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В късния следобед на 15 
декември, с великолепната 
постановка на МДТ „Кон-
стантин Кисимов“ – Вели-
ко Търново – „Българи от 
старо време“, бе поставено 
началото на тържественото 
отбелязване на 125-ата го-
дишнина от обявяването на 
Брацигово за град. Музи-
кално-драматичният спек-
такъл пренесе публиката в 
онова далечно време, ко-
гато се е зараждало нашето 
общество с хубавите си и не 
чак толкова нрави.

Празникът продължи 
и на следващия ден - с 
тържествена литургия, от-
служена от протойерей 
Любомир Траянов в храм 
„Св. Йоан Предтеча“. Как-
то в ония времена, преди 
повече от век, градският 
глашатай обиколи старите 
квартали, за да извести 
новината, че местните вече 
са граждани. Шествието 
тръгна от църквата и про-
дължи по брациговските 
улици. Глашатаите водеха 
пъстрото мнозинство от 
самодейци, официални 
лица и гости на града през 
чаршията пред Гюлеме-
товата къща, спуснаха се 
към Капията и стигнаха 
до площад „Централен“, 
където екзалтирано по-
срещнаха Префекта, който 
прочете Указ №667 на княз 

Фердинанд, с който браци-
говската селска община се 
преобръща в градска. 

След възстановката 
гражданите се събраха в 
салона на читалище „Васил 
Петлешков -1874″, където бе 

проведена тържествената 
сесия на ОбС - Брацигово, 
за отбелязването на юби-

лея. Гост на града беше 
областният управител 
Стефан Мирев, който също 
поздрави брациговци с па-
метното събитие. По време 
на сесията бяха обявени и 

новите почетни граждани 
– проф. Крум Дамянов, арх. 
Пейо Бербенлиев и крае-

ведът  Владимир Пъртъчев. 
Тържествата завършиха с 
концерт на Фолклорен тан-
цов ансамбъл „Иглика“ при 
Обединен детски комплекс 
– Пловдив.

Гости на празника бяха 
народните представители 
Надя Клисурска и Йордан 
Младенов, областният 
управител на област Па-
зарджик - Стефан Мирев, 
бригаден генерал Иван Ла-
лов – командир на Военно 
формирование 28 000 - Граф 
Игнатиево, кметове на об-
щини от област Пазарджик 
и кметове на кметствата от 
община Брацигово.

Съпричастни със 125-
годишния юбилей бяха и 
председателят на 44-то На-

родно събрание Цвета Ка-
раянчева, министър-пред-
седателят на Р България 
Бойко Борисов, зам.-ми-
нистърът по правосъдната 
реформа и министър на 
външните работи Екатери-
на Захариева, изпращайки 
поздравителни адреси.

Поздравителни теле-
грами са получени и от 
председателя на  култур-
но-просветно дружество 
„В. Петлешков“ – Пловдив 
– Данаил Търпоманов, от 
кмета на община Панагю-
рище и от областния пред-
седател на ПП ГЕРБ Найден 
Шопов.

EДИН ГРАД НА 125 ГОДИНИТрадиции

Да се знае: народ, който ходи по жарава
и играе ледено хоро, ще пребъде!

за мен е чест да се поздравим със 125-годишнината от 
обявяването на Брацигово за град. Позволете ми да 
ви припомня, че заедно с този, бележим и друг юбилей 
- преди четиридесет години Брацигово става и общин-
ски център. 

Територията на нашето “градско Отечество” е 
била населена от древни времена, тук винаги е кипял 
живот. И той никога не е бил лесен. Нашите деди са из-
карвали своята прехрана с цената на дълго отсъствие 
от дома. И така е било още по времето на древните 
траки, които са населявали територията на днешния 
град. По-късно през нашите местности са минавали 
римски легиони, но тук не е стъпвал кракът на осман-
ски завоевател. Дори в годините на робството Браци-
гово е успяло да си извоюва правото да бъде обитавано 
само от православно население. Нещо повече - тук са 
приети като братя преселниците - строители от Ма-
кедония, които бягали от поробителя. Да. Животът 
тук никога не е бил лек. 

Местните дюлгери са тръгвали рано напролет, за 
да се върнат в късната есен. Местните жени са носели 
товара по изхранването на своите деца, както и под-
дръжката на домовете си през това време. Работата 
по ниви и градини, занаятчийски работилници, розовар-
ни, образованието на челядта, опазването на вярата - 
всичко това се е крепяло на единството между хората 
в нашия град.

Призовавам ви да си спомним тези възрожденски 
добродетели, които са ни дали шанс - не само да оцеле-
ем като хора, но и да запазим човешкото и човещината 
в своите души. Нека да бъдем сплотени около каузата, 
наречена Брацигово.  Да не забравяме, че всички ние 
имаме общ корен, общо минало и - надявам се - общо бъ-
деще! Бъдете горди потомци на славните брациговци! 
Нашият град е част от националната памет! Чака ни 
труд. Чака ни много работа, за да може след още 125 
години нашите наследници да ни сочат за пример. 

Петко ПЕТКОВ, кмет на община Брацигово
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Корав е народът на 
слънцето. В ледени води 
и по жарава хоро играе, 
червен и бял конец връзва 
за берекет и здраве и с 
хлопки и чанове си пъди 
злото.

И мъдър, и славен е, 
че опора са му старите, 
неписани закони. Много 
слънца и месечини са се 
изтърколили, много е па-
тил, много са се мъчили 
да го сломят и майчиното 

му мляко да отровят. Ама 
волята му се не чупи, ако 
ще и над урва да виси, че 
силата му иде от земята. 
Други от нас, българите, 
са се учили, други поклон 
са ни сторвали, но и на зе-
мята ни са посягали,  кога 
очите им вековните й буки, 
житните й ниви и градини-
те й гюлови са възжелава-
ли. И не щат и да знаят тез 
други, че в браздите, где 
кълни семето, са и костите 
на праотците ни и че тая 

рохка пръст с реки от кръв 
сме си я плащали. Та затуй 
си е наша.

