
славен април на 1876 година. И въпреки всичко, неви-
димата сила на народната памет ни призовава отново в 
гнездата на бунта. В мес-
тата, където се роди сво-
бодата на нова България. 
Когато Брацигово въстана, 
колебания нямаше. Ду-
мите на завърналия се от 
Оборище Васил Петлеш-
ков разбуниха предците 
ни. 

Турските рапорти оп-
ределят Брацигово като 
„един от най-важните 
бунтовнически центрове”. 
И това не е случайно. В 
полите на Родопите бъл-
гарите издигнаха своята 
въстаническа крепост, а 
самоотвержената отбрана 
на Брацигово разколеба 
дори най-жадните за пляч-
ка башибозуци.

Подобни мигове на изпитания са безпогрешно огле-
дало на истината. В него ясно се отразяват пламъците 
на величавия патриотизъм, а също и задушливият 
дим на позора. За светлите наши апостоли историята 
отреди величие и безсмъртие. Те не бяха „патриоти 
за мода”, както пише Захари Стоянов. Бенковски, Каб-
лешков, Волов, Петлешков и много други не видяха 
възродена България. Но проправиха път - там, където 

времето бе спряло. 
Предизвестеният военен разгром на въстанието не 

успя да бъде погром на вя-
рата в свободата. Пред мъ-
ченическата гибел дейци-
те на бунта не се отрекоха 
от своя идеал, граден със 
слово и пушка. Не отстъ-
пиха и не се разколебаха, 
защото саможертвата бе 
венецът на тяхното дело. 
Храбрият ви градец плати 
за свободата ни повече от 
големите български гра-
дове. Вие, брациговчани, 
бъдете горди със своите 
герои. 

Без априлци нашата 
национална съдба би била 
различна. Без себеотри-
цанието на поборниците 
духът на България щеше 
още дълго да остане раз-

колебан. Защото честта на родината е дело на свободни-
те духом. А пътят на отечеството се гради от достойните.

Поклон  пред  достойно  Брацигово!
Вечна  слава  на  героите  на  Априлското  въстание!

Румен РАДЕВ
президент на Република България
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Сезонът на розобера в Брацигово е в 
разгара си. Като истински родолюбци смя-
таме, че брациговската маслодайна роза 
е не само по-маслодайна от тази в Казан-
лъшко и Карловско, но е най-маслодайна 
в света. Явно почвата тук и въздухът са 
по-благоприятни. 

Още с навлизането в общината нався-
къде се виждат розови масиви и десетки 
берачи, които събират розовия цвят. А ми-
рисът на маслодайна роза се усеща нався-
къде във въздуха. В Брацигово насаждени-
ята се разрастват все повече. В момента по 
груби сметки около градеца ни се отглеж-
дат приблизително 2 хиляди декара. Само в 
Равногор няма, но там ако засадят рози, си-
гурно ще ги берат през декември, шегуват 
се розопроизводителите. Тук дъждовното 

време е добра новина. Когато 
розите са росни и влажни, се 
произвежда повече розово 

масло и то е по-добро. В последните години 
доста хора започнаха да се занимават с 
отглеждане на маслодайна роза и работ-
ниците не достигат. Работата е трудоемка. 
Брането започва в 5,30 сутринта и про-
дължава докъм 10 часа. Тогава розовият 
цвят е най-маслодаен. Тази година цените 
са доста ниски. В момента килограм цвят се 
изкупува на 2,50 лв. Прогнозите са, че може 
да падне и под 2 лева. Ако това стане, много 
стопани ще се откажат да берат, тъй като не 
могат да си върнат разходите.

Друг проблем на розопроизводителите 
в Брацигово е, че нямат розоварна. Карат 
розовия цвят в Златосел, Казанлък или 
Стрелча. Това са допълнителни транспорт-
ни разходи. Понякога се налага и да се 
чака, а така се губят ценни качества.

Розовият цвят тази година ще се из-
купува само с документи за произход на 
суровината и ясно доказателство за соб-
ствеността или наема на площите, върху ко-
ито се гледат розите. Изкупуване на розов 
цвят без или с фиктивни документи няма 
да се допуска, съобщиха от Българската 
национална асоциация за етерични масла, 
парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) след 
годишната среща на членове и представи-
тели на фирми, производители на розов 
цвят, преработватели на етерични масла и 
търговци на българско розово масло.

Браншът реши да работи в посока 
изсветляване на изкупуването на розов 
цвят за преработката на висококачествено 
масло, допълниха от БНАЕМПК. Мерките 
предвиждат по време на производствената 
кампания да има строг контрол по полета-
та, пунктовете и дестилериите. Качеството 
на цвета и неговото остойностяване ще 

бъдат диференцирани. За преработката и 
получаването на висококачествено бъл-
гарско розово масло ще бъде изкупуван 
само и единствено цвят от роза дамасцена, 
с доставка до 14 ч. на същия ден, с чували с 
ясно обозначен производител и регион на 
производство и документация (фактура) за 
закупуване.

Преработвателите ще съблюдават за 
чистотата на цвета, процеса на неговото от-
глеждане, торене, обработка и ще заплащат 
само и единствено суровина с доказана 
сортова чистота и чистота на произход. Ще 
бъде преработван само цвят на регистрира-
ни земеделски производители.

Ръководството на БНАЕМПК проведе и 
работна среща с министъра на земеделието 
Румен Порожанов, зам.-министъра Цветан 
Димитров и директори на ресорни дирек-
ции на министерството, на която бе поет 
ангажимент за създаване на контролно 
звено в МЗХГ.

„Априлци“

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ

Кой измисли фалшивите божи светии?Кой измисли фалшивите божи светии?

Кой изви над главите им златно въже?Кой изви над главите им златно въже?

Ореол значи смърт! Те са живи месии!Ореол значи смърт! Те са живи месии!

Те са боси и дрипави земни мъже!Те са боси и дрипави земни мъже!

Те вървят по земята и грешна, и чиста.Те вървят по земята и грешна, и чиста.

Извървяват я цяла, като своя живот.Извървяват я цяла, като своя живот.

От калта й пресвята и от няколко листаОт калта й пресвята и от няколко листа

От човешката сбирщина правят народ.От човешката сбирщина правят народ.

Изрисувани бледи, с конопени ризи,Изрисувани бледи, с конопени ризи,

от иконата слизат, пак тръгвайки в прах.от иконата слизат, пак тръгвайки в прах.

Не със свещ – с писмена между хората влизатНе със свещ – с писмена между хората влизат

И народа повярва и в свещта, и във тях.И народа повярва и в свещта, и във тях.

Кой измисли фалшивите божи светии?Кой измисли фалшивите божи светии?

Кой измисли лъжата небесна за тях?Кой измисли лъжата небесна за тях?

Най-велик ореол са им буквите – Най-велик ореол са им буквите – 

тия, дето светят вместо техния прах.тия, дето светят вместо техния прах.

РУМЕН РАДЕВ – президент на Република България
Н. В. Пловдивски митрополит Николай
Стефан Балабанов – заместник-министър на МВР
Десислава Костадинова - народен представител от ПП 
ГЕРБ
Йордан Младенов – народен представител от ПП БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ
Надя Клисурска – народен представител от ПП БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ
Славчо Велков – народен представител от ПП БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ
Стефан Мирев – областен управител на област Пазарджик
Никола Белишки – кмет на община Панагюрище
Атанас Калчев – кмет на община Кричим
Стойно Чачов –  кмет на община Стрелча
Костадин Холянов – кмет на община Ракитово
Николай Зайчев – кмет на община Пещера
Нина Димова – Председател на общински съвет - Ракитово 
Петър Паунов – кмет на община Батак
Генерал-майор Иван Лалов – заместник-командващ на
Съвместното командване на силите 
Полковник Иван Маламов – командир на 110 Логистичен 
полк – Пловдив
Полковник Лъчезар Мишев – командир на IV Артилерийски 
полк – Асеновград

Валентина Кайтазова – началник на РУО на МОН –
Пазарджик
Костадин Гешев – началник на РИОСВ - Пазарджик
Иван Василев – председател на брациговското Културно-
просветно дружество „Васил Петлешков“ – София
Васил Василев – председател на Общобългарски комитет 
„Васил Левски“ – София
и много други представители на държавни, регионални и 
местни структури 

ПОЛУЧЕНИ БЯХА ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ:

Емил Христов – заместник-председател на народното
събрание
Екатерина Захариева – министър на външните работи
Даниел Панов – председател на УС на НСОРБ и кмет на
Велико Търново
Димитър Цоцорков – председател на Надзорния съвет на 
„Асарел Медет“ АД
Красимир Каракачанов – заместник-министър-председател 
по обществения ред и сигурност и министър на отбраната
Явор Митев – кмет на община Септември
Д-р Костадин Коев – кмет на община Велинград
Подполковник Красимир Ташев – командир на IV Артиле-
лийски полк – Асеновград
Полковник Иван Маламов – командир на 110 Логистичен 
полк – Пловдив
Подполковник Ангел Ангелов – началник на военно
формирование 42610 – Козарско
Димитър Иванов – кмет на община Марица

М н о го  ц в я т, м а л ко  б е р а ч и , н и с к и  ц е н иМ н о го  ц в я т, м а л ко  б е р а ч и , н и с к и  ц е н и

ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ

1 4 2  ГО Д И Н И  А П Р И Л С КО  ВЪ С ТА Н И Е1 4 2  ГО Д И Н И  А П Р И Л С КО  ВЪ С ТА Н И Е
в Брациговски въстанически пункт бяха:

НАЙ-МАСЛОДАЙНИТЕ РОЗИ СА В БРАЦИГОВОНАЙ-МАСЛОДАЙНИТЕ РОЗИ СА В БРАЦИГОВО



Ние -  хората

Най–прекрасните години от живота 
на тийновете са ученическите, затова 
несъмнено в съзнанието на човек най-
ярко се запечатват както първият, така 
и последният учебен ден. А наред с 
всички воли и неволи, петте гимнази-
ални години се изплъзват с невиждана 
скорост, остават единствено безброй-
ните хубави мигове, преживявания и 
приятелите за цял живот.

Дойде ли месец май, започват аби-
туриентските балове, а преди тях е из-
пращането на дванадесетокласниците 
от родното им школо. Прощаването 
за мнозина е трогателно, но и изклю-
чително тъжно. Оставяйки по-малките 
си съученици да вървят по техните 
стъпки, зрелостниците поемат по нов, 
дълъг път, за да стъпят в един непознат 
свят. А миговете на изпращането са 
най-мили за всички. Във всяко българ-
ско училище последният ден е съпро-
воден от многобройни емоции. Освен 
последния училищен звънец, послед-
ното сбогуване с учители, последната 
обиколка из сградата, зрелостниците 
преосмислят всички недоразумения 
– това е денят, в който всички са при-
ятели, всички се обичат и милеят един 
за друг. Изключително е да видиш как 
вчерашни „врагове“, хора, които цяла 
година не са си разменили и едно изре-
чение, сега се прегръщат и плачат един 
за друг и всичко това е толкова искре-
но! Нужен е само един такъв момент, 
за да се забравят всички обиди, да се 
прости всичко сторено или объркано.

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
СЕ СБОГУВАТ

Самото изпращане протича как-
то всяка една предходна година, но 
колкото повече се приближаваш до 
завършването си, толкова повече го 
преживяваш и ти. Последният учебен 
ден е и един от малкото, в които можеш 
да видиш всички ученици, събрани на 
двора, обзети от една обща мисъл – не-
минуемата липса, която ще се почув-
ства след изпращането и на последния 
абитуриент. Изведнъж училището се 
изпразва, остават само милите споме-
ни по поредния невероятен випуск.

Празненството започва с „Ходом 
марш!“, с обиколка на знаменосците 
и с предаване на знамето от 12 на 11 
клас, истинска чест за отличниците. 
Звучи българският химн, всички се 
разчувстват, а след това директорката 
държи пламенна реч. Чак сега всяка 
една изказана дума те кара да се за-
мислиш и да проумееш това, че старата 
гадна даскалка по математика, която 
все ти е оставяла петица, всъщност не 
го е правела от злоба, както много пъти 
сме казвали, а винаги ти е мислела 
доброто и е давала всичко, само и само 
да излезеш изучен и горд със себе си. 
Дори недотам долюбваните даскали се 
превръщат в любимци и всичко това се 
случва в този вълшебен, но и много тъ-
жен ден. Забележителено е как никой 
не е осъзнавал цялата всеотдайност 
и загриженост, с които са работели 

учителите, че всичко определено си е 
струвало.

Следващата стъпка от програмата 
по изпращането е самото прощаване с 
учителит. Наредени в редичка, абитури-
ентите минават и всеки се поздравява 
поотделно, като при някои учители се 
задържат повечко, при други по-малко. 
Най-тъжната картинка е сбогуването на 
по-малките с вече изкласяващите и 
елегантни дами и младежи – всички 
плачат, едни на глас, други само на-
сълзяват очи, но въпреки това са об-
хванати от цялостна носталгия, защото 
става ясно, че тези хора наистина ще 
ни липсват. Тъжното е, че го осъзнава-
ме чак накрая, когато всичко свършва. 
Все пак остава надеждата, че те  ще се 
сещат чат-пат за нас и ще ни посеща-
ват, докато не дойде и нашето време да 
пеем „Клетва“. Точно в този ден обаче 
със сигурност няма такива желаещи.

По традиция в нашата гимназия 
организират и концерт в чест на аби-
туриентите, а това означава още малко 
заедно. Цялата програма е подготвена 
лично от учениците и техните клубове 
в даскалото – най-често това са децата 
ентусиасти, които искат да са навсякъ-
де, но пък са доста дейни, така че се 
получава много готино преживяване. 
Участници са отново самите ученици 
– танцьори, певци или актьори – от та-
лантливи по-талантливи. По-изявените 
учители също вземат участие.

Последните дни абитуриентите имат 
право да изразят своите пристрастия, 
като правят класации на различни 
учители и ученици, например за „Най-
голям шемет на випуска“, „Докоснат 
от изкуството“, „Най-добър спортист“, 
„Най-голям купонджия“, „Най-лудият“, 
„Най-големият умник“, „Двойка на 
випуска“. 

Номинациите за учителите са за 
„Най-вдъхновяващ учител“, „Най-го-
лям принос“, „Учител, събрал най-мно-
го пищови“ и други. 

А на фона на всичко това се чува 
непрестанното безкрайно броене:
1, 2, 3, 4...12!

Тъгата идва в онзи момент, в който 
заглъхне и последното „Уаааааа”…

Ех, къде останахте чудни вечери, 
с безброй желания неизречени!...

„Априлци“

Прочетено за вас

ЗА ВЪЗДУХА НА СВОБОДАТА

Ап рил с ка та епо пея от 1876 г. е ве ли ка стра ни ца от 
бъл гар с ка та ис то рия, до ка за ла на ци ви ли зо ва ния свят, 
че на ро дът ни зас лу жа ва да жи вее сво бод но. 

Сво бо да та е аб с т рак т но по ня тие, ко е то ста ва раз-
би ра е мо ед ва ко га то лип с ва. Въз мож ност та да имаш 
своя дър жа ва, свой герб, свое зна ме, свой химн, своя 
пис ме ност, да слу шаш пра вос лав ни про по ве ди на своя 
език, не е да де ност. Пет ве ка на ши те де ди, за гу би ли в 
роб с т во то всич ко, са меч та ли и са се на дя ва ли то ва да 
се вър не ня ко га. Пър ви ят наш на ро ден бу ди тел - Св. Па и-
сий Хи лен дар с ки, фор му ли ра яс но и точ но три те стъп ки, 
ко и то тряб ва да из вър вим, за да вди ша ме въз ду ха на 
Сво бо да та: прос ве та, цър ков на не за ви си мост и на ци о-
нал но ос во бож де ние.

На ред с мно го то си не га ти ви, робството има и то зи, 
че съз да ва мрак - прос ве тен и ду хо вен. Ето с как ви об-
ра зо ва ни хо ра е раз по ла гал три ми ли он ният бъл гар с ки 
на род, най-мно гоб рой ният в Ос ман с ка та им пе рия:  

През Въз раж да не то, от XVIII в. до Ос во бож де ни е то, 
сме има ли око ло 600 вис шис ти. От тях 245 са ме ди ци, 51 
юрис ти, 39 ис то ри ко-фи ло ло зи, 11 фи ло со фи, 7 ма те ма-
ти ци, 47 ду хов ни ци, 25 ин же не ри, 11 ас т ро но ми и др.

Око ло 2200 бъл гар че та са тър си ли зна ния във вис-
ши и сред ни учи ли ща в чуж би на. Най-мно го от тях - 686 
- са уча щи те в Ру сия, 416 - в тур с ки учеб ни за ве де ния, 
206 - в ру мън с ки, 188 - в ав с т ро-ун гар с ки, 126 - в гръц ки, 
116 - в чеш ки, 75 - във френ с ки, 42 - в нем с ки и др.

Въз рож ден с ка та ин те ли ген ция би ла око ло 10 000 
ду ши, 3 700 от тях са със сред но и вис ше об ра зо ва ние, 
ос та на ли те - с ки лий но, вза им но и клас но. Об ра зо ва ни-
те же ни са 659. Най-го лям про цент от ин те ли ген ци я та 
- 50,5%, са учи те ли те (сред тях 9,2% са вис шис ти), ду хо-
вен с т во то е наб ро я вало око ло 3 600 ду ши, ка то над 300 
от тях взе мат пря ко учас тие в на ци о нал но-ос во бо ди тел-
но то дви же ние.

То ва е бро ят на уче ни те лю де, чо веш ко то ни бо гат-
с т во, ко и то ще по ло жат ос но ви те на Тре то то бъл гар с ко 
цар с т во. Те до ри не са тол ко ва, за що то спо ме на та та 
ста тис ти ка об х ва ща всич ки за пос лед ни те сто го ди ни 
пре ди 1878 г. От тях не мал ка част жи ве ят в чуж би на и 
ня ма да се вър нат ни ко га в ро ди на та си. Ос та ват мал ко, 
си ро маш ка брой ка, но роб с т во то не поз во ля ва по ве че. 
По обек тив ни при чи ни пър ва та за ръ ка на Хи лен дар с кия 
све тец не е из пъл не на док рай.

Вто ра та – цър ков на та не за ви си мост - ма кар и труд-
но, е из во ю ва на през 1870 г.

Тре та та стъп ка взе ма най-мно го жер т ви. Чип ров с ко-
то въ с та ние (1688 г.), Вел чо ва та за ве ра (1835 г.), Ви дин-
с ко то въс та ние (1850 г.), Тър нов с ко то въс та ние (1862 г.), 
че ти те на Па на йот Хи тов и Фи лип То тю (1867 г.), че та та 
на Ха д жи Ди ми тър и Сте фан Ка ра д жа (1868 г.),  Ста ро-
за гор с ко то въс та ние (1875 г.) са са мо част от опи ти те на 
на шия на род да нап ра ви та зи стъп ка. Те са ре пе ти ция 
за най-ма со во то въс та ние - Ап рил с ко то от 1876 г. В ме се-
ци те след не го прос ве те ни те хо ра от Ан г лия, Гер ма ния, 
Фран ция, Ита лия, САЩ и др. ще на у чат как во е Бъл га-
рия, как во са Ба так, Пе ру щи ца… Ужас ни те кръ воп ро ли-
тия ги раз тър с ват. Тях на та сил на чо веш ка съп ри час т -
ност, от ед на стра на, и от дру га - жер т во го тов ност та на 
рус ки те, фин лан д с ките, ру мън с ките вой ни ци и на ши те 
опъл чен ци, прев ръ ща раз г ро ма на Ап рил 1876 г. в три-
умф на Сво бо да та. Ге ро из мът на Ап рил с ка та епо пея 
съз да ва от хи ля ди чуж ден ци, не поз на ва щи и нечу ва ли 
до то га ва за на шия на род, бъл га ро люб ци.

