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През месец май чест-
ваме един от големите 
пролетни празници, който 
се отбелязва не само от 
християните, но и от дру-
гите етноси у нас. Шести 
май - Денят на великомъ-
ченик Победоносец Георги, 
е Денят на храбростта и 
празник на Българската 
армия, на всички военни 
от запаса.

Той датира повече 
от 135 години, когато се 
слага началото на нашата 
войска. През този период  
Българската армия участва 
в 5 войни за защита на Оте-
чеството и за обединение 
на своя народ. Записва 
славни страници от победи 
при Сливница и Драгоман, 
Лозенград и Люле Бургас, 
Шаркьой и Булаир, Дойран 
и Завоя на Черна, Тутра-
кан и Силистра, Страцин 
и Стражин, Драва и Мур, 

превзема с щурм Одрин. 
Винаги е била стожер на 
държавността. 

Тази година тя посреща 
своя боен празник с пред-
стоящото честване на 100-
годишнината от Балкан-
ската война (1912-1913 г.), 
която е най-справедливата 
война за нас, един блестящ 
епизод във вековните бор-
би против турското робство 
за национално освобожде-
ние и обединение.

Общинският съвет на 
СОСЗР - гр. Брацигово, 
поздравява всички вой-
ници, офицери, ветерани, 
участвали във войните, и 
военноинвалидите в общи-
ната с Деня на храбростта, 
като пожелава много здра-
ве и дълголетие на тях и 
семействата им. 

Честит празник!
Председател на СОСЗР: 

о.з.к-н С. ДРАГОВ

Минало свършено или 
минало несвършено време

Не става въпрос за граматичната категория време 
в българския книжовен език, уважаеми читателю, а за 
историческата величина, с която мерим вечността.

Като свършено или несвършено време определя-
ме подвига преди 136 години на обикновените люде, 
дръзнали да вдигнат главите си срещу потисничест-
вото?

Ако в свършено време говорим за факта, че с 1333-
ма бойци, шест черешови топа и конница бунтовници-
те в Брацигово цели 17 дни отблъскват турците...

Ако в свършено време говорим за уникално създа-
дената тук организация, при която седем селища се 
събират зад издигнати крепостни стени и се сражават 
под благословеното от поп Сокол бунтовно знаме...

Ако е минало как брациговци, опиянени от сво-
бодата, се радват на всяка победа над башибозука, 
който не успява да пробие отбраната...

То и сега е величав подвигът на водителя на въ-
станието Васил Петлешков, който между двата огъня 
пред Хасан паша произнася думите: „Аз водих, аз за-
повядах... Сам съм, други няма!“

И днес все още се удивяваме на това, че начело на 
смелите мъже от Брацигово и околните села - Равно-
гор, Бяга, Козарско, Жребичко, Радилово и Капитан 
Димитриево, се сражават свещениците Никола Троя-
нов - поп Сокол, Илия Димитров, Ангел Сандъкчиев, 
Тодор Трифонов и други, повечето от които дават жи-
вота си за свободата.

С потушаването на въстанието, с осъждането на 
живите и панахидите за мъртвите не свършва велича-
вата романтика на Април 1876.

След погрома животът в малкото селище вече не 
е същият. Всяка черна забрадка, всяко осиротяло се-
мейство говори за свободата на духа и че няма ятаган, 
който да сломи мечтата и жаждата за нея.

Укрито и съхранено в църквата „Св. Йоан Предте-
ча“, бойното знаме на априлските въстаници от 1876 г. 
е запазено до наши дни.

Когато през 1892 година Брацигово е обявено за 
град, в декрета се казва, че това е реверанс на държа-
вата пред подвига на жителите му.

По-късно всичко, което ще се случва в градчето ще 
бъде белязано от знака на бунтовната пролет от 1876 
година. И така до днес.

В началото на месец май, когато пролетта трайно 
се настанява в черешовите корони, ние - потомците 
на брациговските смелчаци, се сещаме за повалените 
дънери и топовните изстрели и се чувстваме горди, 
наистина горди от събитията някога. 

Затова ако граматиката потвърждава съществува-
нето на минало свършено време в развитието на ези-
ка, то историята знае, че по-точна категория от минало 
несвършено време за нейния език няма. 

Иванка СТЕФАНОВА

Сдружението Брацигово – Неве вече има 
нов устав и председател. Мария Китова е 
млада и амбициозна дама, която, надяваме 
се, ще съумее да продължи традициите в 
сътрудничеството с френските ни при-
ятели.

ОСПОЗ
От 2 април 2012 г. стар-

тира Национална програ-
ма ОСПОЗ (От социални 
помощи към осигуряване 
на заетост - 2012 г.). По 
нея в Брацигово ще ра-
ботят трима човека на 6-
часов работен ден в дей-
ност „Възстановяване на 
зелена площ за отдих“. 
Районът, който ще обла-
городяват е обект - парк 
„Априлци“, по-известен 
на местното население 
като Градската градина, 
който от 2011 г. е парк - 
национален паметник на 
културата.

ТЪРГ
На 04.04.2012 г. се про-

веде търг за продажба на 
имоти - земеделска земя, 
в землището на с. Равно-
гор, местността Чечево.

На търга се явиха два-
ма кандидати. След про-
ведената процедура фир-
ма „Въча Трейд“ ООД – 
гр. Пловдив,  се сдоби с 
четири имота.

Предстои да бъде 
сключен договор за 
продажба и новите соб-
ственици да влязат във 
владение.

(Соб. инф.)

03.05.2012 г.

Исторически музей
 – „Въглените на Петлешков още парят“ 

- викторина с ученици от четвърти 
клас на НУ „В. Петлешков“ - 
Брацигово и ОУ „В. Петлешков“ - 
Пловдив

05.05.2012 г.

9.00 ч. – велосъстезание за ученици 
пл. „Централен“
10.30 ч. – майсторско кормуване 
автополигон – Брацигово

08.05.2012 г.