Заслужили сме си по 
нея да стъпват ногите на 
потомците ни. 

Нея ще завещаем на 
неродените още - да я  
пазят за вечни времена. 
Тъй щото от време оно бъл-
гарите в кръв и пръст са се 
клели... Кръвта милее, че 
у нея са езикът, паметта и 
силата на рода. И обичаите 

варди и предава от уста на 
уста, от ръка на ръка, от 
сърце към сърце, да я има 
българщината. 

А земята ли? В нея е 
дълбокият ни корен, от нея 
пие той живина и върви 
нагоре, към бъдното. Корен 
български, дето се опира 
на вяра и обич, на правда и 
добрина, се не затрива.

Източник: 
фейсбук учители.бг

“България в сърцето ми”, 
Ивелина Радионова - Никова

Йордановден, Богояв-
ление, Водици. Традициите 
започват да говорят с мла-
дата кръв на своите нови 
пазители. Глас силен и 
поглъщащ. Това е начинът 
българщината да продъл-
жи да пулсира мощно във 
вените ни и да пребъде.

И тази година група 
млади брациговци се бяха 
организирали подобаващо 
и възродиха с нова сила  
традицията за хващането 
на Богоявленския кръст.

Денят на големия 
християнски празник Бо-
гоявление (Йордановден)  
започна с отслужването на 

Света литургия и в храма в 
Брацигово – „Свети Йоан 
Предтеча“. Оттам, в 10,30 
ч., точката на събитията се 
измести с литийно шествие 
на площад „Костур”, къде-
то бе отслужен Велик Бого-
явленски водосвет от не-
гово благоговейнство про-
тойерей Любомир Траянов. 
В 11,00 часа брациговци и 
гости на града вече бяха 
заели всички възможни 
позиции около мястото на 

река Умишка, където ми-
нути по-късно се извърши 
и самият ритуал по хвър-
лянето на Богоявленския 
кръст. Множеството се 
оживи при вида на млади-
те мъже - те бяха облечени 
в специално изработени 
фланелки и носеха в ръце-
те си националния флаг и 
знамето на града. Очите им 
сияеха! А след като рожде-
никът Христо Рамбов спаси 
кръста в ледените води на 
местната река, се извиха 
кръшни хора - както във 
водата, така и на площада. 
Дълго ручилото на гай-
дата огласяше простора 

на Брацигово и всяваше 
усещане за мир, добруване 
и берекет.

А на Ивановден Негово 
високопреосвещенство 
пловдивският митрополит 
Николай отслужи архи-
ерейска Света литургия 
в чест на най-великия 
измежду родените от 
жена - Йоан Предтеча, и 
за здраве, благополучие 
и добруване на местната 
общност. 
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Ние - хората

Територията, на която се 
разполага българското зем-
лище от най-стари времена, 
е била огнище на духовност 
и знания. Масонството е с 
корени от дълбоката древ-
ност. Оказва се, че и хората 
по нашите земи също разви-
ват мистични, тайни учения, 
както и свързаните с тях ри-
туали и символи, близки до 
масонските. Тук е достатъч-
но да се споменат имената 
на тракийските прорицатели 
и магове Орфей, Залмоксис, 
Музей и нимфата Траке.

Не случайно тук е по-
строен главният храм на бог 
Загрей, чието гръцко име е 
Дионис. Жреците му са на-
речени „Беси”, т.е. „Бесни”, 
защото са изпадали в доста 
буен и агресивен транс по 
време на предсказанията. 
Александър Велики, бащата 
на Цезар и други известни 
личности са идвали отдалеч, 
за да получат отговори на 
своите въпроси. В по-късен 
период християнството се 
налага като новата духовна 
доктрина, но на построените 
върху темелите на тракий-
ските оброчища църкви за-
почват да се появяват стари-
те соларни знаци, свастики и 
символи, които са идентични 
с масонските. Не случайно в 
нашите земи през IX век се 
създава българската азбу-
ка, която успява да разбие 
триезичната догма и Библи-
ята започва да просветлява 
българите на техния език. 
Т.е., дава им светлина в 
тъмнината на материалния 
свят, което е толкова близо 
до масонските идеи. Именно 
тази светлина, която дава 
писаното слово като носител 
на всякакви идеи, успява 
да покаже света в неговата 
разнообразност. И още по-
вече това дава на българите 
рядката привилегия и въз-
можност да избират пътя към 
Храма.

Именно различните пъти-
ща към Просвещението пра-
вят така, че християнството 
по нашите земи не е така 
фанатично, както в Западна 
Европа. Никак не е случайно, 
че тук се заражда богомил-
ството, което в по-късен етап 
разтърсва до основи същата 
тази Европа. И 160 години 
преди във Флоренция да се 
появи Ренесансът, 
боянският майстор показ-боянският майстор показ-
ва, че първите стъпки на ва, че първите стъпки на 
Просвещението в Европа Просвещението в Европа 
идват от Балканите.идват от Балканите.

Следва един доста тъмен 
период на Османско влади-
чество до средата на 18 век, 
когато започва Българското 
възраждане. То продължава 
повече от столетие, до Осво-
бождението на България 
през 1878 година. Това е 
период на коренни промени 
във всички сфери на иконо-
мическия, политическия и 
културния живот. Дълбоките 
промени в обществото водят 
до пробуждане и въстания 
на българския народ и въз-
становяване на българската 
държавност. Всичко това не 
може да се случи без идеята 
за свобода, духовна светли-
на и просвещение. Не може 
да се случи без физически-
те носители на тези идеи. 
Може да се каже, че една 
немалка част от тях са масо-
ни. Български организирани 
масони…

Разбира се, Възраж-
дането е едно комплексно 
духовно движение, но една 
голяма част от първопро-
ходците на Българското 
просвещение са именно 
българските масони, и то в 
далечния 18 век.
Историята започва в Ал-Историята започва в Ал-
банските планини, в град банските планини, в град 
Москополе.Москополе. 