Сред имен ни те и бе зи мен ни ге рои на на ци о нал но-
ос во бо ди тел ни те бор би, ко и то на ка ра ха све та да се 
раз въл ну ва от на ша та съд ба, са и спо ме на ти те над 300 
бъл гар с ки пра вос лав ни све ще нос лу жи те ли и всичката 
българска интелигенция от онова време. 

Поредният неразделен клас ... си отиваПоредният неразделен клас ... си отива
БРАЦИГОВОБРАЦИГОВО

ПРАЗНИЦИТЕ В РАВНОГОРПРАЗНИЦИТЕ В РАВНОГОР
СТАРТИРАТ НА 30 ЮНИ,СТАРТИРАТ НА 30 ЮНИ,
НАДСВИРВАНЕТО ЕНАДСВИРВАНЕТО Е
В СРЕДАТА НА ЮЛИВ СРЕДАТА НА ЮЛИ

Празничното лято в Равногор ще Празничното лято в Равногор ще 
започне на 30-и юни, с традиционния започне на 30-и юни, с традиционния 
празник на селото, когато ще бъдат от-празник на селото, когато ще бъдат от-
белязани 241 г. от неговото създаване.белязани 241 г. от неговото създаване. 
По принцип селото тачи Св. Петър и го 
е избрало за свой закрилник, но тази 
година Петровден е в петък и заради 
работещите, които трябва да дойдат от 
всички краища на страната, празникът 
е плануван за събота.

Две седмици по-късно, на 14-и и 
15-и юли, предстои Петото гайдарско 
надсвирване, което отново ще се про-
веде под патронажа на Валя Балканска 
и нейния гайдар Петър Янев, който по 
традиция е и част от журито, което оце-
нява изпълненията на участниците.

На 20-и юли – Илинден, е планувана 
Света литургия, а на следващия ден ще 
бъде сготвен курбан за здраве и ще се 
състои събор в местността Св. Илия над 
селото. Младежките  вечери на набор 
2000 г. ще се проведат на 27 и 28 юли, а 
Шестият международен самодеен праз-
ник с Нина Грънчарова е насрочен за
29-и юли и ще се проведе на центъра 
на селото.

Мария СПАСОВА

ТТриптих   за Равногорриптих   за Равногор

ЮНСКЮНСКА НОЩ В РОДОПИТЕА НОЩ В РОДОПИТЕ

Далеч от жегите - Далеч от жегите - 
сред горската прохлада,сред горската прохлада,
намерих своето спасение.намерих своето спасение.
И как душата ми И как душата ми 
във този рай да страда?във този рай да страда?
Родопите сРодопите са иа изцеление!зцеление!

КрКристалистален въздух с дъх на бор – ен въздух с дъх на бор – 
реален свят, потънал във мълчание.реален свят, потънал във мълчание.
Луната тази нощ над РавногорЛуната тази нощ над Равногор
не спи, обреченне спи, обречена на съза на съзерцание.ерцание.

Звездите над РЗвездите над Родопите са яркиодопите са ярки
и сякаш ще ги хвана със ръце.и сякаш ще ги хвана със ръце.
Туптят сърцата им, привидно малки,Туптят сърцата им, привидно малки,
в съзвучие със моето в съзвучие със моето съсърце.рце.

РАВНОГОРРАВНОГОР

„Априлци“

Певецът от КориятаПевецът от Корията
Дядо Анго не пожела да иде в  гра-

да при децата. Остана си на село сам 
с песните.

Неговата Верка се помина. Много я 
гледаше, но си отиде. Като че ли пред-
чувстваше края си и все го караше да 
й пее. Поръчваше, когато умре, той да 
не плаче, а да й пее…

Пееше песни, изпълнени с любов, 
нежност и тъга.

Галеше я по главата. Дланта му 
– широка, пръстите – възлести, ръка 
на горски работник дървосекач… Чув-
стваше как челото й изстива. