
Общински вестник ISSN 1310-4918

ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(727) Брацигово, год. XXXІ,

7 февруари 2013 г.

четвъртък

30 ст.

333

О Б Я В И                            О Б Я В И                            О Б Я В ИО Б Я В И                            О Б Я В И                            О Б Я В И

Община Брацигово набира потребители 
на социални услуги „Болногледач, домашен 
помощник и социален помощник” по Про-
ект BG051PO001-5.1.04-00009-C0001 „Звено 
за услуги в домашна среда „Подкрепа в 
дома” към Домашен социален патронаж 
- Брацигово”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013 г. Услугата се предоставя срещу 
потребителска такса съгласно изисквания-

та на Наредбата за местните данъци и такси 
на Община Брацигово.

Всички желаещи да ползват предвиде-
ните по Проекта социални услуги могат да 
подадат документи (по образец) на фронт-
офиса на Община Брацигово, ул. „Атанас 
Кабов” №6А. 

Ръководител на проекта:
    Мария МАДАРОВА
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О Б Я В А
от офиса за военен отчет в Община Брацигово за приемане 
на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание 

за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

1. Със  Заповед № ОХ – 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната  на Република Бъл-
гария се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете 
въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс 
в СВ, ВВС и ВМС, както следва:

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – общо 699 длъжности
ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ – общо 395 длъжности
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ – общо 105 длъжности

ЗАБЕЛЕЖКА: С пълния списък на длъжностите за кандидатстване можете да се запо-
знаете на информационното табло на Областен военен отдел – Пазарджик, адрес: гр. Пазар-
джик, ул. „Втори януари” № 10, ет. 3, тел. 034/445-463, на сайта на Централно военно окръжие 
– София – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в Община Брацигово, ет. 1, стая 4, тел. 
03552/20-65, при младши експерт Петьо Русеков или старши специалист Михаил Дзуков.

Европейски съюз Европейски социален фонд

Първата за 2013 година 
редовна сесия на Общински 
съвет – Брацигово, се прове-
де в последния ден на месец 
януари. В проекта за дневен 
ред бяха включени общо 19 
точки. В последствие това бе 
променено – отпадна една 
точка, оттеглена от вносите-

ля, и входирани две от из-
пълнителната власт поради 
неотложност на казусите.

Така общо двадесет точ-
ки организираха работния 
процес на седемнадесетте 
общински съветници. По 
молба на докладващия бе 
променена и последовател-

Преди дни в Брацигово 
официално откриха новия 
супермаркет „ХИТ”. В него 
брациговци и гостите на 
града могат да намерят бо-
гат избор от храни, напитки, 
пресни зеленчуци и други 
стоки, които да пазаруват 
по европейски стандарти. 
Обектът е разположен вър-
ху просторна площ и освен 
богатото разнообразие от 
стоки и услуги, осигурява и 
седем нови работни места. 
Част от персонала е нает 
по програма от Бюрото по 
труда.

Новият търговски обект 
се намира в началото на 
булевард „Освободители” 
на Старата автогара и е 
собственост на Йордан 
Паунов. В него клиентите 

имат пряк достъп до 
щандовете и стоките, 
подобно на други 
големи магазини. 
Всички стоки са мар-
кирани с код, който се 
разчита от специално 
устройство-четец, 
улесняващо рабо-
тата на касиерите и 
пестящ времето на 
клиентите. Магазинът 
разполага с касетки, 
колички и две каси 

за обслужване. Още в 
първия ден от откриването 
на обекта интересът към 
него беше огромен. За 
Брацигово това е нов  тип 
магазинно обслужване, тъй 
като досега повечето от 
търговските обекти пред-
лагаха частичен достъп до 
стоките си. В „ХИТ” се пред-
лага постоянно жива риба 
и богат асортимент от меса 
и местни продукти. Най- 
атрактивната придобивка 
е щандът за готови топли 
храни и деликатеси.

За в бъдеще управите-
лят обещава да разшири 
набора от предлагани услу-
ги. Магазинът ще работи 
всеки ден от 6.00 до 21.00 
часа.

 

МАГАЗИН „ХИТ” 
ОТВОРИ ВРАТИ

ГАРАНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯГАРАНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ  
И ОБЩИНСКАТА ГОРА ПОИСКАХА СЪВЕТНИЦИТЕИ ОБЩИНСКАТА ГОРА ПОИСКАХА СЪВЕТНИЦИТЕ

ността на разглежданите 
материали. Като първа точка 
се разгледа информацията 
на директора на ПГСА – Бра-
цигово, за цялостното състо-
яние на учебното заведение. 
Техникумът по строителство, 
както го знаем всички, от 
край време  е на дневен ред 
пред местните парламента-
ристи. Водени от желанието 
си да спасят дългогодиш-
ната школа, общинските 
съветници многократно са 
дебатирали за обективните 
и субективни процеси око-
ло училището. Гаранции за 
успешно реализиране на 
тазгодишния план-прием 
поискаха от директора на 

ПГСА всички, търсейки най-
добрия вариант за привли-
чане на и без това малкото 
завършващи осмокласници 
в общината през настоя-
щата учебна година. Тъй 
като темата е изключително 
емоционална за брациговци, 
а и 2/3 от общинските съ-
ветници са възпитаници на 
професионалната гимназия, 
дебатите преминаха припо-
вдигнато, с изказвания в 
двете крайности, но въпреки 
всичко добрият дух надделя 
и информацията бе приета с 
уточнение за набелязване на 
спешни мерки за положите-
лен изход от кризата.
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МИСЪЛ НА БРОЯ

„ЖИВОТЪТ СЪЗДАВА РЕД, НО РЕДЪТ „ЖИВОТЪТ СЪЗДАВА РЕД, НО РЕДЪТ 
НЕ СЪЗДАВА ЖИВОТ.“НЕ СЪЗДАВА ЖИВОТ.“ 

Антоан дьо Сент Екзюпери

64,7% ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ В ПАЗАРДЖИШКА 
ОБЛАСТ ГЛАСУВАХА С ДА НА РЕФЕРЕНДУМА

  Изборният ден приклю-
чи със 17,8% избирателна 
активност, според оконча-
телните данни за региона 
от първия национален 
референдум след демо-
кратичните промени у нас. 
64,7 на сто от гласувалите 
в областта  са отговорили с 
ДА. Това прави 29 121 гласа. 
35,3% са отговорили с НЕ - 
или 15 906 гласоподаватели. 
Окончателните данни са от 
обработените общо 352 сек-
ционни протокола,  съобщи 