Днес това населено мяс-
то е планинско село с около 
700 души население, зани-
маващо се главно със ско-
товъдство. Невинаги обаче 
е било така. През 17 и 18 век 
Москополе е бил в цветущо 
състояние, с 60 до 80-хиляд-
но население в различните 
си периоди, с 26 хубави 
църкви, печатница (постро-
ена през 1720 г.) с гръцки и 
български букви, чиито из-
дания намират широко раз-
пространение. В града има 
иконописна школа и учи-
лища, където се учат много 
българчета. През 1744 г. тук 
се основава “Нова Акаде-
мия” - единственото висше 
християнско учебно заведе-
ние в Османската империя. 
В средата на 18 век градът 
е може би най-големият сто-
пански, културно-просветен 
и християнски център на 
Балканите. Москополе има 
стабилни търговски връзки 
с Рим, Венеция, Дубровник, 
Лайпциг, Цариград и много 
др. В града, освен армъни, 
гърци и албанци, има и из-
ключително много българи. 
Те са дюлгери /строители/ и 
са от онези удивителни хора, 

които познават душата на ка-
мъка, с може би най-стария 
занаят на света, а именно 
занаята на каменоделците. 
Били са разделени на групи 
и са едни от най-добрите 
строители на Балканите. С 
години са строили сгради в 
Рим, Венеция, Флоренция, 
Генуа и др. Няма данни, 
но някъде там българите 
строители /дюлгери/ са се 
докоснали до италианското 
масонство. И много от тях 
са станали такива. Там са 
почерпили от светлината на 
свободните зидари. Всички 
тези знания те са пренесли 
добросъвестно в Моско-
поле и околията, където 
са живеели техните фами-
лии. Знаели са по няколко 
езика, донесли са и книги. 

Организирали са се като 
масони в отделни „лонджи” 
или „ложи”, както е прието 
днес да се казва. Виждал 
се обаче краят на добрите 
дни за християните в този 
град, когато Али Паша Тепе-
деленски, разпростирайки 
властта си над Тесалия, 
Епир и Албания, разорява 
Москополе и населението 
му няколко пъти между 1769 
и 1788 година.
280 български фамилии 280 български фамилии 
на дюлгери разбират, че на дюлгери разбират, че 
е изтекло времето им на е изтекло времето им на 
това място и потеглят към това място и потеглят към 
Стара България.Стара България.

Пътят е много тежък, хо-
рата са почти без покъщнина, 
но голямото им богатство е в 
ума и сърцата им. Минават 
почти през цяла Македония, 

Неврокоп /гр. Гоце Делчев/, с. 
Ковачевица /в което остават 
няколко фамилии/1, с. Елеш-
ница /в което остават също 
няколко семейства/ и после 
следва Батак. 

Местните посрещат 
много добре бежанците и 
в знак на благодарност за 
съвсем кратко време те по-
строяват безплатно църква 
на батачани. 
И тук е първият знак!И тук е първият знак!

Специалистите казват 
– църквата в Батак е стро-
ена от масони… Това е без 
никакво съмнение, защото 
знаците са навсякъде по 
сградата. 

След кратка почивка 
те потеглят и се заселват 
окончателно в Брацигово. 
Преди обаче да започне 
всичко, построяват чешма 
в памет на избавлението си, 
на която слагат две големи 
звезди на Давид, вградени 
в абсолютни кръгове2 /както 
и звездата от метал на ц. 
“Света Богородица” - Па-
зарджик /бележка наша/… 
Вече е ясно кои са те. Пло-
чата на тази чешма се пази в 
местния музей. Много малко 
време трябва на хората да 
разберат какви отлични 
строители са новодошлите. 
През 18 век брациговските 
майстори строители са до-
статъчно популярни, търсе-
ни от православни, евреи, 
мюсюлмани и католици, за 
да строят техните религиоз-
ни храмове и обществени 
сгради. Те правят това на-
всякъде из българските 
земи. Църкви, синагоги, 
джамии, имарети, безистени 
и т.н. И навсякъде сеят семе-
то на духовната революция, 
като отварят сърцата на 
българите за светлината на 
Европейското просвещение 
и промяната. Тази духовна 
революция след около 80-
90 години ще прерасне в 
истинска и кървава, но ще 
постигне целта си.

Te водят беседи, четат 
на глас литература от Ев-
ропа /понеже знаят езици/ 
на хората вечерно време, 
разясняват естеството на 
нещата. Благодарение на 
това българите получават 
усещането за общ национа-
лен дух и огромен стремеж 
към свободата.
Брациговските дюлгери Брациговските дюлгери 
смесват изкуство и рево-смесват изкуство и рево-
люция. Ето това са първи-люция. Ето това са първи-
те български масони.те български масони.

И навсякъде по изградените 
от тях обекти са поставяли 
масонски символи, като 
Лъчистата делта и Все-
виждащото око, слънцето 
(мъжкото начало), луната 
(женското начало)3, ъгъла, 
шестоъгълната звезда, шах-
матно подредения под и т.н. 
Въпреки че се смята, че в 
този период по българските 
земи все още няма масон-
ски ложи, те /брациговските 
дюлгери/ са имали такива, 
защото самото им съсловие 
е така разпределено, както в 
съвременните такива ложи. 
Те знаят и говорят на таен 
език, наречен Мащровски 
или Мещерски, разбирай 
„Майсторски”. И до ден 
днешен в разложка Елеш-
ница се носят легенди за 
тези фамилии  от строители 
и това, че когато са искали, 
никой не е могъл да разбере 
какво си казват на техния 
таен език. Това вече е за-
творена общност, в която 
зидарите са „в своя храм” 
– останалите хора не са мо-
жели да разберат за какво 
става въпрос. 

