ в един виц далечните ни инопланетни 
родственици по разум, най-шумно и масово празнуваме 
всяка завършена пълна обиколка около Слънцето. Начало-
то на Новата година.

И ето че започна и 2020-а!
Отминаха истериите около поредния край на света, 

повлякоха ни грижи и проблеми с най-различни етикети: 
глобални, локални, политически,  икономически, социо-
логически, психологически...  Толкова много имена, за да 
определим нещо толкова видимо – че става все по-трудно 
да живеем естествено и да бъдем заедно.

Може би очаквате тук да започна да изреждам „страш-
ните“ причини за отчуждението – дигиталния свят, емотико-
ните, фалшивите храни, фалшивите правителства... Не, няма 
да го направя! Защото смятам, че най-страшната заплаха за 
човека са глобалните  изводи за света и човечеството, неза-
висимо дали са близо до истината, или са откровена лъжа, 
най-често злонамерена..

Ако доброволно гълтаме хапчетата на чуждата цел, 
мислейки че лекуваме своя живот, единственият изход е 
нравствена смърт.

2020-а е. Още едно десетилетие е на път да влезе. Всъщ-
ност – на всеки 31 декември отминава един човешки ден 
и идва новият - както при всеки изгрев. Различното не би 
могло да дойде без нас, без човеците. В трудния път търсим 
опора, имаме своите упования – някои измислени, други 
съвсем истински.

Свързваме себе си със света всеки както може. Избираме 
докъде е пълна чашата на живота ни всеки според силата си. 
Някои носят изпитанията си като тежък товар, други – като 
лавров венец. Важното е да не рухваме. А когато усетим, 
че треперенето на коленете ни става неудържимо и всеки 
миг ще се подгънат, да посегнем с ръка – някъде до нас има 
опора. Талисман, който на всеки 12 месеца е различен, или 
чаша кафе, приготвено от някого, който го е грижа за вас.

Добре дошла, 2020-а!
Ти може би ще си претоварена с трудности – разчитай на 

нас, ще бъдем с теб, докато ги носиш!
Ти със сигурност ще доведеш своите празници – нака-

рай ни да се просветлим в тях!
А ние ще се опитаме да те следваме – придружени от сим-

патичния Метален плъх, с вкуса на кафе, ухаещо на вярност!

Цветанка УБИНОВА
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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО ПРЕЗ 2020 г.,
ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 10 / 27.12.2019 г.

Дата на провеждане на заседанията
на Постоянните комисии:

Дата на про-
веждане на 

заседание на 
Общински 

съвет:

Информации, отчети и други предложения за разглеждане: Вносител:
Срок за 

внасяне в 
канцеларията 

на ОбС:

Срок за из-
пращане на 

Постоянните 
комисии:

22.01.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

31.01.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец януари
1. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие на 2019 г. и останали за изпълнение 
от първото полугодие.
2. Приемане на  Културния календар за 2020 г.
3. Приемане на Общински план за младежта за 2020 г.
4. Стратегия за управление на общинската собственост на община Брацигово за периода 2019-2023 г.
5. Други предложения.

Кметът
на община 
Брацигово

16.01.2020 г. /вкл./ 17.01.2020 г.
23.01.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

23.01.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

19.02.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

28.02.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец февруари
1.Приемане бюджета и строителната програма на общината за 2020 г.
2. Годишен отчет за работата на полицейския участък в Брацигово и взаимодействието му с Общинска администрация. 
3. Приемане на доклад за дейността на МКБППМН за 2019 г.
4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Брацигово за 2020 г. 
5. Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината, перспективи и мерки за подобряването й.
6. Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Брацигово.
7. Отчет за работата на Общинска администрация през 2019 г.
8. Други предложения.