говорителят на Районната 
избирателна комисия в Па-
зарджик Георги Добрев. 
В урните са намерени 555 
недействителни бюлетини. 
Право на глас в първия 
национален референдум 
след демократичните про-
мени у нас имаха 253 317 
гласоподаватели. Денят на 
вота в Пазарджишка област 
приключи със 17,8% избира-
телна активност. За община 
Брацигово статистиката 
сочи следните резултати:

Антоанета МАНОЛЧЕВА

Учениците от гимназиите 
вече ще могат да получават 
стипендии от 21 до 50 лева, 
гласи проект за постанов-
ление на просветното ми-
нистерство. Досега те бяха 
около 21 лева. Право на 
месечна стипендия имат не 
само българчета, а и деца от 
ЕС, които учат в наши учили-
ща. Освен за отличен успех, 

децата могат да получават 
пари и за „подпомагане на 
достъпа до образование 
и предотвратяване на от-
падането”. Те ще се дават 
предимно на ученици от 
социално слаби семей-
ства. Пари ще получават и 
деца с трайни увреждания, 
както и сираци.

„Априлци”

ВДИГАТ СТИПЕНДИИТЕ НА ГИМНАЗИСТИТЕ

BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.1.04-0009-С0001

Проект: „Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома”
към Домашен социален патронаж - Брацигово”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейски съюз, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

О Б Я В АО Б Я В А

/Соб. инф./

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на  ЕСФ. 
Община Брацигово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства 

не може да се приеме като официална позиция на ЕС или на Агенцията за социално подпомагане.

РЕСТОРАНТИ И МАГАЗИНИ 
НЯМА ДА ХВЪРЛЯТ ХРАНА 
В КОФИТЕ ЗА БОКЛУК!В КОФИТЕ ЗА БОКЛУК!

Забранява се на ресторанти и магазини да изхвърлят 
храна в кофите за боклук. Промените са задължителни също 
така за всички обекти, в които се произвеждат хранителни про-
дукти. Това предвиждат допълнения в Закона за храните, които 
предстои правителството да приеме. Животинските отпадъци, 
негодни за консумация, трябва да се държат в затворени съдо-
ве и други подходящи системи, докато бъдат откарани до ека-
рисажа. Остатъците от вегетариански храни пък се предават 
за третиране съгласно Закона за управление на отпадъците, 
гласи проектът. Годните манджи ще отиват при нуждаещите се, 
а развалените ще се унищожават за сметка на търговеца или 
производителя. Продажбата на храни по интернет ще може да 
се прави само от тези, които имат собствен магазин, заведение 
или производствена база, предвиждат други промени.

/Соб. инф./



ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ДЪРВА 
НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

Ние - хората
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Другата по-обстойно ко-

ментирана точка бе девета 
в дневния ред, а именно 
– Утвърждаване на план 
за ползване на дървесина 
от общинска гора Санджа-
ка през 2013 година по 
дървесни видове, видове 
сечи и обем.  Точката бе 
докладвана от главен екс-
перт „Земи, гори и води” в 
Общинска администрация 
– госпожа Зинаида Глухче-
ва, а за помощ и експертна 
консултация бе поканен и 
господин Димитър Вачков 
– лицензиран лесовъд  за 
община Брацигово. След 
компетентно излагане на 
проблема с правилното екс-
плоатиране на общинската 
гора, планът за ползване 
на дървесина бе гласуван 
с пълно мнозинство и бяха 
определени двама общин-
ски съветници, които да 
участват при провеждане на 
търга с явно наддаване за 
избор на фирма за извърш-
ване на сечта.

На редовната сесия бе 
взето и решение за избор 
на застраховател за сключ-
ване на задължителна 
застраховка „Гражданска 
отговорност” на авто-
мобилите, собственост на 
„Инфрастрой” ЕООД - град 
Брацигово,  както и бе приет 
бизнес планът на общинско-
то дружество за периода 
2014-2018 година.

Другите разглеждани 
точки касаеха:

� Вземане на ре-
шение за предоставяне на 
земи от Общински поземлен 
фонд по искане на Общин-
ска служба „Земеделие” 
– Велинград, на наследни-
ците на Ангел Йорданов Да-
биджев от село Равногор;

� Приемане на отчет 
за извършените разпореди-
телни сделки с общинско 
имущество на територията 
на община Брацигово за 
четвъртото тримесечие на 
2012 г.;

� Вземане на реше-
ние за изменение и допъл-

нение на Наредбата за реда 
на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество;

� Разглеждане на 
информация за културните 
събития в община Браци-
гово през настоящата 2013 
година;

� Вземане на реше-
ние за промяна общия раз-
мер на бюджета на Община 
Брацигово за 2012 година и 
промяна на поименния спи-
сък на обектите за капитало-
во строителство;

� Вземане на ре-
шение за ползване на 
временен безлихвен заем 
от бюджета на Община 
Брацигово за финансиране 
на разходите във връзка 
с изпълнение на проекти, 
реализирани от общинското 
ръководство;

� Вземане на реше-
ние за ПУП-ПП за трасе на 
електропровод и водопро-
вод в землището на село 
Бяга.

Иванка СТЕФАНОВА

ГАРАНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ
 И ОБЩИНСКАТА ГОРА ПОИСКАХА СЪВЕТНИЦИТЕ

Случвало ли ви се е да 
вървите по улицата и да 
видите някой с протегната 
ръка или с кутийка пред 
себе си? На всеки се е случ-
вало и продължава да се 
случва, често при това. Въ-
рвим  по тротоара и извед-
нъж пред заведение, пред 
църквата или пред входа 
на гробищния парк вижда-
ме човек, седнал на студа, 
сгърчен и с протегната ръка. 
В друга ситуация човекът е  
дете, което щом някой мине 
покрай него, заучено произ-
нася думи от рода на “Гос-
под здраве да ти дава, дай 
малко стотинки”. Интересно 
е, че независимо от иконо-
мическата ситуация, просия 
винаги има, по-страшното 
е, че в нашия град тя се 
практикува главно от под-
растващи. И според скром-
ните ни наблюдения трудно 
лавира. Някои я отдават на 
безработицата, други - на 
обедняването на населени-
ето, особено на малцинстве-
ните групи, но има и една 
трета група хора (към които 
се причисляваме) които 
смятат, че това е бизнес, и 
то доста добре подреден и 
много печеливш! Особено 
за родители на многодетни 
ромски фамилии.

Историите на всички са 
ужасяващи, сърцеразди-
рателни и трудно могат да 
те оставят безучастен. При 
положение, че ние самите 
треперим прави и хубаво 

облечени, няма как да не 
ни стане жал и да не дадем 
някоя стотинка. Особено 
ако видим  дете, което е на 
няколко години, мръсно, 
одърпано, с посинели от 
студ ръце и лице. Човешкото 

у много хора се събужда при 
тази картина и всеки дава, 
колкото може... Вътрешните 
терзания да подкрепиш или 
не просещия предполагам 
са кодирани у всекиго, угри-
зенията, че подире ти хлен-
чат гладни деца или сакати 
и безпомощни същества 
винаги си остават.

Отвъд нравствената 
тревожност и социално 
съчувствие, съществуват 
поне три въпроса, които 
също не ни дават покой.
 Иска ни се преди да съжали-
те тези хора, най-вече деца, 
да се замислите за общо-
човешките ценности и да 
попитате съвестта си дали, 
пускайки някоя монета,  им 
помагаме… или така просто 
засилваме обърнатата кола 

на живота им по стръмното.
Проблемът освен чисто 

юридически е и социално-
икономически. Юридически 
продължава да съществува 
дилемата дали да се узакони 
просията и да се наложат 
стриктни правила, както е в 
държави като Франция, Ита-
лия и Швеция. Така ще бъдат 
премахнати и по-фрапира-
щите корупционни схеми, 
тъй като просяците реално 
трябва да бъдат гонени и при 
рецидив – арестувани и съ-
дени – стъпки, от които орга-
ните на МВР и прокуратурата 
са доста далеч... И вторият 
проблем – злоупотребата 
с милосърдието на хората, 
които веднъж чрез данъците 
си плащат социалните по-
мощи и детските на просе-
щите малцинства и от друга 
страна, чрез дарението си 
наливат пари в бездънната 
схема. И още нещо – тормо-
зът, който тези хора, техните 
собствени родители,  оказват 
на невръстните си деца, като 
ги ползват, отдават под наем 
и продават като стока.

Тези и други проблеми, 
свързани с обгрижването на 
децата от рисковите социал-
ни групи, обсъди Общинска-
та комисия по закрила на 
детето на своето заседание 
от 1.02.2013 година.

Иванка СТЕФАНОВА
секретар на МКБППМН

Брацигово

Гр а д ът ,  п р о с и я т а  и  о б щ е с т в о т оГр а д ът ,  п р о с и я т а  и  о б щ е с т в о т о

ТЕМИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
КОМИСИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Бебетата и децата до 7 г. 
ще пътуват в градския транс-
порт със собствени карти. 
Изискването е по постанов-
ление на правителството. 
Картите са безплатни и ще 
важат за  безплатно пътуване 
в превозните средства за об-
ществен превоз на пътници, 
неограничен брой пътувания 
по вътрешноградския авто-
бусен, тролейбусен, трамваен 
транспорт в цялата страна, 
включително и метрополи-
тена.

В повечето градове в стра-
ната част от най-малките вече 
имат превозни документи. 
Въпреки че са безплатни и 
се получават срещу пред-
ставяне на акт за раждане и 
личната карта на родител или 
настойник, интересът към тях 
засега е слаб.

Абонаментните карти се 
издават по образец, утвърден 
от кмета на общината, в която 
живее детето.

Същите се издават по 
настоящ адрес и срещу 

представено копие от акта 
за раждане и документ за 
самоличност на родител (на-
стойник), удостоверяващи 
възрастта на детето, неговия 
адрес и снимка с размери 1.5 
на 2.00 см.

Картите се издават еже-
годно през цялата година 
със срок до 31 януари на 
следващата, а когато детето 
навършва 7 години през 
този период – до датата на 
навършването им. 

„Априлци”

ИЗДАВАТ БЕЗПЛАТНИ КАРТИ 
ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 7 г.

 Това обявиха от  Минис-
терството на земеделието и 
храните. Във всяка общин-
ска служба по земеделие  
кандидатите ще могат да се 
запознаят с географския 
обхват на специализирания 
слой „Площи в добро земе-
делско състояние” и дали 
заявените от тях площи 
попадат изцяло или час-
тично в допустимия слой. 
Справката се извършва на 

електронната страница на 
Фонд „Земеделие”. При не-
съгласие с посочените дан-
ни, кандидатът има възмож-
ност да подаде възражение 
в съответната Областна 
дирекция „Земеделие” до 
министъра на земеделието 
и храните.  Специализира-
ният слой „Площи в добро 
земеделско състояние” за 
Кампания 2012 е актуализи-
ран чрез разчитане  на нова 

цифрова ортофотокарта на 
страната по самолетно и 
сателитно заснемане и чрез 
отразяване на резултатите 
от теренни проверки, про-
ведени през 2012 г. На база 
тези актуализирани данни 
Разплащателната агенция 
ще извършва част от задъл-
жителните кръстосани про-
верки на подадените през 
кампания 2012 заявления за 
подпомагане.

ДО 14 ФЕВРУАРИ СТОПАНИТЕ МОГАТ 
ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА ОБХВАТА 
НА ДОПУСТИМИЯ СЛОЙ ЗА КАМПАНИЯ 2012 Г.

Надявам се, че израс-
налите в Брацигово по-
коления представители на 
60-те и 70-те години, а и по-
възрастните, помнят една 

картина, навяваща много 
мили спомени. Някога от 
ранна пролет до късна есен, 
ако минеш по тихите улици 
на градчето, покрай къщите, 
пред портите няма как да 
не видиш възрастни жени, 
седящи на малки дървени 
столчета и плетящи дантели 
на една кука.

Сега това е само идея за 
платно на художник.

Около юбилея на града 
ни, връщайки се назад във 
времето, покрай многото 
инициативи, имащи за цел 
да отразят различни аспек-
ти от живота ни на хора с 
традиции и самобитност, ре-
шихме да отдадем заслуже-
ното и на сръчните ръце на 
нашите баби и майки. Декем-
врийските празници дадоха 
повод на читалище „Васил 
Петлешков - 1874” - Брациго-

во, да организира изложба 
на уникални произведения, 
създадени от сръчните ръце 
на брациговката.

 „Било е време, когато 
майките учели 
своите момичета 
още от малки да 
плетат, тъкат и 
шият, да бродират, 
да плетат чорапи 
и дантели и което 
момиче не се е 
научило, тежко 

и горко му, защото тогава 
върху жената е падала гри-
жата изцяло за облеклото 
на семейството, завивките, 
постелките и всичко, което е 
необходимо за дома.”