Именно те, брацигов-
ските майстори масони, 
засяват полето, в което по-
късно се раждат титаните 
на българската национална 
революция – Г. С. Раковски, 
Васил Левски, Петър Берон, 
Найден Геров, Йоаким Груев, 
Григор Пърличев, Иван Ва-
зов, Васил Априлов, Захари 
Стоянов и много други. Едно 
е сигурно - българското ма-
сонство още от самото нача-
ло е със силна патриотична 
закваска и основа, в про-
тивовес на общоприетите 
съвременни схващания. И 
може би тук е мястото да се 
каже, че Третата българска 
държава по същество е въз-
становена от масони. Нещо, 
което е забравено отдавна…

Автор:  Белоризец Храбър

Забележка:
Статията е препечатка от сай-

та ilindenpres.bg със съгласието на 
автора, по молба на Граждански 
комитет „Памет“ – Брацигово.

Поясненията и обясненията 
под черта, отбелязани с  малки 
цифри, са от Владимир Батаклиев.

1. напр. фамилията Дишлянови
2. сн. от „Св. Богородица“ - Па-

зарджик, рис. арх. Антон Торньов, 
1925 г. 

3. сн. от църквата в Хасково 

МАСОНИТЕМАСОНИТЕ – ЗАБРАВЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯЗАБРАВЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Възстановената  по идея на Граждански комитет “Памет” Възстановената  по идея на Граждански комитет “Памет” 

селска чешма от 1828 г., открита на 28.11.2017 г.селска чешма от 1828 г., открита на 28.11.2017 г.
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Настоящият отчет се 
внася в изпълнение на 
изискванията на чл. 27, ал.6 
от ЗМСМА и чл.98, ал.1 от 
Правилник за организация-
та и дейността на Общински 
съвет - Брацигово, неговите 
комисии и взаимодействие-
то му с Общинска админис-
трация. Отчетът обхваща 
периода от 01.07.2017 г. до 
30.11.2017 г. Работата на Об-
щински съвет се извършва 
в съответствие с приетия от 
нас план за 2017 г.; с реше-
ние №231 от протокол №17 
от 28.12.2016 г. 

Проведените заседания 
са общо 4, на които са приети 
47 решения. Има проведено 
само едно извънредно за-
седание на 09.11.2017 г., по-
ради необходимост от одо-
бряване на Общ устройствен 
план на община Брацигово. 
През отчетния период на-
стъпи промяна в поименния 
състав на Общински съвет 
- Брацигово. На 18.10.2017 г. 
общинският съветник Васил 
Гюлеметов подаде заявле-
ние, в което изрази желани-
ето си да бъдат прекратени 
предсрочно пълномощията 
му като общински съветник. 
При спазване и изпълнение 
на разпоредбите на ЗМСМА 
и Изборния кодекс ОИК 
излезе с решение, с което 
издава удостоверение на 
следващия в листата на МК 
„Бъдеще за община Браци-
гово“ Мария Батаклиева. На 
извънредното заседание на 
Общински съвет - Брациго-
во, на 09.11.2017 г., госпожа 
Батаклиева положи клетва. 
Тя бе избрана и като член на 
ПК “Законност и обществен 
ред”. 

Всички заседания на Об-
щински съвет - Брацигово, 
са проведени открито, като 
на тях бе осигурена възмож-
ност за участие на граждани. 
Няма отложено заседание 
поради липса на кворум или 
други организационни при-
чини. За датите на заседани-
ята и проекта на дневен ред 
гражданите се уведомяват 
чрез интернет страницата на 
Община Брацигово.  Всяко 
заседание на Общински съ-
вет - Брацигово, се излъчва 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбС - БРАЦИГОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 30.11.2017 г.ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 30.11.2017 г.
директно по кабелната теле-
визия в града.

Присъствието на общин-
ските съветници на заседа-
нията е редовно, отсъствия 
от заседания са правени 
само по уважителни при-
чини, като за това е бил 
уведомяван председателят 
на Общински съвет - Бра-
цигово. 

Трите постоянни коми-
сии са провели по 5 засе-
дания:

Проведени са пет за-
седания на Постоянната ко-
мисия към Общински съвет 
- Брацигово, по икономика, 
финанси, образование и 
култура, на които са взети 
общо 44 становища.

Проведени са пет за-
седания на Постоянната ко-
мисия към Общински съвет 
- Брацигово, по териториал-
но развитие, комуникации 
и околна среда, на които са 
взети   общо 47 становища.

Проведени са пет за-
седания на Постоянната ко-
мисия към Общински съвет 
- Брацигово, по законност и 
обществен ред, на които са 
взети  общо 47 становища.

През разглеждания пери-
од 01.07.2017 г. – 30.11.2017г. 
предложения до Общински 
съвет - Брацигово, освен от 
кмета на община Брацигово 
и от председателя на Об-
щински съвет, са внасяни и 
от общински съветници:

• Веселина Дамова 
– председател на Комиси-
ята по оперативен контрол 
към „Инфрастрой“ ЕООД 
– 5 броя.

1. Разглеждане и при-
емане на доклад за дейност-
та на „Инфрастрой“ ЕООД 
- Брацигово, за периода 
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

2. Съгласуване на биз-
нес-план за развитие на 
дейността на „Инфрастрой“ 
ЕООД - Брацигово, за пери-
ода 2017 – 2021 г.

3. Закупуване на дълго-
трайни материални активи 
за нуждите на „Инфрастрой“ 
ЕООД - Брацигово.

4. Разглеждане и при-
емане на доклад за дейност-
та на „Инфрастрой“ ЕООД 
- Брацигово, за периода 
01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

5. Одобряване застрахо-
вател за сключване на за-
страховки на недвижимото 
имущество, собственост на 
„Инфрастрой“ ЕООД - Бра-
цигово.

• Анета Рашайкова 
– председател на ПК по ико-
номика, финанси, образова-
ние и култура – 1 брой.

1. Вземане на решение 
за удостояване със звание 
„Почетен гражданин на град 
Брацигово“ на акад. проф. 
Крум Дамянов.

• Арх. Младен Китов 
– председател на ПК по 
териториално развитие, ко-
муникации и околна среда 
– 1 брой.

1. Освобождаване на 
църква „Свети Йоан Предте-
ча“ - Брацигово, от инкаси-
ране на вода за срок от три 
години или до регистриране 
на сондаж, което от двете 
настъпи по-рано.

