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Едната обществена по-
ръчка е „Изграждане и 
реконструкция на улична 

пътна мрежа, тротоари, 
площади и обществени зе-
лени площи в гр. Брациго-
во“.

В нея се предвижда пре-
махване на съществува-
щия асфалт на две улици и 
един булевард и полагане 
на нов, който ще следва 
съществуващия профил 
на улиците. Ще се отстра-
нят всички съществуващи 
тротоарни настилки и ще 
бъдат заменени с нови от 
естествен камък - гнайс. 
Всички циментови бордю-
ри ще бъдат заменени със 
съществуващите от риолит 
и нови от същия материал.

Настилката от повреде-
ните участъци на площада 
ще бъдат заменена с нова 
от същия материал. Ще 
бъде направена хидро-
изолация на покрива на 
мавзолея - костница с цел 
удължаване на живота му. 
Ще се реконструира фонта-
на на площада с цел пови-
шаване на художественото 
му въздействие. Ще се из-
градят нови водопровод и 
канализация, електрическа 
осветителна инсталация 
и ще се реализира озеле-
няване по дендрологичен 
проект.

Зелените площи, засегна-
ти от настоящата проектна 
разработка, включват зеле-
ния масив към Културния 
дом, тези около Младеж-
кия център, тези от цен-
тралната зона и по проте-
жение на двата булеварда 
- „Освободители“ и „Деве-
ти Септември“, както и мал-
ката градинка в непосред-
ствена близост до лятното 

кино. Ще бъде запазена ця-
лата съществуваща дървес-
на растителност. Не е пред-
видено отсичането на нито 
едно дърво, широколистно 
или иглолистно. Предвиде-
ни са значителен брой обо-
собени зони с интензивно 
декоративно озеленяване. 
Тяхното разположение ще 
е такова, че да осигурява 
последователно разкрива-
щи се живописни зелени 
пейзажи за разхождащите 
се граждани. В зоните с де-
коративно озеленяване ще 
бъдат поставени характер-
ните за парковете пейки за 
отдих, съдове за отпадъци, 
осветителни тела и др.

Съществуващите асфал-
тови алеи около Дома на 
културата ще се обновят с 
естествен камък – гнайс, а 
асфалтът за транспортния 
достъп до него ще се под-
мени с настилка от павета 
- риолит, демонтирана от 
бул. „Девети септември“. 
От северната му страна е 
разработен нов парков кът. 
Всички настилки са от ес-
тествен камък - гнайс в два 
цвята, с цел постигане на 
максимално художествено 
въздействие и дълготрай-
ност. За отделяне на алеите 
от зелените площи са пред-
видени градински бордю-
ри от риолит.

За прилежащите към кул-
турните сгради зелени пло-
щи е предвидено изцяло 
ново улично и площадно 
оборудване в старинен стил 
- пейки с барокови извивки 
на подлакътниците, старин-
ни орнаментирани освети-
телни тела, с един или два 
фенера, кошчета за отпадъ-
ци в същия стил, парапети 
от ковано желязо, навсякъ-
де, където има опасност от 
падане. Всички съществува-
щи елементи на парковото 
обзавеждане и инфраструк-
тура, като стари стълбове на 
осветлението, пейки, детски 
съоръжения за игра и др., 
ще се демонтират. Ще се 
изгради детска площадка 
разположена в прилежащи-
те към Дома на културата  
зелени площи, на нивото на 
площада и в непосредстве-
на близост до него. Тя ще 
бъде изцяло съобразена с 

разпорежданията за безо-
пасност на площадките за 
игра. Ще бъде оградена и 
ще има два входа. Наклонът 
на площадката следва тере-
на. Предвидени са всички 
елементи характерни за 
обзавеждането на детските 
площадки, като пейки, кош-
чета, информационни табе-
ли, пясъчник, съоръжения 
за игра, отговарящи на усло-
вията за безопасност и др.

Ще се направи сондаж с 
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На 12 май 2012 г. предстои да се реали-
зира инициативата на bTV - „Да изчистим 
България за един ден“, целта на която е 
България да стане по-чиста, по-уютна и 
по-зелена. 

Водени от тази идея, Община Браци-
гово се включи в кампанията, и ще бъде 
неин организатор на местно ниво. Във 
връзка с това Ви призоваваме и Вие да 
станете част от инициативата, като се ре-
гистрирате за доброволец.

Това можете да напривите на тел. 
03552/ 20-54 или на e-mail: sekretar@

bratsigovo.bg, като посочите Вашите имена и телефон за 
контакт.

След регистрацията на доброволците, представител на 
Общината ще се свърже с Вас за уточняване на подробно-
стите относно инициативата. 

Припомняме Ви, че можете да се включите и в марки-
рането на участъците с отпадъци, като използвате сайта 
на кампанията - http://www.btv.bg/da-izchistim/map/. 
При невъзможност за това можете да докладвате тези 
места на горепосочения e-mail, като упоменете мястото, 
вида и количеството на отпадъците. 

Специално сформирани екипи от Общината също ще се 
включат в маркирането на замърсените места. 

Да изчистим България за 
един ден – включи се и ти!

Януарското заседание на 
ОбС започна с приемане 
на нова точка към дневния 
ред, свързана с необходи-
мостта от смяна на стату-
та на земи, намиращи се 
в местностите „Нерзето“ и 
„Гачово блато“ и отпадане-
то на точка за изменение на 
част от ПУП-ПРЗ на с. Розово.

Общинските съветници 
единодушно приеха необхо-
димостта за утвърждаване 
като държавна делегира-
на дейност на социалната 
услуга „Дневен център за 
възрастни хора с уврежда-
ния“ от 1 март 2011 год., с 
капацитет 30 потребителя и 
упълномощи изпълнителна-
та власт да проведе по-ната-
тъшните действия за утвър-
ждаване на услугата.

Беше разрешено заемо-
образното прехвърляне на 
30 000 лева от бюджетната 
сметка на Общината в извън-
бюджетната сметка на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
по Схема BG051PO001-1.1.03 
– „Развитие“. Средствата са 
необходими за изплащане 
на работни заплати на огня-
ри, еколози, спасители при 
бедствия и аварии, градина-
ри и бояджии, работещи по 
договори по оперативната 
програма.

Аналогично бе разреше-
но и заемообразното прех-

върляне на 35 000 лева от 
бюджетната сметка на Об-
щината в извънбюджетна-
та сметка на Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“, проект 
„Домашен асистент“ и „До-
машен помощник“ за не-
зависим и достоен живот“, 
до превеждане на средства 
по окончателното плащане. 
Средствата са необходими 
за успешно приключване на 
проекта и са продиктувани 
от грижата за хората с ув-
реждания и самотно живе-
ещите възрастни хора, полз-
ващи социалната услуга. 