Днес всичко може да се 
купи от магазина, всякакви 
инородни щампи се опитват 
да ни внушат уют, но сръч-

ността и усета на нашен-
ските жени към красивото  
опровергават това. Че не 
са предадени навиците, го 
доказаха 7-те участнички в 
тази изложба със своите 86 
експоната. В експозицията 
бяха подредени няколко 
вида дантели, изработени 
по оригинална технология 
от различни видове конци.

Творенията на Иванка 
Павлова, Пенка Пулонова, 
Мария Нанова, Денка Янева, 

Димитрия Рашайкова, Гена 
Павлова, Цонка Кънчева 
разкриха красотата на тра-
диционната българска дан-
тела, носеща в себе си не 
само сръчността на ръцете 
им, но и усета към прекрас-
ното и изконно българското.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

ОТ БАБИНИТЕ РАКЛИОТ БАБИНИТЕ РАКЛИ

И тази година Община 
Брацигово ще подпомогне 
рискови групи хора,  пред-
лагайки им дърва за огрев 
на преференциални цени. 
Процедурата е резонна за 

града и региона.  Имащи 
право да ползват предим-
ството са самотно живеещи 
възрастни хора, инвалиди 
първа група, фронтоваци 
и пенсионирани лесни-

чеи. Те трябва да подадат 
заявление до кмета на 
общината по образец на 
фронт офиса на Общинска 
администрация до 31 март 
2013  година. 

НАКРАТКО
Предстои да влязат 

в сила Изменения и до-
пълнения в Наредбата за 
изграждане и опазване 
зелената система на 
територията на община 
Брацигово.

* * * 
Предстои да влезе в 

сила Наредба на основа-
ние чл. 225а, ал. 3 от изме-
нение на Закона за устрой-
ство на територията. 

* * * 
Предстои да влязат 

в сила Изменения и до-
пълнения на Наредбата 
за реда за придобиване, 
управление и разпорежда-
не с общинско имущество 
на Община Брацигово.

Сърдечна  благодарностСърдечна  благодарност
В навечерието на Коледните празници с голяма тъга 

в сърцето и със сълзи в очите нашата съжителка Живка 
Асенова Банкова призова за парична помощ, необходима 
за сложната операция на сина й Любен Георгиев Банков 
в София.

Молбата й бе чута и за много кратко време състрада-
телните равногорци дадоха от сърце това, което могат 
от оскъдните си доходи.

По инициатива на свещеника Атанас Николов бе по-
ставена касичка в храма. Пари се събираха и в някои от 
хранителните магазини и от близки хора.

Равногорци са трудолюбиви и добри, отзоваха се и за 
кратко време бе събрана немалка сума.

Приятелите и някои от близките на Любчо, освен 
пари, дариха и кръв, необходима за операцията, която бе 
направена навреме и успешно.

Майката и Любчо благодарят от все сърце на всички 
дарители. Желаят им много здраве и благополучие.

Нека да бъдем все така добри!
Елена КИСОВА, с. Равногор
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И този Йордановден 

щеше да премине за стария 
бъчвар бай Йордан Кумбара, 
както шейсет и седемте пре-
дишни – с  обречения курбан 
и с благословията на поп 
Василий, понесъл чемшире-
ната китка със сребърното 
разпятие, и с дългата маса за 
идващите до полунощ гости, 
зачервени и отрупани със 
сняг, като тропаха по стъл-
бите под пушливия фенер… 
Броеницата години му бяха 
внушили, че едни хора се 
раждат само за празници, а 
други - само за делници, да 
живеят в мъчителен труд и 
страдания, и тъй си е било 
от векове… „Така е било 
и ще бъде от нине, присно 
и вовеки…” бе неговото 
верую, изразявано само с 
една въздишка като чуеше 
за някоя несправедливост 
или злодеяние…

Защото бе запомнил три-
те глави на хайдути, набуче-
ни на върлини сред родното 
Преврен пред църквата, още 
когато беше малчуган… Как-
во бяха направили тези луди 
глави на османската власт, 
потиснала ни от незапомне-
ни времена? Можеш ли да 
спреш вятъра?...

…Още не влязъл в двора 
на църквата, към него се за-
даде уста Боян, строител на 
камбанарии и кули, чийто 
син заглеждаше внучката на 
заможния бъчвар:

- За многая лета, бай Йор-
дане, да ти е живо името…

И преди  Кумбара да 
обърне глава, изпревари го 
Симон Клисаря, понесъл 
окаден свещник:

- А бе, дюлгерино, не ти 
ли стигна лятото да скачаш 
от греда на греда като петел 
за парче хляб, ами още от 
Димитровден не си стъпвал 
в църква? – и хитро примиг-
на на стария бъчвар.

- Не закачай човека, 
Симоне… - изрече Кумбара, 
като се подпря на бастуна, 
потен в овчия кожух. – Бо-
лен е бил…

- И отгоре на това оная 
фукара като него, синът му, 
се гласял да ти стане зет! 
- подмигваше Клисаря с 
лисичите си очички. -  Той 
не може кръг на бъчва да 
изчисли, един обръч да из-
мери, тръгнал с внуката ти 
да се мери…

Майстор Боян отдавна 
бе прекрачил в двора, спо-
дирян от думите на Симон 
Клисаря, който – Кумбара 
добре го знаеше – искаше да 

му се докара, та след някой 
ден да изпроси някое каче, 
без да даде и грош… Като 
преминаваше по снега на 
църковния двор, от прозор-
ците на храма до ушите му 
стигна силният глас на поп 
Василий: „И рече Йоан… Аз 
ви кръщавам с вода в пока-
яние-е, а този, който и-и-де 
след мен ще ви кръсти с Дух 
свят и с огън… И дойде Исус 
от Галиле-е-я на река Йордан 
да се кръсти от Йоан-н-а-а… 
И като се кръсти, Исус изле-
зе от водата, и ето - отвориха 
се небеса-а-та и видя, че 
Духът Божи слизаше като 
гълъ-ъ-б…”

И докато потърси в по-
яса си грошове за свещи, 
после да чуе 
честитяването от 
старите жени в 
преддверието, бай 
Йордан не разбра, 
че вътре поп Ва-
силий бе спрял да 
чете Евангелието 
от Матея, чуваха 
се само мъжки 
викове, над които 
надделяваше пи-
ринченият глас на 
учителя:

- …Ти не го 
прехвърляй през 
синора уж с бо-
жии слова, отче 
Василие, ами на-
право си признай, че къщата 
на баща ти, хаджи Гачо, се 
пада на школото по сетната 
му воля! – И той видя над 
главите на мъжете учителя 
Цвятко, стъпил нависоко 
пред владишкия трон.