17.30 ч. – концерт 
архитектурен комплекс „Попови къщи“

09.05.2012 г.

17.30 ч. – концерт 
НЧ „В. Петлешков - 1874“

11.05.2012 г.

10.30 ч. – вдигане на знамената 
пл. „Централен“

11.00 ч. –  шествие до лобното място на 
В. Петлешков 

Градски стадион

19.30 ч. –  полагане на венци пред 
паметника на В. Петлешков 

парк „Априлци“

20.30 ч. –  тържествен митинг и заря-
проверка 

пл. „Централен“

22.00 ч. –  народно веселие 
пл. „Централен“

12.05.2012 г.

10.30 – 22.00 ч. –  концертна програма и народно 
веселие 

пл. „Централен“

Имало едно време об-
щество, в което всички 
хора работели  и затова 
имали свой празник - 
Деня на труда!

Може би за повечето 
от нас днес по този начин 
трябва да оповестим да-
тата първи май. Защо ли?

Защото това е празник 
на всички хора, които се 
трудят – по различен на-
чин, в различни форми, 
създавайки различни 
блага, лично за себе си 
или за други хора, а в съ-
времие, което отбелязва 
ръста на безработицата в 
% това звучи скептично.

В миналото Първи май 
бе ден на манифестации, 
развети знамена, усмих-
нати хора, ден, в който се 
е обявявало кой от кого 
повече се е трудил и т.н. 
Сега някои празнуват 
този ден, а други дори не 
знаят коя дата сме, но в 
този ред на мисли си по-

зволяваме да ви насочим 
към търсене на отговор на 
един важен въпрос. 

„Имате ли възмож-
ност за достоен труд?“

На сайта на Между-
народната организация 
на труда можете да про-
четете повече какъв е 
смисълът, заложен в ду-
мата „достоен“. За да ви 

улесним, ще ви посочим 
няколко акцента:

1.  Имате ли условия да 
работите производи-
телно там, където ра-
ботите сега?

2.  Получавате ли до-
статъчно добро за вас 
заплащане?

3.  Имате ли гарантирани 
някакви социални 
протекции за вашето 
семейство, в случай 
че (не дай си Боже) се 
случи нещо неприятно 
с вас?

4.  Имате ли условия за 
личностно развитие?

5.  Свободни ли сте да из-
разявате ваши лични 
мнения по повод на 
работата?

6.  Участвате ли във взе-
мането на решения, 
които се отнасят до 
вашия трудов живот?
Ако отговорите ви на 

всички въпроси са „Да“, 
трябва да сте спокойни, 

че вашият работодател ви 
е осигурил условия за до-
стоен труд по смисъла на 
Международната органи-
зация на труда. 

Ако имате дори и едно 
„Не“, знайте, че вашият 
работодател има още 
какво да направи за вас и 
колегите ви. 

Нека да не оставаме 
равнодушни в този слу-
чай. 

В Деня на труда напри-
мер можем да помислим 
(покрай другите свободни 
занимания) достатъчно ли 
сме били взискателни към 
ръководителите в това 
да осигурят условия за 
по-висока производител-
ност. Реално погледнато и 
те биха били по-доволни, 
когато служителите са по-
производителни! 

Нека опитаме! Може 
да се получи! 

И честит празник!
„Априлци“

ПРЕДПРАЗНИЧНО!ПРЕДПРАЗНИЧНО! АПРИЛ 1876

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

МАЙ 2012

МЕЖДУ ДВА БРОЯМЕЖДУ ДВА БРОЯ

6 май - Ден на 
храбростта

ПРЕДПРАЗНИЧНО!ПРЕДПРАЗНИЧНО!



Ние - хората

Â сяка творба на 
изкуството - било 
то филм, роман, 

стихове или песен, предиз-
виква нашите чувства или 
мисли да изразим своето 
мнение - „харесва ми“ или 
„не ми харесва“... А можем 
ли да обясним защо казва-
ме това или онова - на какво 
основание? „Всички са 
единодушни, че всичко пре-
красно се харесва и всичко 
грозно не се харесва, но не 
всичко, което се харесва, е в 
истинския смисъл прекрас-
но и не всичко, което не се 
харесва следователно може 
да бъде обявено за гроз-
но...” - твърди един немски 
мислител.

За да ни допадне една 
творба, едно от първите 
условия е да има съвпадане 
не мислите и чувствата ни с 
тези на твореца - близост на 
възгледите, еднопосочност 
на емоционалността, сроден 
характер и темперамент, ед-
накво или близко равнище 
на ерудицията, дори близки 
политически убеждения 
и т.н. Затова не случайно 
американският поет Уолт 
Уитман е твърдял, че „за 
да имаме велики поети, 
трябва да имаме прекрасни 
слушатели.” От друга стра-
на, когато дадена творба 
- най- вече стихосбирка или 
песен, съвпада с политичес-
ката насоченост на управ-
ляващите, ако е създадена 
от талантлив творец - като 
Никола Вапцаров или Пеньо 
Пенев, се налага като мяра, 
като съвършенство.

При това не трябва да 
забравяме прозрението на 
философа Емануел Кант, 
който твърди, че „удовол-
ствието, което определя 
съждението за вкуса, е 
свободно от всякакъв 
интерес”, сиреч при из-
казване на отношение, ако 
сме искрени, не трябва да 
се съобразяваме дали това 
ще хареса някому или не... 
Защото ние оформяме своя 
естетически вкус най-вече 
чрез повишаване нивото 
на знанията, обогатяване 
на нашата емоционалност, 
усъвършенстване на наше-
то отношение към живота и 
света, което става чрез упо-
рит труд върху основата на 
чувствената ни нагласа. За 
предразположението към 
възприемане на една или 
друга творба има значение 
дори мястото, където сме 
седнали - в градския парк 
или пред зъболекарски ка-
бинет...