 Кметът
на община
Брацигово

Началникът на
полицейския 

участък

 Кметът
на община 
Брацигово

13.02.2020 г. /вкл./ 14.02.2020 г.
20.02.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

20.02.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

18.03.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

19.03.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

27.03.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец март
1. Приемане на годишен отчет за финансовото и икономическото състояние на „Инфрастрой” ЕООД – Брацигово и перспективи за раз-
витието й.
2. Приемане програма и план-сметка за тържествата по случай честването на 144-годишнина от Априлското въстание 1876 г.
3. Информация за медицинското обслужване на населението в община Брацигово.
4. Отчет за работата на читалищата от общината за 2019 г. 
5. Отчет по изпълнение на Общински план за дейностите на община Брацигово за 2019 г. от Регионалната програма за управление на 
отпадъците на регион Пазарджик.
6. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2021 г.
7. Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие през 2019 г. в община Брацигово.
8. Други предложения.

Управителят
на фирмата

 Кметът
на община 
Брацигово

12.03.2020 г. /вкл./ 13.03.2020 г. 

18.03.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

14.04.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

24.04.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец април
1. Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни условия за сезон 2019/2020 г. 
2. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и проект на Общинска програма за 
закрила на детето за 2020 г.
3. Други предложения.

 Кметът
на община 
Брацигово

08.04.2020 г. /вкл./ 09.04.2020 г. 15.04.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

15.04.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

19.05.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

29.05.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец май
1. Информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2020 г.
2. Състояние на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и курорти в общината.
3. Състояние и перспективи за развитие на музейното дело в общината. 
4. Използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на земеделските стопани.
5. Състояние на общинската инфраструктура, комуникации, ВиК мрежи, улици, пътища.
6. Други предложения.

 Кметът
на община 
Брацигово 

Директорът
на ГИМ

 Кметът
на община 
Брацигово

13.05.2020 г. /вкл./ 14.05.2020 г. 
20.05.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

20.05.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

17.06.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

26.06.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец юни
1. Отчет за изразходваните средства по видове разходи в изпълнение на приетата план-сметка за честването на 144-годишнина от Април-
ското въстание 1876 г.
2. Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.
3. Приемане на годишен отчет за извършената дейност на кметовете на кметства от община Брацигово.
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2019 г.
5. Други предложения

 Кметът
на община 
Брацигово 

Кметовете
на кметства

 Кметът
на община 
Брацигово

11.06.2020 г. /вкл./ 12.06.2020 г. 18.06.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

18.06.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

22.07.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

31.07.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец юли
1.Отчет за работата на Общински съвет за първо полугодие на 2020 г.
2. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и останали за изпълнение от 
второто полугодие на 2019 г.
3. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за първото шестмесечие на 2020 г.
4. Готовност на общинските учебни заведения за новата учебна 2020/2021 г.
5. Приемане отчет за изпълнение на бюджета и строителната програма за 2019 г.
6. Други предложения.

Председателят 
на Общински 

съвет

 Кметът
на община 
Брацигово

16.07.2020 г. /вкл./ 17.07.2020 г.
23.07.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

23.07.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

16.09.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

25.09.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец септември
1. Информация за работата на Общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения на граждани.
2. Приемане на годишен отчет за  проведените обществени поръчки.
3. Приемане на информация за състоянието на материалната база и храненето в ДГ на територията на община Брацигово.
4. Други предложения.

 Кметът
 на община 
Брацигово

10.09.2020 г. /вкл./ 11.09.2020 г.17.09.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

17.09.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

21.10.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

30.10.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец октомври
1. Отчет за спортната дейност в общината, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.
2. Информация за изпълнение на договорните отношения по действащи договори за общинско имущество.
3. Информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.
4. Други предложения.

 Кметът
на община 
Брацигово

15.10.2020 г. /вкл./ 16.10.2020 г.22.10.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

22.10.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред.