Основната дейност на 
Общински съвет се из-
вършва в постоянните ко-
мисии, където задълбочено 
и компетентно се обсъждат 
във всички аспекти пред-
ложените проекти за ре-
шения. Именно това води 
до внасяне в заседание на 
Общински съвет на проекти 
за решения, по които всич-
ки общински съветници 
имат изградено мотивирано 
убеждение за това дали да 
ги подкрепят, или не. На 
заседанията на ПК винаги 
присъстват представители 
на администрацията от 
съответния ресор, както и 
вносители на съответните 
материали и предложе-
ния и активно участват в 
изясняване законността 
и целесъобразността на 
дадено управленско реше-
ние. Всички решения на 
Общински съвет Брацигово 
са взети с изискуемото от 
закона мнозинства и начин 

на гласуване. За всяко за-
седание на Общински съвет 
- Брацигово, имаме изготве-
но писмено становище от 
юриста на Общински съвет 
Димитър Спилков относно 
законосъобразността на 
предложенията, внесени от 
кмета на Общината.

Взаимоотношението 
между Общински съвет 
- Брацигово, и Общинска 
администрация е на ниво. 
Предложенията от Об-
щинска администрация са 
внасяни винаги навреме, 
съгласно чл. 86, ал. 1 от 
Правилника за дейността на 
Общински съвет. От страна 
на кмета няма обжалвани 
решения на Общинския 
съвет.

Преписи от протоколите 
и решенията се изпращат 
на областния управител и 
Районна прокуратура - Пе-
щера, в срок съгласно чл.22, 
ал.1 от ЗМСМА. 

През разглеждания пе-
риод няма върнато решение 
на Общински съвет - Браци-
гово, от областния управи-
тел в изпълнение на право-
мощията му по чл. 32, ал.2 от 
Закона за администрацията 
и във връзка с чл.45, ал.4 от 
ЗМСМА. С Постановление 
973/2017 г. от 06.10.2017 г. на 
районния прокурор Татяна 
Щерева при Районна проку-
ратура - Пещера, бе върнато 
за отмяна или изменение 
Решение №350/29.09.2017 г.,
като незаконосъобразно. 
Същото бе отменено на 
следващо заседание на Об-
щински съвет - Брацигово.

Уважаеми колеги,
представям настоящия от-
чет за информация и се на-
дявам с диалог и самокри-
тичност да коригираме на-
шите грешки и в оставащата 
малка част от мандата да 
вървим напред в изпълне-
ние на задълженията си на 
общински съветници пред 
своите избиратели. Нека 
да продължим да полагаме 
усилия, за да отговорим на 
очакванията на жителите на 
община Брацигово за бла-
годенствието на всички. 

Надежда Казакова
председател на ОбС

ЯНУАРИ
1. Отчет на кмета на общината за изпълнение на акто-

вете на Общински съвет за второто полугодие на 2017 г. и 
останали за изпълнение от първото полугодие.

2. Приемане на  Културния календар за 2018 г.
3. Приемане на Общински план за младежта за 2018 г.
4. Приемане бюджета и строителната програма на об-

щината за 2018 г.
5. Приемане на Програма за управление и разпореж-

дане с имоти общинска собственост на територията на 
община Брацигово за 2018 г. 

ФЕВРУАРИ
1. Отчет за работата на полицейския участък в Браци-

гово и взаимодействието му с Общинска администрация. 
2. Приемане на доклад за дейността на МКБППМН за 

2017 г.
3. Състояние на околната среда и екологичната обста-

новка в общината, перспективи и мерки за подобряването 
й.

4. Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Брацигово.

5. Отчет за работата на  Общинска администрация 
през 2017 г.

6. Одобряване на годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие през 2017 г. 
в община Брацигово.

МАРТ
1. Приемане отчет за изпълнение на бюджета и строи-

телната програма за 2017 г.
2. Приемане програма и план-сметка за тържествата 

по случай честването на 142 години от Априлското въ-
стание 1876 г.

3. Информация за медицинското обслужване на на-
селението в община Брацигово.

4. Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното 
развитие на децата и учениците в община Брацигово 2017 
– 2019 г.

5. Отчет за работата на читалищата от общината за 2017 г. 
6. Отчет по изпълнение на общински план за дей-

ностите на община Брацигово за 2017 г. от Регионалната 
програма за управление на отпадъците на регион Пазар-
джик.

АПРИЛ
1. Разглеждане състоянието, перспективите и план-

приема за учебната 2018/2019 г.
2. Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината 

при зимни условия за сезон 2017/2018 г. 
3. Приемане на годишен отчет за финансовото и ико-

номическото състояние на „Инфрастрой” ЕООД – Браци-
гово, и перспективи за развитието й.

4. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Об-
щинска програма за закрила на детето за 2017 г. и проект 
на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

5. Годишен план за развитие на социалните услуги на 
територията на община Брацигово за 2019 г.

МАЙ
1. Информация за готовността на курортните летови-

ща в общината за летен сезон 2018 г.
2. Състояние на зелените тревни площи и дървесните 

видове в населените места и курорти в общината.
3. Състояние и перспективи за развитие на музейното 

дело в общината. 
4. Използване на земеделската земя, структури и 

работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на 
земеделските стопани.

5. Състояние на общинската инфраструктура, комуни-
кации, ВиК-мрежи, улици, пътища.

ЮНИ
1. Отчет за изразходваните средства по видове раз-

ходи в изпълнение на приетата план-сметка за честването 
на 142 години от Априлското въстание 1876 г.

2. Информация за изготвени, приети и реализирани 
проекти и усвоени средства от програмите на Европей-
ските фондове. 

3. Информация за стопанисване на горските терито-
рии, отдаване и контрол.

4. Приемане на годишен отчет за извършената дей-
ност на кметовете на кметства от община Брацигово.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средства-
та на ЕС на Община Брацигово за 2017 г.

6. Информация за очакваното изпълнение на собстве-
ните приходи от местни данъци и такси.