Също така възрастта ни е 
съществена при възприема-
нето на творбата на изкуст-
вото, сиреч за оформянето 
на  нашето мнение - младите 
хора обичат любовни фил-
ми, приключенски сюжети, 
така наречените „екшъни“, 
докато хората в по-зряла 
възраст, които намират удо-
волствие в по-дълбоки раз-
мисли, търсят исторически 
филми, народни песни, 
посветени на нашата народ-
ностна съдба и т. н.

Не на последно място 
е нашето съпричастие към 
разковничето на твореца, 
нашето сродство с негово-
то възприемане на света, 
сиреч нагласата да се удив-
ляваме... И най-вече да не 
забравяме прозрението на 
древния Протагор: „Човекът 
е мярата на всички неща!”

Димитър АДЖЕЛАРОВ

На 20 април 2012 г. в 
Младежки дом – Брациго-
во, се проведе третото през 
годините общинско състе-
зание по „Бедствия, пожари 
и извънредни ситуации” за 
ученици.

На неутрална терито-
рия този път се срещнаха 
два отбора - на СОУ „На-
родни будители” - Браци-

гово, и ОУ „Христо Ботев” 
– с. Бяга.

Общинският кръг на над-
преварата бе теоретичен. 
Учениците - осмокласници, 
трябваше да мерят знания 
в областта на извънредните 
ситуации чрез решаване на 
тест, състоящ се от 35 въ-
проса. Всеки верен отговор 
носеше на участниците 1 

точка, а времето за реша-
ване на въпросника бе 35 
минути.

Момичетата и момчетата 
спокойно и зряло решиха 
теста за по-малко от опре-
деленото време.

След обстоен преглед, 
общинската оценяваща 
комисия с председател 
Михаил Дзуков излъчи ре-

зултатите.
Максимален брой точки - 

60, за отбора си набра съста-
вът на СОУ „Народни буди-
тели”, а този на ОУ „Христо 
Ботев” – с. Бяга, само 35,5.

Най-добре представил 
се в теоретичните познания 
по БАИС е Тодор Славчев 
от отбора на брациговското 
училище.

Представителите на 
Брацигово ще участват в 
областния кръг на състеза-
нието, който ще се проведе 
в Пазарджик.

Там младите хора ще по-
кажат как на практика при-
лагат познанията, показани 
в писмен вид на теста.

Успех!
Михаил ДЗУКОВ

Под този неписан над-
слов премина насрочената 
за 18 април 2012 г. извънред-
на сесия на Общински съвет 
– Брацигово.

На форума присъстваха 
директорите на учебните 
заведения в общината, но 
за съжаление, интересът от 
страна на гражданите бе 
никакъв.

На общинските съветни-
ци бе представена обобщена 
презентация по темата от 
главен експерт „Образова-
ние и култура” г-жа Иванка 
Стефанова.

Експозето обрисува 
картината за състоянието на 
образователната мрежа като 
цяло и в общината понасто-
ящем. 

Един от основните и 
най-сериозните проблеми 
на съвременното българско 
общество се оказва обра-
зованието. Много са въпро-
сителните, които трябва 
да бъдат решени. Много 
реформи трябва да бъдат 
направени, за да може об-
разованието в България да 
бъде на европейско ниво и 
българските деца да имат 
пълния потенциал на реали-
зация не някъде другаде, а в 
България.

Проблемите на образова-
нието ни имат икономически, 
социален и политически 
характер. След 1989 година в 
България се налага цялостна 
промяна и реформа на обра-
зователната система. Нала-
гат се нормативни промени, 
свързани с новата ситуация 
в страната. Въпреки силното 
желание за реформа, обра-
зованието не се подобрява, 
а обратно на това - влошава 
се. Европейските стандарти 
не се постигат поради много 
причини. Бавните темпове, с 
които се извършват рефор-
мите водят до снижаване 
на образованието. Загубва 
се връзката между учителя 
и ученика. Настъпва пълна 
липса на уважение и респект 
към личността на препода-
вателя. Загубва се връзката 
между родителите и учителя, 
загубва се връзката между 
институциите. Все повече се 
увеличава делът на децата, 
които или не постъпват в 
училище, или са отхвърлени 

и отпадат от него. Всичко 
това налага основен преглед 
на образователната система 
и реализирането на наистина 
успешни реформи, които да 
доведат до реален резултат.

По данни, в общината ни 
съществуват 5 училища и 5 
детски градини. В общин-
ския център – Брацигово, 
функционират 3 учебни за-
ведения и две обединени 
детски заведения. Всички те, 
по думите на директорите, са 
с традиции в предлаганото 
образование, но за всички 
най-болният проблем с 
днешна дата е липсата на 
човешки ресурс – децата.

Най-голямата дилема ще 
бъде сформирането на па-
ралелките след осми клас в 
двете средни училища.

От представената статис-
тика към момента в учебните 
заведения общо се обучават 
716 ученици, толкова кол-
кото в недалечното минало 
е вмествало само едно учи-
лище.

Стремежът на всички 
е към предлагане на нов, 
съвременен, качествен и 
конкурентноспособен обра-
зователен модел, стига да 
може да се задържат и мал-
кото ученици.

Всички образователни 
институции в града и общи-
ната участват в програмите 
за подобряване условията 
на обучение и възпитание, 
които предлага Министер-
ството на образованието, 
младежта и науката.

Въведено е задължител-
ното обучение на петгодиш-
ните деца в подготвителни 
групи, целодневното обуче-
ние на първокласниците и 
второкласниците, осигурено 
е храненето на всички, дори 
и на пътуващите ученици, 
които не са предпочели сре-
дищните училища.

Общината разполага 
с два училищни автобуса, 
които обхващат децата и 
учениците от селата, в които 
вече няма училище и детска 
градина.

Ще успеем ли да опазим 
образованието днес, за да 
ни пази то утре е въпросът, 
чието решение се крие във 
времето.

„Априлци”

На 24 и 25 март 2012 г. се проведе 
двудневна екскурзия с ученици от 
ПГСА по маршрут: действащ етног-
рафски комплекс Етъра, Габрово, 
архитектурен резерват Боженци, 
Трявна, В. Търново и Дряново. Тази 
екскурзия е част от училищната 
програма „История и география 
на колела”, която се осъществява 
вече трета година и дава възмож-
ност на учениците да се запознаят 
на живо с исторически, географски 
и архитектурни забележителности в 
България. 

Нашите възпитаници обичат този 
атрактивен начин на усвояване на 
учебния материал и определено са 
впечатлени от забележителностите 
на страната ни, които иначе възпри-
емат като поредната скучна картин-
ка в досаден учебник.

Смятаме и за в бъдеще да препо-
даваме на колела.

Стоянка ЙОРДАНОВА

В родословието на 
немалко фамилии в на-
шия град има герои от 
миналото, отдали всичко 
свое – дори живота си, 
в борбата за освобож-
дението на народа ни. 
За доста от тях се знае 
малко, поради оскъдни 
исторически сведения 
или липса на желание 
от поколенията им да се 
ровят в корените на рода 
си. Такъв човек е Георги 
Христов Шаров – един от 
създателите и началник 
на Брациговската чере-
шова артилерия.

Той е роден през 1838 
г. в Батак. Баща му Хрис-
то Шаров - брациговец, 
е женен за батачанка, но 
три години след ражда-
нето на сина си умира от 
неизвестна болест.

Като поотраства, Геор-
ги учи дюлгерство при 
брациговски майстори. 
През 1858 г. се оженва 
за Стоянка Бъчварова, 
дъщеря на брациговски 
розовар. От брака им се 
раждат шест деца - трима 
синове и три дъщери.

Георги Шаров - среден 
на ръст, широкоплещест, 
мургав и с мустаци, е 
сравнително добре об-
разован за времето си. 
Знае говоримо румънски, 
сръбски и руски. Пътува 
неколкократно в Румъ-
ния и Сърбия, посещава 
и Русия. Много трудолю-
бив, справедлив и честен 
баща.

Като дюлгерин е един 
от добрите майстори и 

участва в построяването 
на много къщи в Бра-
цигово. Заедно с някои 
от първите поборници и 
другари на В. Петлешков 
взема участие в тайните 
сбирки по устрояването 
на въстаническата армия. 
Скоро след създаването 
на революционния коми-
тет в Брацигово, по поръ-
ка на Петлешков отива в 
Румъния, където учи във 
Военно-артилерийска 
школа. След завръща-
нето си предлага да се 
изработят топове и се 
създаде артилерия за въ-
станието. Предложението 
му е прието единодушно. 
Като вещ артилерист, той 
дава ценни съвети при 
изработването на чере-
шовите топчета.

На 27 април 1876 г. в 
местността Гробето под 
негова команда, в при-
съствието на ръководи-

телите на Брациговския 
въстанически пункт 
става тържественото из-
пробване на дванайсетте 
черешови топа.

След разгрома Г. Ша-
ров не се предава - ня-
колко месеца се укрива в 
Брацигово, но заболява 
от остра пневмония и в 
началото на 1878 г. умира 
- на 40-годишна възраст.

Умира без да види 
Освобождението на ро-
дината си.

Той оставя 3-ма сино-
ве, 3 дъщери, 19 внуци, 
27 правнуци и 28 прап-
равнуци. Между тях има 
трима професори с меж-
дународна известност, 
изтъкнати учени, висо-
кообразовани и квали-
фицирани специалисти, 
служители и работници.

Екатерина ДАМЯНОВА,
директор на

Историческия музей

ÇÀ ÅÑÒÅ-
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УЧЕНИЦИ СРЕЩУ ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ

Април 1876 - възраждането на една нация

Спомен за Георги Шаров – 
началника на артилерията

ДА СПАСИМ 
ОБРАЗОВАНИЕТО, 

КОЕТО ЩЕ СПАСИ НАС

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА КОЛЕЛА

Ученици от ПГСА на паметника
на Асеневци във Велико Търново
Ученици от ПГСА на паметника
на Асеневци във Велико Търново



Инициативата „Идея 
за чист град“, която обя-
вихме в миналия брой 

на вестника, вече се пре-
връща в реалност. Много 
от нашите съграждани от-
кликнаха ентусиазирано 
на призива и улиците и 
районите, в които живеят 
наистина се превръщат 
по-добро и уютно място.

Живущите на ул. „Поп 
Сокол“ събраха пари, на-
бавиха помпи и маркучи 
и сами измиха улицата 

си, след като почистиха 
натрупания през зимата 
пясък.

Благодарим им от сър-
це, тъй като с наличната 
техника общинското зве-
но „Чистота“ в момента 
едва смогва да почисти 
и измие централната част 
на града.

Жителите на Брациго-
во от улица „Антон Аш-

керц“ също се включиха 
в пролетното почистване 
и освежаване на улично-
то платно и прилежащите 
тротоари. Те изчистиха по-
расналата трева, събраха 
боклуците и подготвиха 
района за измиване.

Надяваме се да сре-
щаме все повече съмиш-
леници!

/Соб. инф./

Благодарение на за-
грижената и отговорна 
работа на църковното 
настоятелство, съчетана 
с дейността на читали-
щето, Великденският 
празник бе отпразнуван 
по най-тържествен начин. 
В продължение на месец 
настоятелство и миряни 
посещаваха църквата 
за молитва и придаване 
приветлив вид на храма 
и двора, който с подред-
бата си отец Любомир 
превърна в истински ма-
настир.

Новото, което на-
прави по-привлекателен 
Великденския празник, 
е решението на секрета-
ря на читалището Васка 

Спасова и ръководителя 
на битовата група Славка 
Кушлева, съгласувано с 
отец Любомир, да участ-
ват в петъчната служба 
със заупокойни песни, 
посветени на Христос.

Жените се справиха 
отлично. С изпълнение, 
поведение и облекло те 
показаха на обикнове-
ните миряни смирение 
и пример за държание в 
храма.

Независимо че насе-
лението на селото е на-
маляло, храмът бе пълен. 
Службата се водеше от 
йеромонах Йоан, а при-
гласянето с четене и 
пеене бе дело на дълго-
годишната клисарка баба 
Кръстанка Спасова.

Всички със запалени 
свещи се включихме в 
така нареченото погре-
бално шествие в памет 
на Христос и спазвайки 
всички канони пред пла-
щеницата.

Вдъхновена от успе-
ха на битовата група в 

службата, секретарят на 
читалището г-жа Спасова  
реши и за други по-го-
леми християнски праз-
ници да се организират 
религиозни песнопения.

С възгласа „Христос 
воскресе! Наистина вос-
кресе!“ хората от Розово 
ликуват и живеят с вя-
рата, че Бог и Великден 
носят надежда за нов жи-
вот, за живот без омраза, 
за любов между хората, 
спокойствие и благопо-
лучие в страната.

Както повелява тради-
цията, гостуваха кумци у 
кумовете с червени яйца, 
вино, каниска – баница, 
пита и агнешко бутче или 
пиле. Срещаха се усмих-

нати, празнично облече-
ни деца с букети цветя, 
които по улицата закач-
ливо се чукаха с червени 
яйца за здраве.

Продължават розовци 
да мечтаят за някогашна-
та розовска въртележка, 
направена от дядо Кольо 
Русинов, и да се надяват, 
че с усилия от страна на 
читалище и кметство и 
дарения на местни биз-
несмени възстановяване-
то й ще бъде реалност.

Привечер на Великден 
на площада засвири гру-
пата на местния музикант 
Йордан Христев.

Насъбраха се хората. 
Видно бе, че гостите бяха 
много – изселени розов-
ци, техни наследници и 
приятели.

Хубавата народна му-
зика, прекрасните песни 
на певицата създадоха 
настроение. Изви се 
кръшно хоро, което про-
дължи да късно през 
нощта.

Катя КОМИТОВА

През май ще бъдат 
проведени тазгодиш-
ните матури по БЕЛ и 
задължително избираем 
предмет. 

За 21 и 23 май 2012 г. 
34-ма зрелостници от 
ПГСА са заявили жела-
ние да се явят на дър-
жавен зрелостен изпит 
– 28 ученици от завърш-
ващите през тази учебна 
година и 6 от предходни, 
сподели директорката 
Стоянка Йорданова.

Матури са проведени 
за първи път в България 
преди 130 години. Зре-
лостниците в различни 
периоди е трябвало да 
полагат между 2 и 6 пис-
мени и 5-6 устни изпита. 
Учебните предмети, вър-
ху които зрелостниците 
най-често са държали 

изпити, са: български 
език, математика, раз-
лични чужди езици, фи-
зика, химия, история. 

Държавни зрелостни 
изпити са проведени 
за първи път у нас през 
1878 г. Матурите са били 
задължителни за всич-
ки, завършили от 1892-ра 
до 1965 г. 

До 2002 г. бе възмож-
но освобождаването от 
зрелостни изпити при 
условие, че учениците 
са завършили успешно 
последния гимназиален 
клас с оценка най-малко 
Много добър (5) и имат 
средноаритметично от 
годишните оценки по съ-
ответния учебен предмет 
най-малко Мн. добър (5).

                  
„Априлци”

През всичките години 
от развитието на чове-
чеството тя ни следва и 
еволюира заедно с нас.

Също както най-до-
брия приятел, книгата 
ни съветва, разсмива, 
придружава, кара ни да 
мечтаем. Днес хората 
отдаваме нужното й при-
знание, отбелязвайки 
на 23 април Междуна-
родния ден на книгата и 
авторското право.

Древна форма на 
книгата е шумерската 
глинена плоча с асиро-
вавилонско клинописно 
писмо. Клинописът е 
едно от най-ранните по-
знати форми на писмено 
изразяване, създаден 
приблизително около 
3000 години пр. Хр. Плоч-
ките със символите се 
изпичали на огън, за да 
се изсушат. Освен гли-
нените, дървените плочи 
също се смятат за пред-
шественик на книгата. 
Използвани са предимно 
от римляните. Изписва-
нето върху тях е ставало 
с помощта на острие. 
С течение на годините 
плочките са били измес-
тени от папируса, който е 
бил доста по-лек и лесен 
за пренасяне. Той бързо 
се превърнал в най-раз-
пространеното средство, 
върху което се пишело 
през античността. Изра-
ботван е по специална 
технология от палмови 
листа. Папирусовите кни-
ги са били навивани под 
формата на руло, тъй като 
закрепените един към 
друг няколко листа до-
стигали дължина около 
10 метра. През епохата на 
елинизма в град Пергам 
е намерена алтернатива 
– пергаментът, който се 
прави от обработени 
животински кожи. Той се 
оказва по-удобен, здрав 
и дълготраен и скоро се 
налага като основен ма-
териал за създаване на 
ръкописи. След няколко 
столетия – през II в. сл. 
Хр., пергаментът също 
бива изместен от откри-
тата в Китай хартия. Дъл-
го време технологията за 
производството й остава 
в тайна. През VIII в. обаче 
арабите я разкриват и за-
почват пренасянето й в 
Европа през XII-XIII в. Ро-
лята на книгата в живо-
та на хората започва да 
нараства, особено с раз-
витието на европейските 
градове и създаването 
на първите университе-
ти. Книги се събират и в 
частни библиотеки, мно-
го популярни през XIV и 
XV в. 

Следващият етап в 
развитието на книгите е 
появата на печатането. 
Преди него основният 
начин за разпростра-
нението на писменото 

слово е копирането му на 
ръка – ръкописът. 

През Средновековие-
то ръкописните книги са 
изработвани в специални 
работилници, наречени 
скриптории, намиращи се 
в манастирите. Написва-
нето на текста и украсата 
са дело на монаси-калиг-
рафи, специализирали се 
в тази дейност. 

В Европа началото 
на книгопечатането е по-
ставено около 1445 г. от 
Йохан Гутенберг. Книгите 
навлизат в своята „ин-
дустриална“ ера, вече не 
са единични бройки, про-
извеждани по поръчка, а 
стават достъпни за пове-
че хора, тъй като и цената 
им спада драстично. 

С развитието на ин-
дустриалната революция 
започват да се използват 
парни печатни преси. В 
началото на XIX в. с тях е 
възможно да се изработ-
ват до 1100 листа на час, 
но словослагателите мо-
гат да набират не повече 
от 2000 знака за същото 
време. В края на века са 
внедрени монотипната и 
линотипната пресa, като 
се достига до 6000 знака. 
Към средата на XX в. про-
изводството на книги в 
Европа надминава 200 
хил. заглавия годишно. 

Днешната реалност 
– ерата на цифровизаци-
ята и бързите технологии, 
неминуемо обхвана и 
формата на книгата, като 
разшири обхвата й и вече 
може да бъде намерена 
на електронен носител. 
Електронната книга е 
файл, съдържащ текст и 
понякога картинки, с на-
учно или художествено 
съдържание. Обикно-
вено те са варианти на 
съществуващи хартиени 
книги. За създател на 
електронната книга се 
приема Майкъл Харт, кой-
то е и баща на първата 
електронна библиотека 
– проекта „Гутенберг“. 
Развитието на техноло-
гиите и интернет помага 
за популяризирането, а 
и за комерсиализирането 
на електронните книги. 
Освен електронни би-
блиотеки, се появяват и 
такива книжарници, къ-
дето търсенето и работа-
та с файловете са много 
по-бързи и по-лесни от 
традиционните. Много от 
хората са привърженици 
на иновативния вариант, 
като дори се появиха 
твърдения, че той ще из-
мести традиционния хар-
тиен. Според други обаче 
нито едно електронно из-
дание не може да пресъ-
здаде същата романтика 
и контакт с читателя, как-
то хартиената книга.

Флора ХАДЖИЙСКА, 
библиотекар

З А П О В Е Д
№ РД – 168/19.04.2012 г., гр. Брацигово

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и 
във връзка с отпочване на полските работи в 
земеделските имоти, намиращи се на терито-
рията на град Брацигово, както и с опазването 
им от посегателства през стопанската 2011/
2012 година

З А Б Р А Н Я В А М:
Пашуването на всякакъв вид животни под 

какъвто и да е предлог в ниви, ливади и трайни 
насаждения, собственост на физически и юриди-
чески лица.

За нивите и ливадите забраната важи от 20.04 
до 30.10.2012 г., а за трайните насаждения – цело-
годишно.

При констатиране на нарушения да се налага 
глоба от 50 до 500 лв., съгласно чл. 28, т. 1 от На-
редба № 1, приета от ОбС – Брацигово.

Настоящата заповед да се доведе до знани-
ето на всички заинтересовани лица за сведение 
и изпълнение по местния радиовъзел и вестник 
„Априлци“.

Контрол по изпълнението й възлагам на Зинаи-
да Глухчева – гл. експерт ЗГВ в Община Брацигово 
и на полската охрана.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ,
кмет на община Брацигово

Съгласувал: М. МАДАРОВА,
секретар на Община Брацигово

Изготвил: З. ГЛУХЧЕВА,
гл. експерт ЗГВ

Тема с продължение

Съвременност 3

ЕНТУСИАСТИ – ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА ИМ Е ЧИСТО

ВЕЛИКДЕН
В РОЗОВО

За вас, зрелостници

НАБЛИЖАВАТ
МАТУРИТЕ

23 април –

ДЕНЯТ НА КНИГАТА

26 април 2012 г.



Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi  Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 440-400 

Ние - хората

„Резонанси” е последна-
та книга на Продрум Димов, 
която той представи пред 
литературния клуб в Бра-
цигово. 

Пазарджишкият писател 
е добре познат на лите-
ратурните среди в нашия 
град.

Ние с интерес следим 
творчеството му, което е 
земно и същевременно из-
висяващо.

В спомените си за беле-
жити българи, отразени в 
книгата му „Резонанси”, той 
на първо място споменава 
проф. Атанас Божков – из-
вестен историк с междуна-

Продрум ДимовПродрум Димов

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В ОО Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с ал. 2 от Закона 
за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 

от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 

и в изпълнение на Решение № 98 от 29.03.2012 г. 
на Общински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот, частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Брацигово, ул. „Васил Петлешков” №30, 
представляващ самостоятелно помещение с площ от 
35.00 кв. м, с предназначение – търговска дейност.

Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години. 
Търгът ще се проведе на 15.05.2012 г. от 10 ч. в сграда-

та на Общинска администрация - Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов” № 6а.

Начална тръжна месечна наемна цена – 120.75 лв. без 
ДДС. 

Кандидатите за участие в търга трябва да бъдат юри-
дически лица, регистрирани по смисъла на Търговския 
закон.

2. Тръжна документация може да се закупи от фрон-
тофиса на Общинска администрация - Брацигово, срещу 
сумата от 20 лв. до 16 ч. на 14.05.2012 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от на-
чалната тръжна цена се внася в касата на фронтофиса на 
Общинска администрация - Брацигово, или по банков път  
по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF 
при „Общинска банка” АД – клон Пещера, до 16.30 ч. на 
14.05.2012 г. 

4. Документи за участие съгласно тръжните условия 
се приемат на фронтофиса на Общинска администрация 
- Брацигово до 16.45 ч. на 14.05.2012 г.

5. Оглед на обекта - предмет на търга, в присъствието 
на служител от Общинска администрация се извършва 
след представен документ за закупена тръжна докумен-
тация до 15 ч. на  14.05.2012 г. 

За допълнителна информация: 
стая № 16, Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община  Брацигово 

На 22 април отбелязах-
ме Международния ден на 
Земята. Това е най-големият 
нерелигиозен празник в 
света, отбелязван от над по-
ловин милиард души. 

Всяка година Между-
народната мрежа за Деня 
на Земята координира дей-
ствията на повече от 12 000 
партньори в 174 държави, 
насочени към опазване на 
планетата и съхраняване на 
живота върху нея. Мрежата 
се стреми да създаде ши-
рока гражданска подкрепа 
за устойчиви и ефективни 

екологични политики за 
развитие по целия свят.

За първи път Ден на 
Земята се отбелязва на 22 
април 1970 г. в САЩ и Ка-
нада. През 1990 г. празникът 
на нашата планета е обявен 
за международен. На 22 ап-
рил 1992 г. президентът на 
Република България Желю 
Желев подписва клетвата 
в името на Земята. Над 30 
хиляди български деца се 
подписват под Декларация-
та за пълномощие за живот 
на Земята. Декларацията е 
връчена на Конференцията 

на ООН за околната среда 
и развитието, проведена в 
Рио де Жанейро през юни 
1992 г. Оттогава всяка го-
дина България участва в 
отбелязването на Деня на 
Земята и дава своя принос 
за по-чиста и здравословна 
околна среда, за съхранява-
не живота на планетата.

Много хора подценя-
ват своя малък принос. 
Представете си обаче във 
всеки дом в България, ако 
се загаси по една крушка, 
която свети ненужно, колко 
много става това. Важното 

е всички да участваме. На-
пример, ако бяхме ефирна 
медия, бихме започнали 
така: Добро утро, драги 
слушатели! Тази сутрин с 
какво започваме? Какво 
ще направите в днешния 
ден? Ще загасите лампата, 
ще спрете кранчето или ще 
пометете тротоара? Само 30 
секунди. Това е като еко-
логичното възпитание на 
децата, които да възпитават 
и родителите си. Това става 
с постоянство. Нека спасим 
Земята, нашия общ дом.

„Априлци”

Ден ят на  Зем ятаДен ят на  Зем ята

НА ТОЗИ ДЕН МНОЗИНА САДЯТ ДЪРВОНА ТОЗИ ДЕН МНОЗИНА САДЯТ ДЪРВО

родна известност и корени 
от нашия край. Божков е 
роден и израсъл в браци-
говското село Исперихово.

Чрез споделените мис-
ли за хората на изкуството 

Продрум Димов ни прави 
съпричастни към едно об-
щество на естети, чрез 
които се докосваме до съ-
вършенството и красотата.

Галина ТРАЯНОВА

Представяне

„Айде, слушай, слушай, 
калеш бе, Ангьо,
тамбура що свири…
Анъма да бидеш, 
калеш бе, Ангьо,
бел бисер да нижеш…” 

…Когато подкараха и 
Нено Рабаджи по калните 
стъпала, той дочу ударите на 
букаите, с които оковаваха 
пребитите изнемощели въ-
станици… Пред него още 
двамина чакаха реда си, ко-
гато той ненадейно вдигна 
очи към прозорците на кона-
ка, обърнати към вътрешния 
двор, и видя нечия бяла 
ръка с везан ръкав да се 
мярва, опънала пердето…

Стресна го стоманеният 
глас на Али бей, нетърпели-
во заудрял с бич ботушите 
си:

- Върнете ги! – той сочеше 
останалите двама-трима въ-
станици на стъписаните зап-
тиета. Нека бавно да изгният 
в подземието, щом слушаме 
вече чуждите гяури…

Откъде можеше да знае 
майсторът на седемте дър-
вени топа, държали цели 
седемнадесет дни въстани-
ческата крепост непревзета 
от аскера и башибозуците, 
че тъкмо сега Али бей Га-
ванозооглу бе научил за 
намесата на лейди Странг-
форд и чуждите дипломати 
в работите на мютесарифа 
във Фелибе, та въстаниците, 
изпращани при него, око-
вани и осъдени на бесилка, 
биваха освобождавани? Мо-
жеше ли топчията да знае, 
че свирепият Гаванозооглу, 
стоял дълго в сянката на 
оня, отдаден само на ловни-
те кучета и краденето на де-

войки Абдулла, убит някъде 
край Бобата, бе поел здраво 
в ръцете си поводите на ка-
зата и лееше кръв без мяра? 
И отново оставаше в сянка 
-  ту виновен бе Атешлията, 
ту Барутанлията, прочути 
главорези…

…Нено Рабаджи бе блъс-
нат в някаква яма на дъното 
на непрогледна тъмница. 
Като дойде на себе си след 
зашеметяването от удара 
на тежкия приклад, опипа 
студения зид, впи зажадне-
лите си устни във влажния 
камък. Усети, че от челото 
му капе кръв. Скъса ръкава 
на ризата си, после го уви 
около главата си. Жаждата 
гореше гърдите му, сепваше 
се, щом чуеше някъде удара 
на паднала капка… И в ня-
какъв изтощителен полусън 
съзнанието му едва крееше 
като пламъче на догаряща 
вощеница. И както накрая 
от нея припламва искра, 
така в късни мигновения той 
сякаш дочуваше нечий глас, 
виждаше скъпи на сърцето 
му места…

„Дунав тече от златна 
                                ябълка,
на ябълка коне 
                         навързани,
на коне седла оседлани,
на седлата пушки 
                      накичени…”

- пееше Аница, седнала 
под черницата на двора да 
везе, спуснала черни плитки 
над гергефа…

…Стресваше го писъкът 
на майка й, воплите й, по-
тресли цялото село, когато 
кърсердарите на Али бей 
я грабнаха, допълзели до 
кръстците снопи на нивата 
им под Ропината.

…Чуваше гласа на баща 
й, уста-старея Дуко, който 
му говореше, надвесен над 
черешовия ствол в раба-
джийницата му:

- То, Нено, не доизкусу-
рявай колелата толкоз, ами 
да намериш желязна тръба! 
Барутът е сила! Я виж Пан-
чо каменарина какви скали 
цепи… Без желязо ще ти се 
пукне цевта… Ти мене слу-
шай, па се не бой!...

Лумваше огънят, в който 
гореше жилестото тяло на 
Водителя като изваяно от 
бял мрамор. Чуваше гласа 
му:

- И тяхното царство 
дълго няма да живее! Ще 
видиш!

Нено се хвърляше в 
нозете му, чиито пръсти 
потръпваха от нажежения 
камък, на който бе стъпил:

- Ще се върне ли Аница, 
Водителю? Ще се върнат 
ли изкланите и обесените? 
Няма ли децата да ни про-
клинат за бащите си, които 
няма да видят никога вече? 
Как ние, „лудите глави” ще 
им заменим бащината лас-
ка? Ще им дадем ли корица 
хляб?

Мълчеше Водителят…
Пламъците го издигаха ви-
соко, високо… После чува-
ше поп Никола Сокола:

- Малко са избраните… 
Като Водителя! Те със само-
жертвата си изкупуват гряду-
щето! И Бога-отец не даде ли 
единствения си син да бъде 
разпнат? За да пребъде…

Тишината, отвъдното 
го поглъщаха… Не чуваше 
нищо… Стресна го тъп удар 
до главата му. Той повдигна 
в изнемога ръка. Напипа 

ниша… На комина. Пръстите 
му потънаха вътре… До-
косна завързан пакет. Взе 
го. Бавно го разви. Какво бе 
това? Доближи го до лицето 
си. Беше хляб! После чу тих 
звън. Бръкна отново. Напипа 
плоско шише, увиснало на 
въженце. Чудо ли бе това? 
Кой му пращаше хляб и 
шише вино? Кой го връщаше 
от оня свят? Кой?... После се 
сети… Коминът! Не беше ли 
точно под стаята с кафезлии 
прозорци, с белите перден-
ца? Той ронеше с пръстите 
си хляба троха по троха… 
Слагаше ги в устата си…

…Времето се завлачи 
бавно, бавно… Той чувства-
ше, че върви по някакъв про-
ход, тъмен, непрогледен… 
Не му достигаше въздух, 
задушаваше се… Нямаше 
никакъв лъч светлина. Поня-
кога ставаше, раздвижваше 
се. После отново се свиваше 
до комина. И чакаше пар-
чето хляб… Вдигнеше ли 
ръце до лицето, го драсваха 
нокти, напипващи брада… 
Плоската стъкленица туп-
ваше отново… Той все още 
живееше! Ронеше грама-
дата време над главата си, 
ронеше трохите в шепата си, 
уловен за една тънка нишка. 
Кой я държеше на другия 
край? Вдигаше ръце, но мо-
жеше ли да вдигне каменна-
та кула? Падаше на колене… 
Дочуваше как някъде капе… 
Влагата се отцеждаше… До-
кога, Боже? Докога?

…И когато вече не вярва-
ше, че ще види светлината, тя 
го заслепи… Плисна го свеж 
въздух. Някой държеше фе-
нер… Блъсна го ужасяващ 
писък, фенерът падна…

ХЛЯБЪТ НА НАДЕЖДАТАХЛЯБЪТ НА НАДЕЖДАТА

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В ОО Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О

В изпълнение на Решение № 99 от 29.03.2012 г. 
на Общински съвет - Брацигово, 

Общинска администрация - Брацигово
 

О Б Я В Я В А
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на ле-

карски и стоматологични кабинети, зъботехническа 
лаборатория и аптека, намиращи се в сградите на 
здравните служби на селищата Брацигово, Бяга, Козар-
ско, Розово и Равногор.

Търгът ще се проведе на 16.05.2012 г. от 10 ч. в сградата 
на Младежки дом - Брацигово.

Тръжната документация може да бъде закупена от 
фронтофиса на Общинска администрация - Брацигово, на 
ул. „Атанас Кабов” № 6А, за сумата от 50 лв.

Документи ще се приемат до 16.45 ч. на 15.05.2012 г.
Депозитите могат да бъдат входирани най-късно до 

15.40 ч. на 15.05.2012 г.
Обектите - предмет на търга, са обявени на информаци-

онното табло пред фронтофиса на сградата на Общинска 
администрация - Брацигово.

За допълнителна информация: 
стая № 16, Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

  Васил ГЮЛЕМЕТОВ,
 кмет на община  Брацигово 

- Чакай, чакай! – чу дрез-
гавия си глас Нено. Пролази 
по стъпалата. – Дай ръка!

Като се олюляваше, 
ослепял от дневната светли-
на, той се изправи на прага 
на входа на конака. С болка 
полека-лека отваряше очи… 
Сняг бе наваляло! И видя до 
наковалнята насред покри-
тия със сняг двор, отъпкан 
от копита и стъпки, двама 
казаци с високи черни гугли 
да подковават един бял кон. 
Друг, червеникав, чакаше 
реда си… Нено се олюля, 
сети се… Кой му подаваше 
парченцето хляб?

Стъпалата бяха толкова 
много, нагоре, нагоре… Той 
почиваше на всяко едно, 
задъхан, без сили… Задъх-
ваше се, виеше му се свят… 
Трябваше да се качи до гор-
ния край на комина, да види 
кой му пускаше нишката!

Най-после, едва дишащ, 
се спря пред една врата. 

Натисна дръжката… Сърцето 
му лудо биеше! Отвори, вле-
зе, видя натрошени стъкла, 
парчета от виенски стол до 
кръгла маса с увиснала плю-
шена покривка, повлякла 
паднала ваза… Отсреща се 
мярна празна рамка, позла-
тена, без картина… Широко 
легло с балдахин… При-
стъпи по килима… И видя 
разпилени перли от скъсан 
гердан. Хвърлен или изпус-
нат? Кой го бе скъсал?

Това беше герданът, кой-
то бе купил от Филибе и бе 
подарил на Аница миналата 
пролет… Нямаше съмнение, 
това беше неговият гердан! 
И сякаш чу да пее:

„Дунав тече от златна 
                          ябълка…”

Над нея се ръсеше             
ябълков цвят…

Коленичи. Започна да 
събира в шепа белите раз-
пилени зърна…

Димитър АДЖЕЛАРОВ