ОбС даде съгласието си за 
безвъзмездно дарение от 50 
литра гориво ежемесечно 

през 2012 год. за нуждите на 
ПУ – Брацигово.

Беше приета на  Наред-
ба за стопанисване, упра-
вление, възпроизводство, 
ползване и опазване на об-
щинските горски територии 
в Община Брацигово, както 
и решението управлението 
на горските територии, об-
щинска собственост, да се 
осъществява от физически 
лица или търговци, вписа-
ни в публичните регистри 
по чл.235 и чл.241 от Закона 
за горите въз основа на до-
говор. Последното влиза в 
сила с влизане в сила на На-
редба за стопанисване, уп-
равление, възпроизводство, 
ползване и опазване на об-
щинските, горски територии 
в Община Брацигово.

ОбС гласува промяна в На-
редбата за определянето и 
администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги-
те на територията на Общи-
на Брацигово. В глава Втора 
„Местни такси“ се създава 
нов раздел VIII „Други мест-
ни такси, определени със за-
кон“ и нов член 39, отнасящ 
се до такси при промяна на 
предназначението на земе-
делска земя.

Единодушно без разиск-
вания бяха приети:
s Предложението на пред-

седателя на ОбС Илия Кали-
нов, на освободеното от Кос-

тадинка Найденова място в 
комисията по „Законност и 
обществен ред“ да бъде из-
брана инж. Мария Батакли-
ева.
s Проект на Решение за 

обявяване на конкурс за 
избор на управител на „Ин-
фрастрой“ ЕООД, предста-
вен от Анета Рашайкова, 
председател на комисията 
за провеждане на конкурса.
s Решение за прекратява-

не на съсобствеността на по-
землен имот и продажба на 
частта на Община Брацигово 
на съсобствениците Гинка 
Тодовичина и Нели Илиева, 
като одобрява и предложе-
ната цена.
s Отчета за извършените 

разпоредителни сделки с 
общинско имущество на те-
риторията на Община Бра-
цигово през второто шест-
месечие на 2011 год.
s Стратегия за управление 

на общинската собственост 
на територията на Община 
Брацигово за периода 2011 
– 2015 год.
s Програма за развитие на 

читалищната дейност в Об-
щина Брацигово през пери-
ода 2012 – 2015 год. и план 
за дейността на читалищата 
през календарната 2012 год.
s Информация за кул-

турните прояви на Община 
Брацигово за календарната 
2012 год.
s Правилник за струк-

турата, поддържането и 
управлението на местния 
научно-документален архи-
вен фонд за недвижимите 
паметници на културата на 
територията на община Бра-
цигово.

Във връзка с отправено 
питане от арх. Денка Ни-
колова за състоянието на 
радиопреносната мрежа 
на местния радиовъзел, 
на общинските съветници 
е предоставена обширна 
„Информация за работата 
на радиоточките, кабел-
ната телевизия и интернет 
услугите на територията на 
Община Брацигово“. От нея 
става ясно, че от 516 або-
ната в Брацигово, таксите 
си плащат 33-ма. „Поради 
ниската събираемост на так-
сата за радиоточките и не-
обходимите инвестиции за 
ремонт и поддръжка трябва 
Общинският съвет да вземе 
решение относно бъдещето 
на тази услуга, като тя бъде 
преустановена или бъдат 
осигурени необходимите 
12 700 лв. за ремонт и под-
дръжка“ – се казва в ин-
формацията. Становището 
единствено на комисията 
по „Териториално развитие, 
комуникации и околна сре-
да“ е да се запази местния 
радиовъзел. Останалите три 
комисии са обединени око-
ло предложението да се за-
крие местния радиовъзел, а 
заседанията на Общинския 
съвет да се предават на за-
пис по кабелната телевизия. 
Председателят на ОбС Илия 
Калинов предложи да се 
закрие местния радиовъ-
зел, поради ниската съби-
раемост на таксите и обяви, 
че са водени разговори за 
безплатно предаване на се-
сиите по кабелната телеви-
зия. Арх. Денка Николова 
призова да се помисли за 
социално слабите, които не 
ползват кабелна телевизия 
и разчитат на радиоточките, 

На сесията си ОбС одобри
съкращенията в администрацията

Зима е...



2 Съвременност

Възмутително е, когато 
прекаленото сервилничене 
към по-силния съсед про-
меня начина на мислене от 
„забравата“ на историята 
до предпочитание в търгов-
ски сделки... „Непосветени“ 
люде или посветени в зат-
риване на българщината 
усилено повтарят, че когато 
турците са владеели земите, 
и народа ни 472 години, у 
нас е било едва ли не бла-
жено време на толерантност 
и веротърпимост...

Някои люде трябва да 
си спомнят какво е писал 
монах Исай в края на XIV 
век – „След погубването на 
деспот Углеша турците се 
пръснаха и се разлетяха по 
цялата земя като птици по 
въздуха и едни от христия-
ните заколваха с меч, други 
отвеждаха в плен, а остана-
лите покоси безвременна 
смърт...“, както и Григорий 
Цамблак, пряк свидетел на 
поробването на Велико Тър-
ново, който пише „Гледката 
предизвикваше сълзи дори 
у самите камъни на града...“ 
А не друг, а Карл Маркс оп-
ределя турското „присъст-
вие“ у нас като „най-ниска и 
варварска степен...“

Нима забравихме песни 
като „Еничари ходят, мамо, 
от село на село...“, като 
„Тамбурата свири, калеш бе 
Ангьо, ханъма да бъдеш...“ 
или „Даваш ли даваш, бал-
канджи Йово, хубава Яна на 
турска вяра...?“

Нима забравихме десет-
ките въстания удавени в 
кръв и пожари? Нима забра-
вихме насилственото помо-
хамеданчване през XVII век 
в Родопите и другаде? Нима 
забравихме принудително-
то изселване на стотици хи-
ляди българи в чужди земи?

Нима забравихме десет-
ките хайдушки дружини, во-
дени от величави войводи 
като Ангел, Чавдар, Велко и 
много други. Какво принуди 
Стефан Караджа и Хаджи 
Димитър да поведат четата 

ОСМАНСКО
„ПРИСЪСТВИЕ“ 
ИЛИ РОБСТВО?

си към Бузлуджа? 3ащо бе 
създаден Българския таен 
централен комитет в Румъ-
ния, чиято цел бе освобож-
дението ни?

А каква работа имаше в 
Българско Васил Левски, 
тръгнал да организира цял 
народ за бунт против една 
толерантна държава? А по-
сле, по време на Априлско-
то въстание през 1876 г., не 
бяха ли изклани и избити 
над 30 хил. българи, опожа-
рени десетки села? И се на-
мериха български отрепки, 
които твърдят, че Баташко 
клане не е имало!

От друга страна е напълно 
вярно твърдението, че ос-
манската власт е разрешила 
половин век преди Осво-
бождението да има българ-
ски църкви, училища и чи-
талища, вярно е, че българи 
свободно са учели в чужби-
на, вярно е, че български 
чорбаджии т.н. „мемлекет 
чорбаджися“ са сядали ко-
ляно до коляно до пашите 
и т.н., но така наречената 
„ера на танзимата“, сиреч на 
реформите, не е ли утешите-
лен жест на империята към 
един едва сдържащ гнева си 
бунтовен народ?

Това е история, която ня-
кои потомци на турските 
ибрикчии като хаджи Иван-
чо Пенчович, не харесват...

От друга страна не бива 
да продължаваме с омра-
зата и отмъщението към 
някогашните поробители... 
Не друг, а Левски ни е оста-
вил завет - всички народи 
по нашите земи да имат ед-
накви права, да се зачитаме 
взаимно, да бъдем хора от 
нови времена. И трябва да 
надраснем враждите, да 
живеем във взаимно ува-
жение и разбирателство! Но 
нека това да бъде на кръгла 
маса - без имперското над-
менство у едни и слугин-
ското послушание у други... 
Защото Ботев, Бенковски, 
Петлешков са дали живота 
си за нашето достойнство!

Да не го забравяме! – за-
щото само, който има дос-
тойнство е свободен!

Димитър АДЖЕЛАРОВ

СТАРТИРАХА ДВЕ НОВИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

вкопан резервоар, от който 
ще се захранват градински-
те хидранти, разположени 
в зелените площи. Предви-

дени са градински хидран-
ти, а не пръскачки, защото 
в зелените площи по ден-
дрологичен проект са за-
ложени множество ниски 
декоративни храсти. Поста-
вените старинни осветител-
ни тела с енергоспестява-
щи крушки, ще се впишат 
максимално добре в обно-
вения вид на централната 
зона. За електрозахранва-
нето е проектирана изцяло 
нова подземна инсталация.

*   *   *   *   *
Втората обществена по-

ръчка е с предмет: „Устой-
чиво развитие на Община 
Брацигово чрез прилага-
не на мерки за енергийна 
ефективност в образова-
телната инфраструктура - 
СОУ „Народни будители“, 
НУ „Васил Петлешков“ и 
ОДЗ „Божура Фурнаджие-
ва“.

ОДЗ „БОЖУРА ФУРНА-
ДЖИЕВА“ - Основната цел 
на проекта е санирането 
на сградите от комплекса, 
подмяната на външната 
дограма, благоустрояване 
на двора, както и частично 
преустройство на вътреш-
ния блок.

Начално училище „В. 
Петлешков“ - Обект на на-
шето внимание е цялата 

масивна сграда, състояща 
се от избен етаж под юж-
ната половина на сградата, 
два редовни етажа и таван-
ски етаж. Предвижда се 

изграждането на нов сани-
тарен възел с осем клетки 
за мъже и жени, подмяна 
на цялата външна догра-
ма - врати и прозорци, с 
такава от четирикамерен 
ПВЦ стъклопакет. Всички 
строителни дейности ще се 
извършат със съвременни 
строителни материали.

СОУ „НАРОДНИ БУДИ-
ТЕЛИ“  - саниране на фа-
садите, частична подмяна 
на прозорци, подмяна на 
входни и вътрешни врати. 
Предложената топлои-
золация е 5 см. пенопо-
листирол, а за таванските 
пространства - 12 см. мине-
рална вата. Над  таванската 
плоча ще се положи арми-
рана циментова замазка. 
Стените ще се обработят 
допълнително с  минерал-
на мазилка, а партерния 
етаж - с фугирана минерал-
на мазилка. Санитарния 
възел и прилежащите към 
него северни помещения 
подлежат на цялостен ре-
монт -подмяна на настил-
ки, фаянс и нови мивки.

Двата проекта са финан-
сирани от европейските 
фондове и изпълняват ва-
жни стратегически за раз-
витието на Община Браци-
гово цели. 

„Априлци“
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО
На основание Решение № 48 от 26 януари 2012 г. на Общински съвет Брацигово,

за да се запознават с реше-
нията но ОбС. Дима Пашку-
лева призова да се подобри 
събирането на таксите за 
радиоточките и да се запази 
радиовъзела. Георги Кабов 
предложи да не се взема 
решение преди да се подпи-
ше договор с представителя 
на кабелната телевизия и 
решението на въпроса за 
радиовъзела да се отложи 
за следващото заседание. 
Предложението за отлагане 
бе гласувано и прието с 9 
„за“, 4 „против“ и 3 „въздър-
жали се“.

Общинските съветни-
ци единодушно утвърдиха 
предложената от кмета на 
Община Брацигово „Про-
грама за управление на Об-
щина Брацигово в периода 
2011 – 2015 година“. 

На основание изпълнени-
ето на Националната про-
грама за закрила на детето 
– приоритетна област I – „На-
маляване броя на децата, 
отглеждани в специализира-
ни институции и подобрява-
не на условията на живот в 
тях“, общинските съветници 
приеха предложението за 
намаляване на капацитета 
на ДДЛРГ „Васил Петлеш-
ков“ от 28 на 20 деца от 1 
януари 2012 год.

Във връзка с намаляване-
то на капацитета на  ДДЛРГ 
„Васил Петлешков“ общин-
ските съветници приеха 
становището на директора 
на КСУДС за намаляване на 
персонала от 15.5 на 13 щат-
ни бройки.

Повече разисквания 
предизвика промяната на 
числеността и структурата 
в администрацията на Об-
щината, наложена от фи-
нансово-икономическата 
криза и административната 
реформа в страната. Анета 
Рашайкова, председател на 
комисията по „Икономика 
и финанси“ предложи да се 
прехвърли една бройка сме-
тосъбирач от с. Козарско в с. 
Исперихово, както и в с. Бяга 
бройката полски пазач да се 
трансформира в чистач. Арх. 
Младен Китов не подкрепи 

предложението, базирайки 
се на това, че приходите в 
общината от с. Козарско са 
много по-големи от тези в 
Исперихово. Стоян Вълков 
мотивира необходимостта 
от допълнителен сметосъби-
рач в Исперихово с това,  че 
ромското население изхвър-
ля безразборно боклук, а от 
друга страна не плаща данъ-
ци, което е причината за ни-
ския принос на селото в об-
щинската хазна. Кметът на 
с. Козарско Димитър Пелев 
направи съпоставка между 
броя на жителите и прихо-
дите от данъци в двете села, 
от която стана ясно, че данъ-
ците плащани от един човек 
в Козарско са четирикратно 
по-високи от тези в Испери-
хово. Кметът на Общината, 
Васил Гюлеметов подчерта, 
че от бюджета на Община-
та се отделят достатъчно 
средства за с. Исперихово и 
призова за подобряване на 
финансовата дисциплина. 
Двете предложения на Ане-
та Рашайкова бяха гласува-
ни по отделно и приети с по 
8 „за“ и 7 „против“.

С 11 „за“ и 4 „въздържали 
се“ беше приета структура и 
обща численост на общин-
ска администрация и звена-
та към нея:

1. Щатната бройка за 
длъжността кметски намест-
ник в с. Жребичко се нама-
лява от 1 щ. бр. на 0.5 щ. бр.

2. Съкращава 1 щатна 
бройка за шофьор от Дирек-
ция „Обща администрация“.

3. Съкращава 1 щатна 
бройка за Старши специа-
лист „Местни приходи“ от 
Дирекция „Обща админи-
страция“.

4. 1.5 щ. бр. за  чистач и 
огняр от дейност „Общинска 
администрация“ се прехвър-
лят към дейност „Други дей-
ности на икономиката“.

5. Разкрива 0.5 щ. бр. за 
треньор по футбол към дей-
ност „Спортни бази за спорт 
за всички“.

6. Съкращава 1 щ. бр. за 
Главен редактор на в. „Ап-
рилци“.

7. В кметство с. Равногор 
числеността от дейност „Об-
щинска администрация“ се 

І. Обявява конкурс за 
избор на управител и въз-
лагане управлението на 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД със 
седалище гр. Брацигово при 
следните условия:            

1. Срок на договора - 3 го-
дини;           

2. Място на изпълнение на 
задълженията: „Инфрастрой“ 
ЕООД гр. Брацигово.

ІІ. До участие в конкурса 
ще се допускат лица, които 
отговарят на следните изис-
квания:
s Образование – минимум 

средно и придобита професи-
онална квалификация: строи-
телен техник;
s Професионален опит– 

минимум 5 години;
Допълнителни условия на 

които да отговарят кандида-
тите:
s Да има адресна регис-

трация на територията на Об-
щина Брацигово, направена 
не по-късно от една година 
преди датата на обявяване на 
конкурса;

Необходими документи, 
които трябва да представят 
кандидатите:
s Писмено заявление за 

участие в конкурса /по обра-
зец/
s Автобиография- /CV/;
s Копие от документ за са-

моличност;
s Документ, удостоверя-

ващ адресна регистрация на 
територията на Община Бра-
цигово;
s Декларация, че лицето 

не е осъждано за умишлено 
престъпление и не е лишено 
от право да заема конкурсна-
та длъжност /по образец/;
s завършено образование;
s Копие от документи за 

допълнително придобита 
квалификация, преминати 
курсове;
s Копие от документи, 

удостоверяващи продължи-
телността на професионал-
ния опит, ако кандидата при-
тежава такива;
s Свидетелство за съдимост 

в срок на валидност;
s Удостоверение, че кан-

дидатът не е под съд и след-
ствие;
s Медицинско удостовере-

ние;
s Писмена бизнес-програ-

ма за развитие на търговско-
то дружество          

/Копията на документи да 
бъдат нотариално заверени 
или заверени с подписа на 
кандидата/

IIІ. Етапи на конкурса:            
1. Проверка на съответ-

ствието на представените 

документи с предварително 
обявените изисквания и до-
пускане на кандидатите до 
участие в конкурса;

2. Защита на представената 
бизнес-програма и интервю 
с кандидатите. Интервюто се 
състои в представяне и за-
щита на разработената биз-
нес-програма, представена от 
кандидата и въпроси от нор-
мативната уредба в областта 
на ВиК и управление на тър-
говки дружества и основните 
компетентности, необходими 
за изпълнение на длъжност-
та; 

ІV. Изисквания към бизнес-
програмата за развитие на 
търговското дружество:           

 s Бизнес програмата се 
разработва за период от 3 
години и за всяка година 
поотделно. Да съдържа раз-
работка за развитието на 

„Инфрастрой“ ЕООД гр. Бра-
цигово за тригодишен пери-
од с обем до 50 стандартни 
печатни листа. Бизнес про-
грамата трябва да съдържа 
конкретни икономически по-
казатели като: рентабилност, 
производителност, обем на 
продажбите, печалба или на-
маляване на загубите, нови 
пазари, използване на съо-
ръженията, поддържане на 
определен брой работни мес-
та, финансови задължения 
инвестиции. 

При поискване на кандида-
тите ще бъдат предоставяни 
копия от финансовите отчети, 
справка за персонала, фи-
нансови задължения на „Ин-
фрастрой“ ЕООД. 

При необходимост от раз-
яснения относно състоянието 
на „Инфрастрой“ ЕООД кан-
дидатите могат да се обръ-

щат към Анета Рашайкова – 
тел. 0894 426481

Писмената Бизнес-програ-
ма се подава едновременно с 
документите в отделен запе-
чатан плик, поставен в общия 
плик с останалите документи.             

V. Условия, ред и срок за 
подаване на документите за 
участие в конкурса:         

Образците на посочените 
документи се получат в сгра-
дата на Общинска админи-
страция град Брацигово, стая 
№10 – главен експерт „АОЧР“          

Документите се подават 
лично или чрез надлежно 
упълномощено лице в запе-
чатан плик в деловодството 
на Общинска администра-
ция гр. Брацигово на адреса 
и гр. Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов“ 6а, стая №10 – главен 
експерт „АОЧР“ до 16.00 часа 
на 05.03.2012 год.

На сесията си ОбС ...
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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Брацигово носи цялата отговорност за съдържа-
нието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на  Европейския съюз или Агенцията 

за социално подпомагане

Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.07-0183-C-0001

Проект: „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
        за независим достоен живот в община Брацигово

„Инвестира във вашето бъдеще“

9 февруари 2012 г. 3Времена и нрави

Известните майстори - строители от Брациговския дюлгер-
ски еснаф през миналия век са имали общоприета система 
за заплащане на труда им. На какво се е опирала тя десетки 
години преди и след Освобождението? На качеството и коли-

чеството на труда /видим за работодателя и ръководителя на 
групата/ и на трудовия стаж /отбелязван със звание присъж-
дано по църковните празници/. Така след като е бил чирак от 
15 до 21 г. дюлгеринът получавал следното заплащане, съот-
ветно по години:
 години звание заплащане
 22 млад майстор 78 гроша и 30 пари
 29 стар майстор 105 гроша
 36 майстор калфа младши 131 гроша и 20 пари        
 45 майстор калфа старши 168 гроша и 30 пари
 50 майстор старея 187 гроша и 20 пари

Над тази възраст устабашията, майстор - уста и майстор ста-
рея са получавали съответен процент 5%.

Те като ръководители са изчислявали по следния начин 
заплащането на тайфата си според състава ѝ /по различните 
звания/:

6 души по 78 гроша и 30 пари = 472 гроша и 20 пари
3 души по 105 гроша = 315 гроша
3 души по 131 гроша и 20 пари = 393 гроша и 60 пари
1 човек по 157 гроша и 20 пари = 157 гроша и 20 пари
1 човек по 168 гроша и 30 пари = 168 гроша и 30 пари
1 човек, по 187 гроша и 20 пари = 187 гроша и 20 пари
общо 15 души  в тайфата = 1695 гроша
Към сумата 1695 гроша се прибавя 10% - 169 гроша и се по-

лучава 1864 гроша. Тази сума се дели на 150 дни /работни/ от 
Гергьовден до Димитровден, за да се получи дневната плата 
върху основата на което се определя възнаграждението на 
майсторите за работата от започването да свършването на 
сградата.

Според регулата /устава/ на чираците са се удържали 5% 
за майсторите, към които са причислени и 5% за ръководи-
теля на тайфата, а на младите и стари майстори също 5% за 
майстор калфата към когото са причислени, както и на май-
стор калфа – 5% за ръководителя на тайфата. Тези 5% обаче 
са били заделяни за църквата и за бедни - вдовици и сираци.

Като се има пред вид, че всяка пролет от Брацигово са из-
лизали 28 тайфи, от които в селото са оставали четири, три 
са работили по бейските чифлици /според уговорката при 
заселването – 1791 Г. с Пазарджишкия аянин Гаванозооглу/ и 
двайсет и една тайфи са ходили по гурбет, може да се създа-
де представа за размаха на строителната дейност на браци-
говските дюлгери в пределите на империята.

Димитър АДЖЕЛАРОВ

НАДНИЦАТА
НА БРАЦИГОВСКИТЕ ДЮЛГЕРИ

С решение РДР-7 от 
25.01.2012 год. на кмета на 
Община Брацигово е обя-
вен открит конкурс по реда 
на Наредбата за възлагане 
на малки обществени по-
ръчки за обект „Изграж-
дане и реконструкция на 
улична пътна мрежа, тро-
тоари, площади и общест-
вени зелени площи в град 
Брацигово“.

Документацията за учас-
тие може да се получи от 
фронт-офиса в сградата на 
общинска администрация 

- гр. Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов“ № 6а до 16.30 часа 
на 22.02.2012 год. срещу 
платежен документ за заку-
пуването й. Цената на тръж-
ната документация е 250.00 
лв. с ДДС

Офертите се приемат до 
16.30 часа на 29.02.2012 
год. на фронт-офиса на Об-
щина Брацигово.

Отварянето и разглеж-
дането на офертите ще се 
извърши на 01.03.2012 год. 
от 10.00 часа в сградата на 
Младежки дом - гр. Браци-

гово, ул. „Христо Смирнен-
ски“ № 1.

Финансирането на обекта 
на обществената поръчка 
е осигурено въз основа на 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ № 
13/322/00697 по Мярка 322 
„Обновяване и развитие на 
населените места“ от Про-
грамата за развитие на сел-
ските райони за периода 
2007 – 2013 г., подкрепена 
от Европейския фонд за 
развитие на селските райо-
ни.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

С решение РДР-8 от 27 
януари 2012 год. на кмета 
на Община Брацигово е от-
крита процедура по реда 
на Наредбата за възлага-
не на малки обществени 
поръчки чрез открит кон-
курс с предмет „Устойчиво 
развитие на Община Бра-
цигово чрез прилагане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в образователна-
та инфраструктура – СОУ 

„Народни будители“, НУ 
„Васил Петлешков“ и ОДЗ“ 
Божура Фурнаджиева“

Документацията за учас-
тие може да се получи от 
фронт-офиса в сградата на 
общинска администрация 
- гр. Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов“ № 6а до 16.00 часа 
на 14.02.2012 год. срещу 
платежен документ за за-
купуването й. Цената на 
тръжната документация е 

240.00 лв. с ДДС.
Офертите се приемат до 

16.30 часа на 21.02.2012 
год. на фронт-офиса на Об-
щина Брацигово.

Отварянето и разглеж-
дането на офертите ще се 
извърши на 24.02.2012 год. 
от 10.00 часа в сградата на 
Младежки дом - гр. Браци-
гово, ул. „Христо Смирнен-
ски“ № 1.
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съкращава  1 щ. бр. за Стар-
ши специалист „Админи-
стративно обслужване“ и 0.5 
щ. бр. за Старши специалист 
„Техническо обслужване на 
населението“.  

- Увеличава се щатна 
бройка за старши счетово-
дител от 0.5 щ. бр. на 1 щат-
на бройка. 

- 1 щ. бр. за работник към 
дейност „Общинска адми-
нистрация“ преминава към 
дейност „Чистота“ на кмет-
ство Равногор.

8. В кметство с. Розово от 
дейност „Чистота“ се съкра-
щава 0.5 щ. бр. за сметосъ-
бирач. В дейност „Озеленя-
ване“ се разкрива 0.5 щ. бр. 
за работник по озеленяване. 

9. В кметство с. Бяга от 
дейност „Общинска адми-
нистрация“ се съкращава 1 
щ. бр., предвидена за Стар-
ши специалист „Техническо 
обслужване на население-
то“.

10. В кметство с. Испери-
хово от дейност „Общинска 

администрация“ се съкра-
щава 0.5 щ. бр., за Старши 
специалист „Техническо об-
служване на населението“.

Длъжността Старши спе-
циалист „Административно 
обслужване“ се трансфор-
мира в Младши експерт.

11. В кметство с. Козарско 
от дейност „Озеленяване“ 
се съкращава 0.5 щ. бр. от 
предвидената 1 щ. бр. брой-
ка за озеленител.

12. Една щатна бройка за 
полски пазач в кметство с. 
Бяга се трансформира в 1 
щатна бройка за чистач.

13. Разкрива се нова щат-
на бройка за сметосъбирач в 
кметство с. Исперихово.

14. Съкращава се една 
щатна бройка за сметосъби-
рач в кметство с. Козарско.

ОбС прие искането за отде-
ляне на бившия киносалон 
от УПИ I – Основно училище 
в самостоятелен урегулиран 
поземлен имот УПИ VII - Об-
ществено обслужване.

Съгласува искане за изме-
нение на ПУП-ПРЗ за част от 
кв. 2 по плана на летовище 
„Розовски вриз“

1. Изменя част от улица 
с о.т. 54-55-56 по плана на 
летовище „Розовски вриз“, 
поради невъзможността на 
терена да се реализира ме-
роприятието.

2. Отпада предвиденото 
застрояване на почивната 
станция от парцела.

3. Възлага на Изпълнител-
ната власт да разработи за-
строителен план за същото 
петно за индивидуално за-
строяване.

ОбС даде съгласието си да 
бъде променен начина на 
трайно ползване  от пасище, 
мера на силно наклонена 
ерозирала необработваема 
земя за земеделски имоти, 
намиращи се в местността 
„Незрето“ и „Гачово блато“, с 
цел по-късно тези площи да 
могат да бъдат залесени.

В последната точка „Из-
казвания, питания и предло-
жения на граждани“, Георги 
Кабов зададе въпросите:

1. Какво се прави за да 
влезе в експлоатация обект 
„Дамова къща“? Пречка ли 
са условията за отдаване на 
тази общинска собственост 

под наем или на концесия?
2. Ще се направи ли не-

обходимото за да се отдаде 
под наем и друга общинска 
собственост – Кафе-апери-
тив „Младежки дом“ – гр. 
Брацигово?

3. Какво се прави от изпъл-
нителната власт за осъщест-
вяване на мероприятията, 
набелязани за „Минерална 
баня“ - Брацигово?

Арх. Денка Николова при-
зова измененията в наред-
бите да бъдат нанесени на 
сайта на Общината, за да 
може всеки, който се инте-
ресува да получи актуална 
информация.

Д-р Милана Тодовичина 
постави въпроса за бързо-
действието на пожарната 
охрана. При пожар в покри-
ва на къща, пожарната от 
Пещера идва след 1 час, ко-
гато събралите се хора вече 
са потушили пожара. Беше 
подкрепена от Борис Мали-
нов, който е чакал 40 мин. 
пожарната кола от Пещера. 

„Априлци“

ЗА НЕЗАВИСИМ ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Из миналото на БрациговоНа сесията си ОбС ...

На 31 януари 2012 г. при-
ключи основната дейност 
по проект  „Социален асис-
тент“ и „Домашен помощ-
ник“ за независим достоен 
живот в община Брациго-
во“, а именно - Предоста-
вяне на социалните услуги 
„Социален асистент“ и „До-
машен помощник“ и кон-
трол на дейността. Продъл-
жителността на услугата бе 
12 месеца – от 01 февруари 
2011 г. до 31 януари 2012 г. 

Основната цел на дей-
ността бе обслужване и 
обгрижване на 90 лица 
с увреждания и самотно 
живеещи възрастни хора , 
изолирани и безпомощни 
сами да се справят с еже-
дневните си проблеми от 
здравословен и социално-
битов характер.

В рамките на тази дей-
ност, след обучението и 
сключване на трудови до-
говори с 12 социални асис-
тенти и 18 домашни по-
мощници, се предоставяше 
социалната услуга „социа-
лен асистент“ и „домашен 
помощник“ индивидуално 

на всеки потребител. На-
значените работници се 
запознаха с Правилника за 
вътрешния ред, Процеду-
рите за качеството на пред-
лаганата услуга, Плана за 
намаляване на риска, Пра-
вилата за осигуряване на 
здравето и безопасността 
на социалните асистенти и 
домашните помощници. 
На базата на разработени 
индивидуални планове, 
всеки един социален асис-
тент и домашен помощник 
извършваше определени 
дейности, в зависимост 
от желанието и потребно-
стите на бенефициента. 
Услугите, които предоста-
вяха социалните асистенти 
бяха: подкрепа и помощ в 
общуването и поддържане 
на социални контакти, при 
организиране на развлече-
ния и занимания в дома и 
извън него, администра-
тивни услуги, битови услу-
ги, услуги в подкрепа на 
здравето на потребителя. 
Услугите, които предоста-
вяха домашните помощни-
ци бяха: подкрепа и помощ 

за извършване на дейности 
в бита, текущо почистване, 
поддържане на лична хи-
гиена, хранене, закупуване 
на хранителни продукти, 
административни услуги;

Всеки един ползвател се 
обслужваше от домашен 
помощник или социален 
асистент, които го посеща-
ваха по определен график. 
За всяко свое посещение 
социалният асистент и до-
машният помощник воде-
ше потребителски днев-
ник. Един път месечно, 
ръководителят по проекта 
и координатора извърш-
ваха проверки на място 
за  качеството на предла-
ганата услуга. Резултатите 
от проверките на място се 
отразяваха в констативен 
протокол и  се водеше Ре-
гистрационен дневник на 
посетените потребители.

С реализацията на про-
екта „Социален асистент“ 
и „Домашен помощник“ 
за независим достоен жи-
вот в община Брацигово“, 
постигнахме  положителен 
социален ефект и изпълне-

ние на поставените цели, а 
именно:

- Обгрижени 90 лица с ув-
реждания и самотно живе-
ещи възрастни хора в рам-
ките на 12 месеца;

- Удовлетворени битови 
и социални потребности 
на 90 преки бенефициен-
та, обслужени в семейна 
среда;

- Оказване помощ на 90 
семейства, чиито близки се 
нуждаят от допълнителни 
грижи;

Откриване на 30 нови ра-
ботни места в социалната 
сфера.

С  помощта на ОП „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2007-2013, съфинансирана 
от Европейския социален 
фонд,  осъществяваме об-
щата цел на проекта - подо-
бряване качеството на жи-
вот на  хора с увреждания и 
самотно живеещи възраст-
ни хора, зависими от посто-
янни грижи на територията 
на община Брацигово.

инж. Вера ДРАГОВА 
ръководител проект



Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, Младежки дом, II етаж, тел. 03552/ 23 54, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi 

Ние - хората

ЗАПОВЕД  №РД-468/17.10.2011 г
 На основание чл. 63/2/от ЗМДТ/Закон за местните данъци и такси и чл.44 ал.2 от ЗМСМА

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:
График за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване в Община Брацигово, за календарната 2012 година, както следва:    

Продължение от брой 2
С автомобил

Шкода ЛИАЗ  РА 0712
с. РАВНОГОР

ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. „Първа“
2. ул. „Тридесета“   
3. ул. „Тридесет и четвърта“
4. ул. „Петдесет и седма“
5. ул. „Петнадесета“
6. ул. „Шестнадесета“
7. ул. „Петдесет и девета“
8. ул. „Единадесета“
9. ул. „Тридесет и трета“
10. ул. „Девета“
11. ул. „Десета“
12. ул. „Тридесет и втора“
13. ул. „Петдесет и осма“
14. ул. „Втора“
15. ул. „Шестдесет и първа“
16. ул. „Шестдесет и четвърта“
17. ул. „Тринадесета“
18. ул. „Двадесет и шеста“
19. ул. „Осма“
20. ул. „Двадесет и осма“
21. ул. „Шестдесет и трета“           
22. ул. „Двадесет и седма“
23. ул. „Осемнадесета“
24. ул. „Двадесет и първа“
25. ул. „Двадесет и седма“
26. ул. „Тридесет и  първа“
27. ул. „Седма“
28. ул. „Тридесет и осма“

ВТОРНИК
1. ул. „Деветнадесета“
2. ул. „Петнадесета“
3. ул. „Четиринадесета“
4. ул. „Дванадесета“

5. ул. „Втора“
6. ул. „Четиридесет и четвърта“
7. ул. „Четиридесет и втора“
8. ул. „Четиридесет и трета“
9. ул. „Трета“
10. ул. „Четиридесета“
11. ул. „Първа“
12. ул. „Петдесет и трета“
13. ул. „Петдесет и четвърта“
14. ул. „Петдесет и шеста“
15. ул. „Четвърта“
16. ул. „Четиридесет и пета“
17. ул. „Четиридесет и първа“
18. ул. „Двадесета“
19. ул. „Четиридесет и пета“
20. ул. „Двадесет и първа“

СРЯДА
1. ул. „Четиридесет и седма“
2. ул. „Шеста“
3. ул. „Двадесет и трета“       
4. ул. „Четиридесет и осма“
5. ул. „Петдесета“
6. ул. „Пета“
7. ул. „Четиридесет и девета“
8. ул. „Двадесет и четвърта“
9. ул. „Двадесет и втора“
10. ул. „Първа“
11. ул. „Петдесет и пета“         
12. ул. „Двадесети пета“
13. ул. „Шестдесет и четвърта“
14. ул. „Двадесет и девета“
15. ул. „Петдесет и втора“
16. ул. „Петдесет и първа“

ЧЕТВЪРТЪК
Сметоизвозване и събиране на  ТБО от 
летовище „Васил Петлешков“ в актив-
ния сезон V - ІХ

С автомобил
Исузу РА 79780

ПОНЕДЕЛНИК - с. БЯГА
1. ул. „Първа“ 1-88 
2. ул. „Втора“ 1-35  
3. ул. „Трета“ 1-44 
4. ул. „Четвърта“ 1-17 
5. ул. „Пета“ 1-14 
6. ул. „Шеста“ 1-22 
7. ул. „Седма“ 1-7 
8. ул. „Осма“ 1-8 
9. ул. „Девета“ 1-34 
10. ул. „Десета“ 1-4 
11. ул. „Единадесета“ 1-7 
12. ул. „Дванадесета“ 1-10 
13. ул. „Тринадесета“ 1-12 
14. ул. „Четиринадесета“ 1-16 
15. ул. „Петнадесета“ 1-16
16. ул. „Шестнадесета“ 1-10
17. ул. „Седемнадесета“ 1-14
18. ул. „Осемнадесета“ 1-8 
19. ул. „Деветнадесета“ 1-6 
20. ул. „Двадесета“ 1-33
21. ул. „Двадесет и първа“ 1-19
22. ул. „Двадесет и втора“ 1-6
23. ул. „Двадесет и трета“ 1-9
24. ул. „Двадесет и четвърта“ 1-34
25. ул. „Двадесет и пета“ 1-22
26. ул. „Четиридесет и пета“ 1-3
27. ул. „Четиридесет и шеста“ 2
28. ул. „Четиридесет и седма“ 1-6
29. ул. „Четиридесет и осма“ 1-49

ВТОРНИК - с. БЯГА
1. „Двадесет и шеста“ 1-37
2. „Двадесет и седма“ 1-3
3. „Двадесет и осма“ 1-22
4. „Двадесет и девета“ 1-7
5. „Тридесета“ 1-5

6. „Тридесет и първа“ 1-38
7. „Тридесет и втора“ 1-13
8. „Тридесет и трета“ 1-20
9. „Тридесет и четвърта“
10. „Тридесет и пета“ 1-5
11. „Тридесет и шеста“ 1-4
12 „Тридесет и седма“ 1-12
13. „Тридесет и осма“ 1-3
14. „Тридесет и девета“ 1-6
15. „Четиридесета“ 1-3
16. „Четиридесет и първа“ 1-6
17. „Четиридесет и втора“ 1-13
18. „Четиридесет и трета “ 1-14
19. „Четиридесет и четвърта“ 1-44

ВТОРНИК - с. ИСПЕРИХОВО
1. ул. „Първа“ 1-24 
2. ул. „Втора“ 1-28 
3. ул. „Трета“ 1-13 
4. ул. „Четвърта“ 1-12 
5. ул. „Пета“ 1-18 
6. ул. „Шеста“ 1-8 
7. ул. „Седма“ 1-28
8. ул. „Осма“ 1-17
9. ул. „Девета“ 1-2 
10. ул. „Десета“ 1- 13 
11. ул. „Единадесета“ 1-13 
12. ул. „Тридесет и девета“ 1-38 
13. ул. „Дванадесета“ 1 - 12 
14. квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9,10  
15. Пункт за изваряване на ракия „РПК 
Априлци“ - извън регулация

СРЯДА - с. ИСПЕРИХОВО
1. ул. „Тринадесета“ 1-9
2. ул. „Четиринадесета“ 1-12
3. ул. „Петнадесета“ 1-16
4. ул. „Шестнадесета“ 1-15
5. ул. „Двадесет и четвърта“ 4-38
6. ул. „Двадесет и пета“ 1-10

7. ул. „Тридесет и втора“ 2-8
8. ул. „Тридесет и пета“ 1-9
9. ул. „Тридесет и шеста“ 1-9
10. ул. „Тридесет и трета“ 1-12
11. ул. „Тридесет и първа“ 1-20
12. ул. „Тридесет и осма“ 1-58
13. квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52

ЧЕТВЪРТЪК - с. КОЗАРСКО
1. ул. „Първа“ 1-23                         
2. ул. „Втора“ 1-8                          
3. ул. „Трета“ 1-14                         
4. ул. „Четвърта“ 1-20                      
5. ул. „Пета“ 1-16                         
6. ул. „Шеста“ 1-6                           
7. ул. „Седма“ 1-9                           
8. ул. „Осма“ 1-3                          
9. ул. „Девета“ 1-5                          
10. ул. „Десета“ 1                                
11. ул. „Единадесета“ 1-6                  
12. ул. „Дванадесета“ 1-12                
13. ул. „Тринадесета“ 1                       
14. ул. „Четиринадесета“ 1-10           
15. ул. „Петнадесета“ 1-4    
16. ул. „Шестнадесета“ 1-3
17. ул. „Седемнадесета“ 1-41                   
18. ул. „Осемнадесета“ 1-34                         
19. ул. „Деветнадесета“ 1-7                    
20. ул. „Двадесета“ 1-7                    
21. ул. „Двадесет и първа“  1-4               
22. ул. „Двадесет и втора“ 1-48            
23. ул. „Двадесет и трета“ 1-7               
24. ул. „Двадесет и четвърта“ 1-6          
25. ул. „Двадесет и пета“ 1                       
26. ул. „Двадесет и шеста“  1-8               
27. ул. „Двадесет и седма“ 1-10
28. ул. „Двадесет и осма“ 1-14
29. ул. „Двадесет и девета“ 1-6
30. ул. „Тридесета“ 1-6 
31. Сгради на „РПК Априлци“  

32. Валкин С. Кичуков ЕТ
33. Тевес - Козметик ООД
34. Здравко Чехларски ЕТ

ПЕТЪК - с. КОЗАРСКО
1. ул. „Тридесет и първа“ 1-8
2. ул. „Тридесет и втора“ 1-24
3. ул. „Тридесет и трета“ 1-35
4. ул. „Тридесет и четвърта“ 1-16
5. ул. „Тридесет и пета“ 1-7
6. ул. „Тридесет и шеста“ 1-5
7. ул. „Тридесет и седма“ 1-9
8. ул. „Тридесет и осма“ 1-5
9. ул. „Тридесет и девета“ 1-6
10. ул. „Четиридесета“ 1-4
11. ул. „Четиридесет и първа “ 1
12. ул. „Четиридесет и втора“ 1-3
13. ул. „Четиридесет и трета“ 1-2
14. ул. „Четиридесет и четвърта“ 1
15. Опитна станция по тютюна

ПЕТЪК - с. ЖРЕБИЧКО
/контейнери/

1. ул. „Първа“
2. ул. „Трета“
3. ул. „Осма“
4. ул. „Девета“
5. ул. „Десета“
6. ул. „Петнадесета“                               

ПЕТЪК
Розовски вриз в активния сезон

Забележка: 
Графикът може да бъде променян 
според необходимостта,  при което 
населението и съответните органи ще 
бъдат предупредени своевременно! 

Денят на св. Трифон, св. Валентин,
на лозаря, на виното, любовта и веселието

Известно е, че св. Трифон е 
покровител на лозарите, ви-
ното и веселието, затова на 
неговия ден (по стар или нов 
стил) през м. Февруари се 
прави зарязването на лозите, 
съпроводено с честване на ви-
ното и лозата. Св. Валентин се 
отбелязва за Ден на любовта 
като реверанс към европей-

ските традиции.
Също така се знае (от тези, 

които искат да знаят), че Де-
нят на лозаря е наследен от 
нашите прадеди траките, кои-
то са създали празника на бог 
Дионис (чието светилище бе 
открито на Перперикон) по-
кровител на лозата, виното и 
веселието.

Кой е бог Дионис? Той е син 
на гръмовержеца Зевс и дъ-
щерята на царя на Тива, про-
чутата с неземната си красота 
Семела. И когато Хера, съпру-
гата на главния бог, научила 
че тя ще роди дете на Зевс, ѝ  
внушила да поиска той да сe 
яви пред нея с цялата си мощ. 
И когато той дошъл с гръмо-

тевици, мълнии и пламъци, 
Семела преждевременно 
родила момченце. Бащата 
го спасил от огъня, после го 
завил в бръшлян и го зашил 
в бедрото си. Недоносеното 
дете било родено втори път, 
като било дадено на нимфите, 
за да го отгледат. На Дионис 
главният бог дал властта над 

лозите, виното и веселието... 
На деня си той излизал между 
хората на колесница, накиче-
на с бръшлян, теглена от шест 
коня, съпроводен от бог Пан, 
сатири, менади, вакханки с 
музика, песни и свирни...

От траките ние сме насле-
дили и други празници, както 
и склонността към изкуствата  

(Орфей е тракиец), най-вече 
в песните и музиката, както и 
непризнаване авторитета на 
властта и... враждите и меж-
дуособиците.

Да не забравяме, че с чест-
ването на Деня на лозаря да-
ваме дължимото на нашите 
прадеди - траките.

Д. А.

РИТОН
„След знамението Филип пратил 

да се допитат в Делфи... Богът за-
повядал да принася жертва.“

Плутарх

Аз виждам в тебе неизрекъл тъмно 
заклинание

едно видение, заринато в
мълчание...

Прах златен в залеза над Тракия
припламва подир бойна колесница;
сам царят лудо влюбен във конете *
камшик размахва,
тракат с ек копита...
Лети с шлем гривест като мълния

събудил
задрямалото с вечността

Трихълмие...
А там, посред лози ръждиви,

увенчали
незнайни ридове със пламнал

кехлибар,
тракийка млада с кошница на рамо
сподиря го
с очите на сърна,
като весталка в жертвения залез
с тревога
тръпнеща в разсънената младост...
На Филипопол в теб навеки

пулса бий
с изкуството на вехти куюмджии!**

Димитър АДЖЕЛАРОВ

* Името на цар Филип означава
„който обича конете“

** Златари

МЪРТВО ВЪЛНЕНИЕ
Ти ме разбираш.
И аз те разбирам,
но странно – не се доразбираме!
Аз ти говоря,
и ти ми говориш.
Говорим, говорим! Не спираме.

Ти ме обичаш.
И аз те обичам.
От обич дори прекаляваме,
но като влакове 
в двете посоки
един покрай друг изтрещяваме.

Ти съжаляваш
и аз съжалявам
и стреснати търсим причастие.
Ах, толкова мъничко,
все толкова мъничко
ни липсва за пълното щастие!

Треперим за тази любов, 
връхлетяла ни
като прекрасна измислица.
А толкова мъничко,
толкова мъничко
ѝ пречи да бъде и истинска!

И кой е виновен?
О, кой е виновен
е всъщност въпрос без значение -
невинните също се давят попаднат ли
във мъртви сърдечни вълнения.

Чудо е всяка любов, 
но кристална е –
прекрасно,  но крехко създание.
Ти го желаеш
и аз го желая,
но стига ли само желание?

Димитър СТЕФАНОВ

                    ОТРАЖЕНИЯ
Духът, успокоен, ви съзерцава,
любими образи и светлини,
като небесен вир ви отразява,
за да ви вземе в свойте глъбини.
Потъват ручеи, звезди и птици,
неразтопени, ярки снегове,
от щастие препълнени зеници
и вятър, който птиците зове.
Но всеки образ после сам изплува,
изчезват ручеи, звезди и сняг,
тъжат зениците и пак надува
крилата вятърът към някой бряг.
Остават въглени под звезден шатър,
неизразимо нежна белота,
душа на птица и попътен вятър
за най-красивото ни – любовта.

Ангел ПОПОВ

„Впрягът на десет вола не може да 

тегли с такава сила, както слабият 

женски косъм“. Х. Лонгфелоу

„Най-красивата жена се съмнява в 

  своя ум, най-силният мъж - в своя чар“
А. Мороа

„Сърцето е кристална чаша -

    разбиеш ли го, не можеш го слепи“
Японска пословица 