Надежда КАЗАКОВА
председател на Общински съвет 

град Брацигово
Продължава в следващия брой 

Министърът на околната 
среда и водите Нено Димов 
одобри списък на находища-
та на минерални води, които 
могат да се предоставят за 
управление от съответните 
общини, за срок 25 години. 
В списъка тази година са 
предложени за включване 
12 находища на минерал-
на вода, изключителна 
държавна собственост: 
„Брацигово”, община Бра-
цигово, „Варвара”, община 
Септември, „Китен”, общи-
на Приморско, „Нареченски 

минерални бани”, община 
Асеновград, „Невестино-
Барището”, община Невес-
тино, „Невестино-Топилата”, 
община Невестино, „Ресен”, 
община Велико Търново, 
„Рударци”, община Перник, 
„Търговище-Боаза”, община 
Търговище, „Харманли”, об-
щина Харманли, „Чирпан”, 
община Чирпан, и „Шип-
ково”, община Троян. Те 
са включени в списъка по 
§133, ал.2 на Предходните и 
заключителни разпоредби 
на Закона за водите.

Минералната вода в Брацигово Минералната вода в Брацигово 
вече е в ръцете на Общинавече е в ръцете на Общинатата

Екоексперти започнаха проверки на старите сметища 
на деветте общини, които трябваше да започнат да депони-
рат от 1 януари отпадъците си на новото регионално депо. 
Само община Пазарджик обяви бедствено положение и 
сключи временен договор с оператор на новата клетка. 

Още от 5 ч. на 3 януари започна извозването на отпадъ-
ците. Част от деветте общини вече влизат в ритъм за новия 
начин на депониране на отпадъци.

Към момента община Брацигово е изхвърлила над 12 
тона боклук.

Тъй като битовите отпадъци вече ще се карат на по-
далечното депо, се обмисля завишаване на такса ТБО в 
Брацигово и селищата от общинската система, на база 
данъчна оценка на имота или отчетна стойност на произ-
водствените обекти. 

Започна извозването на отпадъциЗапочна извозването на отпадъци
на новото регионално депона новото регионално депо

О Б Я В Л Е Н И ЕО Б Я В Л Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на 

заинтересованите лица, че с Решение № 404 от 20.12.2017 г. 
Общински съвет - Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, 
т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ 

Р Е Ш И :
1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява за-

дание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 
06207.3.306, м. Грамадите в землището на гр. Брацигово, с 
който  се сменя предназначението на част от 34 870 кв. м 
от имота и за него се обособява УПИ I-306, “Площадка за 
временно съхранение на отпадъци”, съгласно приложена-
та скица - предложение и задание.

2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124 б, 
ал. 2 от ЗУТ.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
БРАЦИГОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Започна извозването на отпадъци
на новото регионално депона новото регионално депо
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Общество

Прекалено лесно об-
щуваме с приятелите си, 
смалени до кръгли снимки 
и сини палци.

Прекалено изкуствени 
добавки има в храните, ко-
ито ядем набързо, тичайки 
към следващото изкустве-
но забавление, поместено 
в изкуствено създадени 
копия на градовете, в които 
доскоро се разхождахме 
безгрижно.

Сега лицата ни се оза-
ряват от изкуствена свет-
лина, вместо от слънчеви 
лъчи и почти не усещаме 
какво е времето навън, за-
щото не смеем да слезем от 
автомобилите си.

Затова тази година нека 
изберем истинското забав-

ление пред изкуственото 
– реалните концерти пред 
клипчетата в Youtube, теа-
търа пред киното и курса по 
рисуване пред лайкването 
на картини в интернет.

Нека изберем да се 
виждаме с приятелите си 
по-често на живо и очи в 
очи. Да се разхождаме с 
тях, да се смеем, да СМЕ за-
едно някъде, дори и просто 
за да споделим мълчание.

Нека пазаруваме по-
вече от хора, които произ-
веждат с ръцете си стоките, 
които ползваме, нека 
избираме истинска храна 
за семейството си, вместо 
полуфабрикати.

Нека тази година живе-
ем наистина.

ИЗКУСТВЕНО ВРЕМЕ 

2017 г. е поставила 
печален рекорд по ниска 
раждаемост, показват 
данните от регистъра на 
ражданията на здравното 
министерство. Едва 56 436 
бебета са родени в страната 
през миналата година. Те са 
с 4 578 по-малко спрямо 
2016 г. и със 7 564 по-малко 
спрямо кризисната 1997 г.
Досега антирекордът дър-
жеше 2016 г., когато роде-
ните 61 014 бебета бяха най-
малко от 1945 г. насам.

Тенденцията за намаля-
ване на раждаемостта тръг-
ва след бума през 2009 г.,
когато бебетата бяха почти 
81 000. През 2010 г. те пад-
наха на 75 500, а през 2011 
г. бяха 70 800. В годините 
след това до 2015 г. варират 
между 61 и 64 хил. ново-
родени.

И през 2017 г. най-много 
бебета са родени в столица-
та – 15 130, и в град Плов-
див – 6 431.

След тях са градовете 
Варна - с 3 816 бебета, и 
Бургас - с 3 398 новоро-
дени.

Най-ниска е раждае-
мостта във Видин, Ямбол 
и Разград, с под 400 родени 
бебета.

Според данни на ста-
тистическия институт, през 
2001 г. броят на жените у 
нас е бил малко над 4 млн., 
а през 2015 г. техният брой 
е спаднал до 3,6 млн. – с 
близо 400 хил. по-малко. По 
прогнозни данни на НСИ 
броят на жените у нас през 
2020 г. ще спадне с около 
100 хил., до около 3,5 млн. В 
по-дългосрочен план, през 
2070 г., се очаква броят на 
женското население у нас 
да достигне 2,5 млн., т.е. да 
бъде с 1,1 млн. по-малко от 
броя на жените сега.

Другата причина за нис-
ката раждаемост идва от 
късната средна възраст, на 
която жените стават майки 
за първи път. Официално тя 
е 30 години. Само 27 000 от 
българските семейства пък 
имат по три деца.