18.11.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

27.11.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец ноември
1. Информация за готовността по поддържане на общинската пътна мрежа за зимен сезон 2020/2021 г.
2. Информация за работата по програмите за временна заетост за 2020 година и  перспективи  за 2021 г.
3. Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за енергийна ефективност на община Брацигово за 2020 г.
4. Приемане на годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата през 2021 г.
5. Други предложения.

 Кметът
на община 
Брацигово

12.11.2020 г. /вкл./ 13.11.2020 г.
19.11.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

19.11.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред

09.12.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по иконо-
мика, финанси, образование и култура.

18.12.2020 г.
от 10.00 ч.

Месец декември
1. Определяне на местните данъци за 2021 г.
2. Приемане план за работа на Общински съвет – Брацигово за 2021 г.
3. Отчет за работата на Общински съвет за второто полугодие на 2020 г.
4. Приемане на годишен отчет по Програмата за управление на община Брацигово за периода 2019-2023 г.
5. Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за второто шестмесечие на 2020 г.
6. Други предложения.

 Кметът
на община 
Брацигово 

Председателят 
на Общински 

съвет

 Кметът
на община 
Брацигово 

03.12.2020 г. /вкл./ 04.12.2020 г.
10.12.2020 от 9.00 ч. – заседание на ПК по тери-
ториално развитие, комуникации и околна среда.

10.12.2020 от 13.00 ч. – заседание на ПК по за-
конност и обществен ред

Забележка: При възникнали важни обстоятелства определените дати за заседания ще бъдат актуализирани. инж. Веселина ДАМОВА,
председател на Общински съвет − Брацигово 

Национално състезание по български език и литература за 
зрелостници организира на 1 февруари, събота, от 11.00 часа Фи-
лологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Освен че ще проверят нивото на своите знания, 
зрелостниците, които получат отлична оценка, ще могат да се 
запишат за студенти във Филологическия факултет още с по-
даването на документите си през месец юни в някоя от следните 
избрани от тях специалности: българска филология, славистика, 
български език и корейски език, български език и китайски език, 
български език и руски език, български език и френски език, 
български език и италиански език, български език и новогръцки 
език, български език и турски език, български език и история, 
български език и испански език, български език и немски език, 

български език и португалски език, български език и гражданско 
образование.

Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ „Паисий Хи-
лендарски“, като залите ще бъдат допълнително уточнени, и ще 
продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много 
близък до този на държавния зрелостен изпит. По-подробно за 
примерните задачи можете да видите тук:

http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/primerni-zadachi-bel 
Участието в състезанието е безплатно. В деня на провеждане-

то му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще 
работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. 
Класирането се осъществява по точки, които се приравняват 
в оценки от шестобалната система, закръглени до една десета 

(0,10). При кандидатстване за специалност във Филологичес-
кия факултет на Пловдивския университет получената отлична 
оценка от състезанието ще е със статут на балообразуваща, като 
няма да зависи от успеха, който ще има зрелостникът на матурата 
(стига той да е положителен). В рамките до 10 дни след провеж-
дането на мероприятието резултатите ще бъдат обявени на сайта 
на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попъл-
нят следната форма за регистрация:

http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/registratsia-bel 
Срокът за регистриране за участие в състезанието е до 

28.01.2020 г. включително. Списъкът с регистрираните участници 
и разпределението им по зали ще бъде обявен на 30.01.2020 г.

ЯВИ СЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ И СТАНИ СТУДЕНТ В ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
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„Само онзи, който е свободен, само той 
може да се нарече човек в пълния смисъл на 
думата; а който умре за свободата, той 
не умира само за своето отечество, а за 
сичкия свят“, завещава на поколенията 
великият поет.

Животът на Ботев, макар и много кратък, 
излъчва най-благородните качества, които един 
човек може да отгледа у себе си в земния си 
път: обич към майка, към родно място, към род 
и родина, към страдащите хора. Като казваме 
това и като го повтаряме вече повече от сто и 
петдесет години, ние казваме една истина, нека-
зана навреме, докато Ботев е бил жив. И така пък 
повтаряме гузността, неловкостта и внезапното 
просветление, което са получили някога нашите 
прадеди след смъртта на войводата.