- А ти не сей раздори в 
стадото ми! – в ръка с псал-
тира вдигна глас поп Васи-
лий, изправен пред олтара. 
- Защото, казано е, че „на-
емникът, който е дошъл от 
другаде и чиито овце не са 
негови, види ли, че иде вълк, 
оставя ги и бяга”!

Старият бъчвар бавно 
премина през множеството, 
за да седне на стола си, над-
писан с името му до края на 
живота му, като си мислеше:
„И на такъв личен ден ли се 
хванаха да вдигат крамола 
за това школо?… Не разбра 
ли учителят, че „на сиромах 
думите не се слушат”, както 
пише в Светото писание?”

И той, както всички оста-
нали богомолци, знаеше за 
последната воля на хаджи 
Гачо - старата му къща да 
се предостави на общината 
за училище на девойките, 
но синът му - поп Василий, 

не отстъпваше… Защото ис-
каше да ползва дълбоката й 
изба, за да настани казаните 
за гюловото масло, а зет му 
- Иван Духалото – искаше на 
широкия чардак и кьошка да 
отглежда копринени буби… 
И двамата намериха под-
крепа от мютесарафина във 
Филибе, дост на  предиш-
ния архиерей Ставрос, до 
неотдавна върл противник 
на Бозвелията и Авксентий 
Велешки, водителите на бъл-
гарите, когато отцепиха Ек-
зархията от Патриаршията в 
Цариград… Скулестият грък, 
като бе разбрал, че ще се 
отваря още едно българско 
училище, реши да събере 
вода от девет дерета, това да 

не стане… Пък и не можеше 
да забрави изпратените му 
от поп Василий стотина оки 
едри орехи… Така че тези 
дни превренският поп щеше 
да донесе тапията с печата, с 
което къщата оставаше не-
гова… Разбива ли се с гола 
глава каменна стена? Какво 
тогава се дърлеше гласови-
тият даскал?

- …И забравяш думите 
на апостол Павел, който 
казва, че „человеческото за-
вещание като е потвърдено, 
никой не го разваля!” – не 
мирясваше даскалът.

- А не показа ли Христос 
образа на кесаря върху мо-
нетата, за да покаже тя кому 
принадлежи? – остави кни-
гата поп Василий и пристъпи 
напред, протегнал настоя-
телно ръка с показалец. - И 
всяка къща не принадлежи 
ли на този, чието име носи?

Двете учителки, дошли 
от Сопот, изправени под 
иконата на св. Георги Побе-
доносец, гледаха ту плахо, ту 
с възторг на пререканието… 
Жените обръщаха глави ту 
към олтара, ту към владиш-
кия трон, а мъжете свиваха 

юмруци в закана…
Всички знаеха, че право-

то е на учителя, но – отегче-
ни вече, се примиряваха с 
обречеността на усилията 
му… Още повече, че не той 
беше починал, а едрогла-
вият свещеник бе вмъкнал 
укор в свещените слова… 
Слънчевите лъчи се пречуп-
ваха през дима от свещите, 
лицата по стенописите про-
светваха…

- А не каза ли се: 
„Докле съм на света, ви-
делина съм?” - извиси се 
неочаквано мелодичен глас, 
който продължи: - И по-ната-
тък: „Това е чудното, че вие 
не знаете откъде  и кой очите 
ви-и-и…”

Стотина чифта очи се 
впериха към амвона, където 
се бе изправил млад човек 
в европейски дрехи, среден 
на ръст, с тяло на атлет и с 
очи на магьосник, чийто цвят 
преливаше от небесноси-
ньото към стоманеносиво… 
Той вдигна ръка с присвити 
пръсти, като че благославя-
ше, и продължи, грабнал с 
видими нишки съзнанието 
на всички:

- „Водители слепи… за-
щото очистяте външното на 
чашата и на блюдото, а отвъ-
тре са пълни с ограбеното и с 
неправдата?... Очисти първо 
отвътре чашата и блюдото, 
за да бъде и външното им 
чисто…”

Поп Василий се обърна 
изненадан, после остана като 
вкаменен пред непознатия, 
който бе застанал като съ-
дник между него и учителя, 
вперил невярващи очи, за-
сиял от възторг!

В настъпилата от изне-
надата тишина непознатият с 
очи на магьосник продължа-
ваше с обаятелния си глас:

- Докога, братя, ще под-
клаждате крамолите помеж-

ду си? Докога ще протягаме 
алчно ръце за къщи и имоти, 
ще си вадим очите един на 
друг от алчност, корист и за-
вист, а не ги надмогнем в себе 
си, за да добием човешко до-
стойнство в името на нашето 
Отечество? То е силата, която 
трябва да ни обедини… Нека 
в неговото име си кажем кри-
виците, па заедно да вървим 
напред, ако ще бъдем хора! 
Не се ли питате вие, които 
мислите само за днешното си 
еднодневно благополучие, 
защо над нас вече петстотин 
години лежи непрогледна 
мъгла, която като че ли души 
и убива всичко наоколо?… 
Не виждате ли, че цветята не 
цъфтят и не ухаят, славеите 

мълчат – не пеят, 
жътварките и ко-
пачките, забрадени 
с черни кърпи, не 
огласят родните 
полета с хубавите 
си песни? Кавалите 
вече не свирят и 
не веселят нашите 
усои, слънчеви по-
ляни и рътлини, а 
плачат и ридаят над 
тежката ни участ…

Синеокият за-
мълча за миг, из-
гледа множество-
то от жени и мъже, 
вперили немига-
щи очи в него… 

В тишината се чуваше само 
пращенето на свещите…

- Аз идвам от север – про-
дължи гостът. - И ви нося 
най-сърдечни поздрави от 
нашите големи патриоти, 
които денонощно мислят и 
търсят най-късия път към на-
шата Свобода! Те ме изпрати-
ха да събуждам заспалите, да 
окуражавам малодушните, 
да обнадеждавам унилите и 
да ви обединя, та заедно да 
разкъсаме веригите на роб-
ството! Нашето спасение е в 
нашето единомислие… Така 
майка ми покриваше малките 
въгленчета вечер с пепел, а 
на сутринта ги намираше, но 
никога веднага не слагаше 
дърва върху тях, а съчки, ко-
ито раздухваше, докато виде-
ше пламък… Аз съм тръгнал 
да развявам тези малки въг-
ленчета на вашето човешко 
достойнство, на вашата съ-
вест, за да разпаля огньовете 
на всенародния бунт против 
тиранията…

„Кой бе този човек? 
– се питаше Йордан Бъчваря. 
– Та поп Василий не е достоен 
дори да развърже ремъка на 
обущата му… Дали не е този, 