За община Брацигово 
статистиката по ГРАО сочи 
леко завишаване на броя на 
новородените спрямо пред-
ходните години. През 2017 в 
нашата селищна система са 
проплакали общо 80 бебета. 
За Брацигово те са 29, за Ис-
перихово – 32, за Бяга - 12, 
за Козарско – 4, за Равногор 
- 12, и за Розово - 1.

НАМАЛЯВАМЕ…

Тези мисли са само малка част от 
дневника, в който РАНГЕЛ ПЕЙКОВ е 
писал за себе си.

Спомняте ли си неговото име? По-
младите читатели едва ли са го чували. 
Но по-възрастните не само са го позна-
вали лично, а и са чели негови стихо-
ве, пропити от прозрения за ... идните 
десетилетия...

Той беше личност, която трудно 
бихме могли да вместим в дадена кате-
гория – да възхвалим или да отречем. 
Беше сложна натура с изключително 
богата ерудиция.

Никак не ми допада, че използвам 
това глаголно време. Нали човек оста-
ва жив, докато го помнят!

Журналистът, поетът, публицистът, 
страстният любител на природата Ран-
гел Пейков напусна този свят твърде 
рано - през лятото на 1989-а, когато 
беше само на 49. Небето бе решило 
така. Вероятно, за да се наслаждава 
душата му на другите, на божествените 
красоти...

Поводът да облеем със светлина не-
говото име точно сега е наскоро изляз-
лата от печат книга – „ПЪТ“. Формално 
– тя е за него, но в действителност е 
книга от него. В нея е събрана голяма 
част от многоликото му творчество. Съ-
ставителството е дело на съпругата му 
Радка Пейкова, а редакцията - на при-
ятеля му, журналиста Кирил Янев. Ху-
дожник на корицата е Валери Николов, 
а илюстрациите – изящни графики от с. 
Жребичко, са рисувани от художника 
Валентин Балев. Изданието съдържа и 
много снимки от личния архив на Ран-
гел Пейков, запечатали моменти със 
семейството му и с приятели в различ-
ни живописни места у нас и по света.

В увода доц. д-р Светла Страши-

мирова повежда читателя по ИЗСТРА-
ДАНИЯ ПЪТ на твореца. Следват 54 
лирични и философски стихотворения. 
Себе си авторът представя и чрез под-
борка от епиграми и афоризми, и чрез  
мислите, записани в дневника му - за 

журналистиката и журналистите, за 
творчеството и творците, за общест-
вото, свободата, за философията и 
философите.

Много точно, интересно и увлека-
телно журналистът Кирил Янев раз-
нищва Рангел чрез формулата „талант 
плюс характер“. 

В книгата ще откриете още и био-
графични данни за твореца, както и по-
следните му размисли от болничната 
стая. А разлиствайки страниците, чи-
тателят вероятно ще се запита, и то не-
веднъж: „Това вчера ли е писано, или 
наистина преди цели десетилетия?!“

Идеята и реализацията на книгата 
правят чест и на семейството на поета, 
и на целия екип, обединил се около 
начинанието. Поздравления! Това 
означава: Рангел е жив! А всеки, който 
се докосне до написаното, ще се по-
чувства духовно по-богат...

 Луиза ПЕКМЕЗЯН

Желаещите да си закупят книгата 
могат да се обърнат към Георги Дафов, 
гр. Брацигово, ул. “Братя Попови” №27

             ПЪТ 
      На Андрей Германов

Не ме припомняйте съвсем –
в душите си – съвсем безславно!
Сега мъчително и бавно
аз се превръщам в чернозем.

Над моя стих, над моя вик 
не възвишавайте челата! – 
Началото на началата 
е Прометеевият миг!

Аз бях от тоя миг искра! 
И тя – възторжена и страстна – 
след порива си не угасна, 
а стихна в топлите недра.

В недрата не търсете смърт! – 
Аз чувствам как из чернозема 
светът отново се въззема 
по своя път. Безкраен път...  

АВТОЕПИТАФИЯ
Аз се превърнах в чернозем.
И искам в тоя свят огромен
да бъда жив – макар и спомен.
Не ме забравяйте съвсем!

Рангел ПЕЙКОВ

НОВ – СЛОВЕСЕН, ПАМЕТНИК...НОВ – СЛОВЕСЕН, ПАМЕТНИК...

Документална книга за участието на брациговци 
във войните, водени през миналия век, подготвя пи-
сателят и журналист Димитър Дънеков. Във връзка с 
това той търси съдействие от хората в Брацигово и 
техните близки извън града, които могат да предос-
тавят снимки и документи относно Балканската вой-
на 1912 – 1913 г., Междусъюзническата война – 1913 г.,
и Първата световна война 1915 – 1918 г.

Всички потомци на участниците в тези войни 
– загинали, завърнали се живи от фронтовете, ранени, 
инвалидизирани, пленени и т.н., които съхраняват ня-
какви лични спомени, документи или снимки на своите 
предци, могат да се обадят на тел. 0888 00 74 40 на ав-
тора Димитър Дънеков. Други варианти за връзка са:

– съобщение на фейсбук страницата на Димитър Дънеков,– съобщение на фейсбук страницата на Димитър Дънеков,  
на електронна поща dste@abv.bgна електронна поща dste@abv.bg

– на пощенски адрес: гр. Брацигово, ул. „Никола Боянов“ № 9А– на пощенски адрес: гр. Брацигово, ул. „Никола Боянов“ № 9А
- в редакцията на в.“Априлци“- в редакцията на в.“Априлци“

Може да се каже, че в 
Козарско стана традиция да 
се провеждат литературни 
четения. Началото на ко-
ледните и новогодишните 
празници бе сложено с една 
вълнуваща поетична среща 
с творчеството на изявената 
пловдивска поетеса г-жа 
Дима Политова. Срещата бе 
организирана от читали-
щето и бе добре посетена. 
Присъстващите бяха силно 
впечатлени от творчеството 
на авторката, която с мекия 
си кадифен тембър увлече 
аудиторията. Тишината бе на-
рушавана единствено от ап-
лодисментите на възхитената 
публика.

Стихове, фрагменти, раз-
мисли, есета - всичко това 
бе така умело вплетено, 
сякаш поетесата разказваше 
вълшебна приказка за бита, 
за любовта, за природата. 
Г -жа Политова започна своя 
рецитал, представяйки се. 
Тя е родом от с. Исперихово, 
но учителската професия за 
дълги години я свързва с гр. 
Пловдив, където работи като 
базов учител към ПУ “Паи-
сий Хилендарски“. Но тя не 
само е учител по призвание, 
а и ангажирана обществена 
личност в културните среди 
на Пловдив. Издала е осем 
стихосбирки. За себе си спо-
деля: “Стиховете ми говорят 
с гласа на съвременната 
жена, за вечните й копнежи, 
житейски драми, възторзи и 
един нестихващ порив към 
свободата и лукса - лукса в 
словото, в жеста, в шепота... 
в красотата.”

За нея почитателите й 
говорят с голямо възхище-
ние, запленени от стиховете 
и есетата й, написани на 
изящен поетичен език. Г-жа 
Политова така бе подбрала 
стиховете си, съобразявайки 
се със слушателите, че да 
проникне във всяко сърце 
и там да остане завинаги. Тя 
обърна внимание на стихо-
сбирката си „... В голота съм 
облечена...“, в която звънти и 
упойва любовна лирика.

В това представяне на 
книгата се включи и г-жа 
Ягода Арабаджиева, със свои 
размисли за съдържанието 
на стихосбирката и въздей-
стващата сила на поетичното 
слово. “Контрастът голота-об-
лечена - каза тя - присъства 
в любовните стихове на г-жа 
Политова. И с това се постига 
дълбоко лирическо звучене и 
недвусмислено внушение, че 
човекът се пречиства в състо-
яние на пълно разкриване на 
душевните радости и болки, 
пречиства се в бисерната 
си сълза, пречиства се в се-
бепреценката и така намира 
верния път към себе си, към 
близките, към приятелите.“

Литературното четене 
продължи близо два часа. 
Присъстващите си подбраха 
от стихосбирките и получиха 
автограф лично от г-жа По-
литова. Поетесата направи 
дарение от 15 свои книги на 
библиотеката при НЧ “Съгла-
сие - 1902 г.“ в селото.Т я се 
сбогува сърдечно с почитате-
лите си и взаимно си пожела-
ха „До нови срещи!“.

М. ГЬОШЕВА

НА КОЛЕДА
К О З А Р С К О Р О З О В О

Стана традиция да коле-
дуват децата, ръководени от 
секретарката на НЧ “Просвета 
- 1911” Васка Спасова. През 
седмицата децата радостно 
приготвяха коледарките и 
торбичките, а домакините се 
стараеха коя по-добре да ги 
посрещне в дома си. След 
биенето на църковната камба-
на групата тръгна от къща в 
къща, пеейки “Ой, Коледо, мой 
Коледо...”. Веселата детска 
глъчка и смях развеселиха 
обезлюдялото село. Пеейки 
коледарските песни, благо-
славяха за здраве, късмет, 
повече берекет, пълни кошари 
с агнета и хамбари с жито.

В деня на Рождество 
Христово групата коледари 
се включиха в тържестве-
ната литургия в храма със 
своя програма. Пожелаха 
на всички здраве, да носят в 
сърцата и душите светлина, 
топлина и повече любов, да 
бъдат по-добри, смирени, 
с човешки добродетели. И 
мир да цари на земята. 

Църковното настоятел-
ство им направи подаръци.

Отец Иларион благосло-
ви всички и им пожела да 
вярват в Господ и да бъде 
мирна 2018 година.

В Клуба на пенсионера
се проведе новогодишен 
празник, за който ръковод-
ството направи голяма под-
готовка. Подходящо укра-
сеният клуб се препълни от 
пенсионери. Председателят 
Георги Тюкенов откри тър-
жеството, пожела на всички 
много здраве, да са живи и 
догодина пак да се съберем 
и да празнуваме. Пожела 
весело настроение и вдигна 
наздравица!

Масите бяха отрупани 
с богато меню от различни 
ястия и почерпки.

Пристигна и дядо Коле-
да, а с него и кметът Йор-
данка Петкова. Те честитиха 
празника, поздравиха за 
здраве и живот и раздадоха 
подаръци на всички.

През цялото време 
звучеше хубава музика, 
вдигаха се наздравици и 
поздравления.

Доволни всички си по-
желаха живот и здраве, 
с надежда с надежда да 
изпратим старата година и 
да бъде успешна и мирна 
новата 2018 година.

Катя КОМИТОВА

НОВОГОДИШЕН
ПРА ЗНИК

Когато чета, не мога да слушам музика, защото аз възприемам слово-Когато чета, не мога да слушам музика, защото аз възприемам слово-
то едновременно и като мелодия, и като живопис, и като мисъл...то едновременно и като мелодия, и като живопис, и като мисъл...

Изгаря ме стихът. И радва, и гневи. И пепелӜ...Изгаря ме стихът. И радва, и гневи. И пепелӜ...
Живот, благодаря за късчето материя, което си ми дал, макар и вре-Живот, благодаря за късчето материя, което си ми дал, макар и вре-

менно... Наздраве! менно... Наздраве! 
Ако бях вярващ, сутрин и вечер вместо „Отче наш” щях да си чета та-Ако бях вярващ, сутрин и вечер вместо „Отче наш” щях да си чета та-

кава молитва: „Боже, пази социализма от еснафи, от лицемери и мошени-кава молитва: „Боже, пази социализма от еснафи, от лицемери и мошени-
ци, ..., от крадци, хрантутници и демагози, ..., от кариеристи и предатели, ци, ..., от крадци, хрантутници и демагози, ..., от кариеристи и предатели, 
..., и от всякого рода мерзавци... Амин......, и от всякого рода мерзавци... Амин...

НОВ – СЛОВЕСЕН, ПАМЕТНИК...НОВ – СЛОВЕСЕН, ПАМЕТНИК...