Човекът Ботев – оказало се е тогава, не е лу-
дият хъш, не е фантазьорът, тръгнал с 200 души 
да освобождава един народ, не е кръчмарският 
поет, не е черното петно в рода на букурещ-
ките банкери Евлоги и Христо Георгиеви, не е 
нихилистът, готов да тръгне след всяка крайна 
идея, а е ГЕРОЯТ, МЪЧЕНИКЪТ, СВЕТЕЦЪТ, ВЕ-
ЛИКИЯТ, ГЕНИАЛНИЯТ ПОЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

Нашите прадеди, а и всички ние след тях, сме 
били изумени – какъв велик човек сме имали! 
Вижте го как превзема „Радецки“, вижте го как с 

„гол в ръката нож“ виква на надменния капитан: 
„Аз съм български войвода, момци ми са тез“. 
И така нататък, и така нататък... Вижте го как в 
браилската или букурещката кръчма, докато дру-
гите пият и пеят, той драска нещо в тефтерчето 
си, но какво? Надрасканото се оказва гениално 
стихотворение, то се оказва „Хаджи Димитър“!

И сепнати, нашите прадеди и ние самите, 
започваме  „да плетем венци и китки“, както го е 
помислил, но както не го е дочакал той.

Всяка година честваме като национален 
празник деня на неговата смърт, всяка година 
рой от поклонници вървят по стъпките на негова-
та трагична чета от Козлодуй до Вола.

В живота си обаче човекът Ботев не се е 
виждал нито като лудия хъш, тръгнал с 200 
души да срутва една империя, нито като чер-
ното петно в рода на букурещките банкери. И 
още по-малко този човек, който е написал „но 
стига ми тая награда, да каже нявга народът: 
умря сиромах за правда“, се е виждал като чу-
дотворна икона, след която вървят многобройни 
поклонници, пред която се правят идеологичес-
ки молебени и се кадят благовония.

Човекът Ботев, който петнадесетгодишен на-
пуска семейството си , за да се учи в Русия, и кой-
то след две години е изключен от гимназията, уж 
поради „безуспешност“, след четири се връща в 
Калофер, за да помага на семейството си, защото 
баща му е заболял. И какво вижда той? „Щом вля-
зох в хана, пред очите ми се представи страшно 
зрелище: жени, деца и девойки пищяха, мъже се 
лутаха насам-нататък /…/ заптиетата се смееха, 
псуваха и със сопи пъдеха народа /…/. Тука майка 
се разделя със син, жена с мъж, сестра с брат, 
деца дребни с бащица…“

И човекът Ботев, деветнадесетгодишен, от-
ново напуска Родината си, съвсем не толкова 
заради едно дръзко слово, което произнася пред 
съгражданите си, както мислят учените, а заради 
това, което вижда. Този път я напуска завинаги, 
ако не се брои кървавото завръщане от Козлодуй 
до Вола.

Човекът Ботев, който е от рода на най-бо-
гатите хора в България и може би в Румъния –
банкерите Георгиеви, е прекарал най-щастливо-

то си време през една зима, в една запустяла 
мелница край Букурещ, с един друг българин, за 
общия им живот с когото пише в едно писмо: „За 
препитанието ни не питай, защото едвам на два и 
три дена намираме хляб да си уталожим гладът“. 
Но… „Приятелят ми Левски, с когото живеем, е 
нечут характер. Когато ние се намираме в най-
критическо положение, то той тогава си е такъв 
весел, както и когато се намираме в най-добро 
положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни 
от два-три деня, а той пее и се весел… Приятно е 
човеку да живее с подобни личности.“

Но човекът Ботев никога повече и до смъртта 
си не е имал щастието да живее с подобни лич-
ности.

Човекът Ботев, когото ние днес толкова оби-
чаме, не е бил обичан от много свои съвременни-
ци. Ако съдим по документите, само трима души 
истински са го обичали, както е обичал и той тях.

Първият е бил Каравелов, комуто той по-
свещава стихотворението „Делба“ и с когото се 
скарва, когато се оказва, че Каравелов не е готов 
да изпълни думата, дадена в делбата – „на смърт, 
братко, на смърт да вървим“.

Вторият е бил Левски, смъртта на когото 
Ботев оплаква в едно гениално стихотворение. 
Левски е бил нравственото тържество на Ботев.

Третият е бил Стамболов, за когото (а всъщ-
ност не за него, а за себе си) казва горчиво в едно 
писмо: „…Стамболов ме само обича.“

И тримата мъже, които са му били близки, 
се оказват велики мъже в българската история. 
Нито един от стотиците, които са го познавали 
и които открито, прикрито, закрито и по всякакъв 
друг начин са го мразили, не са оставили следа в 
историята.

От човека Ботев всъщност много хора са се 
бояли. От достопочтените собственици на чифли-
ци, градини и кръчми до достопочтените членове 
на емигрантската ни „Добродетелна дружина“. 
От самоуверените чокои и градски богаташи до 
мръзнещите по букурещките улици градски по-
лицаи, от самодоволствуващите зад претрупания 
тезгях дребни търговци до придаващите си важ-
ност в дребните квартални канцеларии общински 

чиновници. Те не само са се бояли; те са тръпнели 
пред чернобрадия гигант, и то не толкова поради 
гръмотевичния му глас и железния му юмрук, 
колкото от презрителния огън в черните му очи. 
Никой друг от българите не е събуждал у пример-
ните си съвременници толкова остри и неприятни 
чувства, колкото човекът Ботев.

Той не е бил дипломатичен, както повечето от 
нас. Не е умеел да премълчава кривото, както ни 
учат, че било възпитано. Казвал всекиму, каквото 
мисли, както много малко хора и тогава, и сега 
смеят да го направят. Създавал е и е понасял 
непрекъснато неприятности, както малко хора 
са способни. Човек на чувствата, той е избухвал 
винаги, когато е срещнел не само насилието и 
подлостта, но и равнодушието, безразличието, 
дребнавостта. Затова на човечетата не е било 
особено приятно да се срещат с човека Ботев.

Човекът Ботев е вероятно най-самотният 
човек в своето време. Той го е чувствал като 
най-тежки окови. И то не само заспалото време 
на Османската империя и на балканските държа-
вици, но и бързото и уж модерно време на Европа 
на Бисмарк, на Франц Йосиф, на Мак Махон. Ця-
лото му сърце, душата му, са изгаряли от нетърпе-
ние за други дни и други времена. С мислите и със 
стиховете си той е излъчвал своето нетърпение и 
най-често то е изригвало в омраза или презрение 
към фалшивите „големи“ лица, толкова, колкото и 
към кроткия малък човек.

И затова не е бил обичан!
И затова не е бил разбиран!
И пак затова, когато четата минава Дунава, 

когато бива  разбита, когато самият той загива, 
едни побързали да го изпишат като икона, а други 
тръгнали с лупички, по-малки от оченцата им, да 
броят точно четниците, които е извел, и да се чу-
дят как е щял да освобождава България с толкова 
малко хора.

Трети пък постоянно се насълзяват, че не бил 
останал да си пише гениалните стихове, а бил 
тръгнал неразумно да си оставя месата „по скали 
и по орляци“, пък и да разплаква чуждите майки –
черкезки, турски и български.

Човекът Ботев, който и приживе е бил в други 
селения, няма никаква заслуга за убогостта нито 
на едните, нито на другите. Най-свободният из-
между българите е бил прокълнат да бъде (и да 
остане) и най-неразбраният измежду тях.

172 г. от рождението на поета-революционер172 г. от рождението на поета-революционер

ЧОВЕКЪТ БОТЕВЧОВЕКЪТ БОТЕВ

РАЗГОВОР С ПЕТЛЕШКОВ РАЗГОВОР С ПЕТЛЕШКОВ 

175 г. от рождението на брациговския апостол175 г. от рождението на брациговския апостол

Живееш в нас, борецо горд!
Пред твоя прах заветен и свещен,
пред твоя чист живот кристален,
покланяме се доземи…

Старият Васильовден за Брацигово винаги е 
празник или поне така е от 175 години насам.

На този ден в обикновеното мразовито утро 
на януари 1845-a вик и стон процепват тишина-
та на Велчевата къща в края на тогавашното 
селище. Викът е на новороденото момченце, 
първороден син на Найден Велчев, а стонът е 
на майката Екатерина, стон от родилна болка и 
смътно предугаждане, че чедото й се ражда със 
звезда на челото. 

Днес ние, потомците, всяка година прекла-
няме глави на 14 януари, вярвайки, че там горе, 
сред звездите, Петлешков знае колко много го 
тачим.

Мнозина ще кажат: „Как така, нали отдавна 
е мъртъв?“ Ще отговоря с думите на великия Бо-
тев: „Жив е той, жив е...“. И не ние се взираме в 
каменното му лице, а той ни следи с огнения си 
поглед. Следи ни неговият дух. Духът на браци-
говски възрожденец.

Клишето от учебниците разказва, че 

Петлешков е революционер, сложил кости в 
темела на националната свобода. Клишето 
винаги осакатява истината – Петлешков преди 
всичко е спицерин /аптекар/, понечил да лекува 
съзнанието на събратята си. И твърде удобно е 
да го възприемаме само като герой, като само-
жертва, като мъртъв камък. Много по-трудно е 
да го мислим като вечно жив, като човек, чието 
дело очертава високите граници на национал-
ния морал, на народностната съвест. Да се пре-
кланяме пред мъртвите герои е лесно, трудно е 
да живеем с тях, да ги чуваме и разбираме, да 
ги следваме, ако щете. 

А замисляме ли се какво би казал човекът 
Петлешков за днешна България, в която да си 
слуга на политическа партия е по-важно, от-
колкото да имаш свободна воля, независим ум, 
критична позиция? Какво би казал Петлешков, 
когато цели поколения се пропъждат „по тази 
тежка чужбина“ – да ходят, да се скитат – не-
мили, клети, недраги? Ще ни прости ли, че по-
строихме и живеем безропотно в държава, която 
е напълно обратната на онази, за чиято свобода 
загина той? Ще ни прости ли, че предпочитаме 
мъртвите паметници пред живите Възрожденци? 

И ако искаме и след години да имаме мо-
ралното право да стоим тук, на това място, пред 
неговия каменен лик, нека се научим да живеем 
с живия дух на Петлешков, а не само с каменния 
му образ!

И нека се опитаме мислено да разговаряме 
с него.

БОЕЦО, ВЪЗРОЖДЕНЕЦО,

Тук сме да засвидетелстваме и изразим по-
чит и уважение към твоя дух, към твоето име. Да 
се поклоним пред твоето дело…

Тук сме, провокирани от неотложната потре-
ба да поговорим. Да споделим нашите мисли и 
тревоги от днешния ден. Да зададем своите въ-
проси, към които неизбежно ни води мисълта за 
теб и особено духът на твоето присъствие.

175 години от рождението ти може да са 
много, но може и да са малко. Даваме си сметка, 
че ако не беше твоята героична смърт, можеше 
да доживееш до 70-80, защо не и до 100 години. 
Удивително близко е времето, тогава щеше да 
ни дели само един човешки живот. Щеше да си 
видял свободата на твоето свидно отечество, 
на твоя обичен многострадален край. Щеше да 
си вкусил от свободата, да си я изживял. Със 
сигурност щеше да си преживял и множество 
разочарования, да си опитал горчивината на 
този тъй примамлив иначе плод. Но дали щеше 
да останеш онзи величав герой, пред който се 
прекланяме и който честваме днес?

Навярно не. Защото сакрализирането на 
твоя живот, канонизирането на твоето име, ми-
нава през смъртта. През онези два огъня, които 
всъщност увенчаха пътя на твоето безсмъртие. 
Не знаем защо в този момент се сещаме за 
думите на Стамболов, който казва за такива като 
тебе, че ако не беше загинал през 1876-а, само 
няколко години по-късно са щели така и така да 
те обесят. Не знаем дали е прав Стамболов, но 
се питаме какво би било, ако беше останал жив?

Не, няма нужда да отговаряш, този отговор 
сякаш ни е известен. При твоя буен и бурен 
живот, при твоя пламенен характер, с твоя стре-
меж и идеали, при тази всеотдаденост на бор-
бата за свобода, нямаше как да останеш жив. 
Макар че нищо не ти струваше с твоите дарби и 
будна натура да бъдеш просто аптекар или бо-
гат търговец… А защо не и да облечеш мундир 
със сабя и еполети, щеше да ти подхожда?… 
Най-после, твоят заможен пастрок можеше да 
ти намери работа да изкарваш прехраната на 
семейството.

Не, този Петлешков нямаше да си ти. За-
щото ти избра пътя, който ти диктуваха сърцето 
и душата. Пътя, предначертан още от времето, 
когато раснеше в твоето родно Брацигово, в 
подножието и величието на обетованата и све-
щена Родопа планина – онова вълшебно място, 
където е живеел духът на свободата, предани-

ята за онези славни времена, когато юначест-
вото и войводството са били легендарни, когато 
Балканът е бил убежище от робството. Предпо-
чете да се отдаваш на общополезното просве-
тителско дело и пак да се чувстваш щастлив и 
блажен, мислейки денонощно за страданието 
на твоите братя сиромаси и как да се освободи 
поробеното ти отечество. Предпочете да делиш 
залък, радост и скръб с по-низшите духом, беше 
убеден, че те са хората, които стоят най-близко 
до тебе и до твоите идеали, че с тях можеш да 
направиш нещо за бъдещето. Затова избра пътя 
на Каравелов и Раковски, на Хаджи Димитър, 
Караджата и Филип Тотю. Мнозина ще кажат, 
че това е чист авантюризъм. И какво от това?

И като стана дума, любопитно е какво мис-
лиш ти за твоята предопределеност? Чувстваш 
ли се избран или посветен? Смъртта ли е тази, 
която руши личностите, увенчава или развенча-
ва митовете? Тя ли удостоява с безсмъртие?

Повечето, да не кажем всички твои биогра-
фи и последователи, смятат, че не си обикновен 
човек, а роден и избран от необяснимите стихии 
да бъдеш голям, да водиш след себе си тълпите, 
да заповядваш и да олицетворяваш епохи. 

Историците смятат още, че ако беше син на 
Италия, щеше да си като Гарибалди и Мацини. 
Ако беше французин, щеше да си като Дантон 
и Робеспиер.

Разбираем е техният стремеж да изваят 
един Петлешков, напълно тъждествен на го-
лемите западни революционери, наследник на 
българското хайдутство, носител на самата идея 
за борбата, за бунта, приемник и брат на всички 
борци срещу всяка тирания. За тях, а и за всич-
ки нас ти си „огнения дух, комуто няма подобен“ 
и не можем да мерим с аршина на обикновените 
смъртни.

Ти, Петлешков, си много повече. Ти си 
легенда, от която народът има нужда. Ти си 
упование за нищия, пример за патриотизъм и 
саможертва в името на най-висшето – свобода-
та на отечеството.

И ти си на всички,
но в същото време – ничий.

Защото си човек не на своето време,
а на всички времена.
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