комуто лопатата е в ръцете, 
за да огребе хармана като 
изгребе пшеницата, а пля-
вата да предаде на огъня? И 
ето, за какво говореше този 
човек? Та ние не можем да се 
преборим да направим една 
къща на училище, а той иска 
да си възвърнем земята на 
дедите ни?” – недоумяваше 
той като повечето от бого-
молците. А младият гост про-
дължаваше:

- …И нека, братя, да из-
градим храм на нашето съ-
гласие и единство…

…Когато богомолците 
дойдоха на себе си, поп Ва-
силий го нямаше, а учителят 
викаше радостно:

- Чухте ли, братя, че ние 
не сме сами? Още днес, с 
бащите и майките, ще наста-
ним децата в Хаджигачовата 
къща, пък нека дойде някой 
да ни изгони! Както успяхме 
да надвием преди две години 
на гръцките владици, така ще 
надвием и на поп Василий…

Гласът на бай Йордан 
Бъчваря проехтя над мно-
жеството:

- Нека всички знаем, че 
хаджи Гачо е чул волята 
Божия в последния си час… 
Поп Василий не бива да вли-
за в грях!

Множеството зашумя, 
възбудено се раздвижи, 
всеки говореше, махаше с 
ръце, едни клатеха глави в 
неверие, други се заканваха, 
трети мълчаха, зашеметени 
от станалото…

…  
Вечерта у бай Йордан 

Кумбара, който на този име-
нит ден за първи път бе по-
чувствал съмнение в своята 
отлежала житейска мъдрост 
и верую, се събраха роднини 
и приятели… На дългата, за-
стлана със зелено сукно маса, 
в месингов свещник горяха 
три свещи над разтвореното 
Евангелие… Тихият разговор 
на гостите бе прекъснат от 
влезлия именник – бай Йор-
дан, а след него пристъпиха 
учителят Цвятко и синеокият 
непознат, който бе довършил 
необичайно литургията в 
църквата… И сякаш с него 
изгря непозната светлина,  
овладяваща гостите, не сва-
лящи очи от него…

За да остане тази нощ 
преломна за много от тях, ко-
ито щяха да тръгнат по един 
жертвен път като кръстения в 
река Йордан син Божий…

Фенерът самотно светеше 
на стълбата до полунощ…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-
0009-C0001 „Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в 
дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово”, фи-
нансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмезд-
на финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, 
Община Брацигово уведомява, че набира потребители на 
следните социални услуги: 

1. „Болногледач”
2. „Домашен помощник”
3. „Социален работник”

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:
• лица с трайни увреждания с ограничения или невъзмож-

ност за самообслужване, в това число и деца под 18 години;
• възрастни хора с ограничения или невъзможност за 

самообслужване.
Ще се предоставят три вида социални услуги в домашна 

среда - лична помощ, социална подкрепа и социално включ-
ване, комунално-битови услуги, съобразно индивидуалните 
нужди на потребителите на основание извършена социална 

оценка на потребностите от почасови грижи.
Същността на услугите е както следва:
• „Болногледач” - предоставя почасови социални услуги 

за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена, 
помощ при хранене, вземане на лекарства, подкрепа за ко-
мунално-битови дейности и социално включване на лица и 
деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност 
за самообслужване и на възрастни хора с ограничения и не-
възможност за самообслужване. 

• „Домашен помощник” - предоставя комунално-битови 
дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищ-
ните помещения.

• „Социален работник” - подкрепя социалното включване 
на обслужваните лица, помага в общуването и осъществява-
нето на социални контакти.

Потребителите  ще  заплащат  потребителска  такса 
съгласно Наредбата за местни данъци и такси на Община 
Брацигово.

Кандидатите, които желаят да ползват услугите, подават 
следните документи:

• Заявление по образец
• Медицинско удостоверение от личен лекар

• Решение  от ТЕЛК/НЕЛК/ЛЛК 
• Копие от лична карта /акт за раждане/
• Декларация за съгласие

Възрастните хора с ограничения или невъзможност за са-
мообслужване, които нямат актуални медицински документи, 
удостоверяващи здравословното им състояние, подават за-
явление за кандидатстване и копие на лична карта, както и 
оригинал на личната карта за справка.

Подборът на потребителите на социалните услуги ще се 
извърши на база изготвени оценки на потребностите от по-
часови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пе-
щера. Изготвените оценки ще се разгледат от  комисия, която 
ще изготви окончателните списъци на одобрените за включ-
ване в проекта потребители и на чакащите за включване.

Документи се приемат от 7 до 28.02.2013 г., всеки дел-
ничен ден от 8,00 до 17,00 ч., на фронт-офиса на Общинска 
администрация - Брацигово, на адрес: гр. Брацигово, ул. „Ат. 
Кабов“ № 6а.

Телефони за връзка: 
03552/20-54 или 03552/20-65, вътр. 111

Европейски социален фондЕвропейски съюз
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ÕÐÀÍÈ ÊÓ×Å, ÄÀ ÒÅ ËÀÅ!ÕÐÀÍÈ ÊÓ×Å, ÄÀ ÒÅ ËÀÅ!
„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí”

Ангел Чортев е бизнес-
мен. При това, като се има 
предвид сравнително късия 
му трудов стаж на това по-
прище, удивително обигран 
във фирмените игри. И макар 
пръстите му да бяха меки и 
подпухнали като кървавич-
ки, хватката им беше желяз-
на. Знаеха тези пръсти как да 
се дърпат юздите!

„На работника - разсъж-
даваше Чортев - трябва да се 
гледа като на пчеличка.  Ме-
доносна. Да лети, да жужи, 
да пълни питите, но… дотук! 
А каква част от меда добрият 
стопанин ще прибере за себе 
си и какво ще подхвърли на 
мухите, за да не умрат от глад 
– това трябва да решава пче-
ларят, а не пчелите…”

В неговата практика това 
означаваше: „Никога не се 
издължавай напълно и на-
време! Който се е вторачил 
в ръцете ти, няма куража да 
те погледне нахално в очите! 
Пробутваш половината… 
Най-много половината от 
заработката! Авансово, раз-
бира се. А останалото – обе-
щаваш! Който има да взема, 
ще си трае и ще се облизва 
като гладно псе пред месар-
ница. А дадеш ли му всичко 
– и още ще ти поиска. И ще 
се опита да ти седне на гла-
вата. Но… не е вчерашен бай 
ти Ангел! Знае той как!” 

Въодушевен от собстве-
ните си прозрения, Чортев 
се усмихна сам на себе си, 
разпери пръсти пред лицето 
си и ги заразглежда с умиле-
ние. Хей ръчички, хей ги две! 
Те ме слушат най-добре…

Беше си почти затанани-
кал, когато на вратата се чу 
плахо, почти котешко почук-
ване, което върна бизнесме-
на в актуалната му роля. Миг 
след това иззад тапицерията 
се показа и глава.

- Може ли, господин Чор-
тев?...

Беше стругарят Стойков.
- Тебе пък кой те пусна 

тука? Къде е секретарката?

Работникът повдигна 
рамене.

- Няма я… А аз… Ако 
може… Искам да помоля да 
ми платите остатъка… Поне 
от юнската заплата… Децата 
тръгват на училище… И…

Чортев го изслуша тър-
пеливо без да сваля краката 
си от бюрото и без да откло-
нява поглед от върховете на 
излъсканите си до блясък 
трандафори. Позната му 
беше тази песен. Слушаше 
я поне по сто пъти на ден. 
И затова не му беше никак 
трудно да я продължи със 
своя рефрен:

- Лесно ти е на тебе… Как 
се казваше?

- Пламен Стойков…
-  Лесно ти е на тебе, Пла-

мене! Плати ми! А мен питаш 
ли ме как да го направя в 
тази криза? Питаш ли ме 
как се справям с данъци, с 

осигуровки, с материали, с 
ток, с горива… Питаш ли се 
поне малко как се разплаща 
всичко това? А? Питаш ли 
какъв огън ми гори на глава-
та? И най-важното - питаш ли 
се за какво съм се подложил 
на този тормоз?

- Ми-и-и…
- За да имаш работа ти! 

Затова!...
- Ама аз… - заоправдава 

се работникът.
- Какво аз, какво аз? 

Ако не беше ти и другите 
като тебе още утре да съм й 
врътнал ключа на тая фирма. 
А ти си се изтъпанил тука 
като циганка копанарка да 
ми хленчиш…

- Ама нали-и-и… съм си 
ги изработил… тези пари…

- Изработил си! Твои са 
си! Кой ти го отрича? Ама ги 
няма! Ще ги получиш, когато 
аз имам възможност…

- Аз… Децата… На учи-
лище…

- Стига с това училище, 
бе! Само твоите деца ли 
тръгват на училище? А-а-а! 
Я иди в счетоводството да 
ти напишат една официална 
бележка колко точно имаш 
да получаваш… 

Пристъпвайки от крак 
на крак, работникът започна 
да упорства. Не му беше за 

първи път да си тръгва с бе-
лежка вместо с банкноти.

- Че за какво ще ми е… 
То… В магазините не искат 
бележки, а пари…

- Искат, искат! – гласът на 
Чортев започна да се издига 
застрашително като цунами 
след японско земетресение. 
– Ти да не смяташ, че си 
единственият?! Във всяка 
бакалия си имат по един 

тефтер за вересии… И те 
алъш-вериш въртят… Ще те 
почакат… Аз ли трябва да те 
уча? А като му дойде време-
то, ще си получиш твоето и 
ще се разплатиш…

Излязъл, неизлязъл 
Стойков, и ето ти ги още три-
ма. А зад тях и завърналата 
се отнякъде секретарка:

- Настояват, господин 
Чортев…

- Няма какво да настоя-
ват! Пишете им бележките и 
да си вървят!

- Ама те…
- А бе тия хора нямат 

ли работа, бе?! Какво са се 
заизвървяли през кабинета 
ми… Казал съм ти да не 
пускаш никого! Като че ли си 
нямам други грижи…

Тримата обаче вече бяха 
проникнали.

- И? Какво има? – Чортев 
демонстративно зае люби-

мата си поза – проснат върху 
мекия стол и с крака върху 
бюрото, така че на преден 
план да се виждат подмет-
ките, които всички тук бяха 
длъжни да ближат.

- Ние сме от синдикалния 
комитет…

- Какво-о-о?!!!... От кой 
комитет каза? – подметките 
чевръсто поеха към излъска-
ния паркет и поеха тежестта 

на внезапно изправилото 
се туловище. - Я ми повтори 
още веднъж, че май-май 
не те дочух добре. От син-
дикалния ли каза? Или от 
синодалния?

- От синдикалния… - го-
ворящият се поизчерви, но 
продължи. - Да поговорим 
за колективен трудов до-
говор…

- А бе вие луди ли сте или 
мене вземате за луд?! – гро-
хотът в кабинета започна да 
гони границата на стоте де-
цибела. - Синодали!... Синди-
кали!... Договори!... В моята 
фирма синдикати няма!... И 
няма да има!... Марш навън! 
Марш! Нахалите му с на-
хали!

Кандидат-синдикалисти-
те включиха на заден. Пред 
открехнатата врата остана 
да стърчи единствено за-
стиналата статуетка на сек-

ретарката.
- Какво стоиш? – кресна 

й Чортев. - Вземи им имената 
на тия и ги дай на личния 
състав. Да си вървят по 
най-бързата процедура! Още 
утре - вън! Вън! Пък ако щат 
- да се оплакват и на Светия 
синод! И на арменския поп 
да се оплачат, ако искат! На 
мен главата ми е пламнала 
как да ги изхраня, а те? Не-
годници! Неблагодарници! 
Мръсници! Ще видя аз кой 
ви мъти главите… Аз съм 
синдикатът тук! Аз! Чортев!

Секретарката излетя, а 
разгневеният бизнесмен 
продължи на глас: 

- Ах, тоя мръсен, гнусен, 
гаден западен капитализъм! 
– припомни си той всички 
епитети от доброто старо вре-
ме, през което беше, макар и 
за кратко, партиен секретар. 
– Империалисти! От тях иде 
тая зараза! А бе, къде им е 
бил акълът на тия бунаци, та 
да си глезят работниците с 
подобни глупости? Синдика-
ти!... Договори!... Краставици 
на търкалета!... Тук трябва 
да дойдат тези умници сега! 
Тук! При мен! Да ги науча аз 
тях как се строи истинският 
капитализъм! – и като се 
сети за тримата, които му от-
ровиха въздуха с миризмата 
си, забълва: – Гаднярите му 
с гадняри! Храни куче, да 
те лае! Бре-е-ей! Ама не сте 
познали! Ще си направите 
синдикат вие, ама утре! Пред 
вратата! При безработните! 

 
Димитър СТЕФАНОВ

Неоспорима е милостта на природата към Браци-Неоспорима е милостта на природата към Браци-
гово. Чистият въздух, изобилието на вода, умереният гово. Чистият въздух, изобилието на вода, умереният 
климат, минералните извори, плодородните дворове.климат, минералните извори, плодородните дворове.

 Това е само една малка част от онова, което може  Това е само една малка част от онова, което може 
да се види и усети. Природата винаги е била щедра на да се види и усети. Природата винаги е била щедра на 
забележителности. Една от тях е вековно дърво в из-забележителности. Една от тях е вековно дърво в из-
вестна местност около града. Предизвикателството вестна местност около града. Предизвикателството 
ни към читателите е – опитайте се да разпознаете ни към читателите е – опитайте се да разпознаете 
къде се намира феноменът, можещ да събере двама къде се намира феноменът, можещ да събере двама 
души в ствола си.души в ствола си.

Жокер – местността е с историческо значение  и Жокер – местността е с историческо значение  и 
защитена територия.защитена територия.

“Априлци”“Априлци”

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПРИРОДНИЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПРИРОДНИ  
Д А Д Е Н О С Т ИД А Д Е Н О С Т И

От незапомнени времена 
българинът милее за лозята и 
почита техния закрилник – св. 
Трифон, наречен Зарезан.

Обичам този празник, за-
щото той е тържество на на-
деждата и вярата, че резит-
бата и трудът на лозаря ще 
превърнат тъмното сънливо 
лозе в безценни плодове и 
искрящо весело вино.

Хубаво беше, Трифоне, 

повярвай ми, но сега за мен 
като агроном и за голяма 
част от лозарите това е само 
сън и носталгия по него. По-
литическото „цунами”, което 
разруши селското стопан-
ство не пожали и златния 
отрасъл, който ти закриляш.

Кажи ми, Трифоне, сега 
къде да режем и как да 
празнуваме? Как, ми кажи, 
да пия и пея, като гледам 
януарските сметки за хра-
ната, телефона, тока, а да 
не говорим за вересиите 
по тефтерите, които пак ще 
останат при магазинерите 
и неплатени? Кажи ми, Три-
фоне, как да пия и пея, като 

ме избива на плач, като лозе 
след късна резитба.

Но независимо от всич-
ко и напук на реформата и 
разрухата, да зарежем, Три-
фоне, но не като политиците 
и управляващите, които 
зарязаха напълно лозята, 
а да режем единствено с 
твоята остра и благородна 
ножица. С нея само можем 
да изрежем черните клечки 

с корумпирани негодници, 
бездарни властолюбци и 
всякакви нагли паразити и 
безплодни издънки, фили-
зи, пичове и лунгури, които 
смучат като кърлежи готови 
сокове от лозята и техните 
стопани.

Нека с твоята остра 
ножица да възкресим от-
ново лозята. Затова режи, 
Трифоне! Режи и хвърляй 
негодното, некадърното 
и безплодното в огъня на 
който да си топлим премръз-
налите пръсти в студените 
февруарски дни.

Нейчо ПАШКУЛЕВ
агроном

МЕЖДУ СТАРИЯ И НОВИЯ ПРАЗНИК В ЧЕСТ НА СВЕТИ ТРИФОН
Трифон Зарезан е може би единственият праз-

ник, който се отбелязва и по нов, и по стар стил. 
И никой не се притеснява, че към старата дата - 14 
февруари, се присъедини и празникът на свети Ва-

лентин. Въпросът “Какво празнувате на 14 февру-
ари?” вече е абсолютно излишен, защото всеки ще 
ви отговори, че в този ден отдава дължимото и на 
любовта, и на доброто вино.

ЗАРЯЗВАЙ И РЕЖИ, ТРИФОНЕ!ЗАРЯЗВАЙ И РЕЖИ, ТРИФОНЕ!
/монолог със светеца/ По времето на хан Крум 

времената били смутни и су-
рови. Сред народа се шире-
ли пиянство, кражби, убий-
ство и разврат. За да спаси 
народа си от падение, Крум 
Страшни издал заповед, ко-
ято се изпълнявала строго. 
Лозята били изкоренени и 
изгорени, а всяко неизпъл-
нение на ханската воля се 
наказвало със смърт.

Владетелят имал дъще-
ря – седемнадесетгодишна 
ненагледна хубавица. И 
въпреки строгата охрана на 
покоите й, всяка нощ някой 
влизал при нея. Разгневил 
се сериозно Крум и удвоил 
стражите, а като подкреп-
ление към тях прибавил и 
лъвове. На следващата сут-
рин следите пак издавали 
нощния гостенин, а един 
от лъвовете бил намерен 
мъртъв.

Като гръм и мълния 
косял подчинените гневът 

на Крум 
Страшни. 
Дързостта 
на некане-
ния гост 
разярила 
хана и той 
издал за-
повед – да 
се издири 
този, кой-
то влиза 
при дъще-

ря му и смее да посегне на 
лъва му. 

Времето минавало, но 
никой не се появявал. Вер-
ните хора на владетеля така 
и не разбрали кой е този 
смелчага, посегнал на Кру-
мовите покои. След време в 
двореца дошла жена с чер-
на забрадка. Тя паднала на 
колене в краката на строгия 

управник с думите: „Хане
мой, мъжът ми беше твой 
войник и загина в една от 
битките за теб и народа ни. 
Аз останах бедна вдовица 

с малко дете на ръце, което 
трябваше да изхранвам все 
някак. Аз не изпълних, вла-
детелю, твоята заповед и 
запазих в двора си маврудо-
вите лози. Лишена от друго, 
хранех сина си с гроздов 
сок. Затова и кръстих сина 
си Мавруд, който порасна 
голям, силен и смел.  Той е 
юнакът, който харесва тво-
ята дъщеря и всяка вечер 
дохожда при нея, той удуши 
лъва ти. Вместо него, аз ид-
вам при тебе, хане, да моля 
прошка и да понеса смъртта 
вместо него.

Замислил се Крум 
Страшни, майчината обич и 
вярност стопили ледовете в 
душата му, и вместо присъда, 
изрекъл благословията си:

- Давам дъщеря си за 
жена на твоя Мавруд! Нека 
той бъде мой наследник! 
Предстоят ми много битки 
и са ми нужни много войни 
като твоя син.

Последвала нова запо-
вед от хана: 

- Да бъдат възстановени 
лозята, а на  особена почит 
да са маврудовите.

Преразказал: 
Нейчо ПАШКУЛЕВ 

агроном

ЛЕГЕНДА ЗА СИЛАТА НА МАВРУДАЛЕГЕНДА ЗА СИЛАТА НА МАВРУДА


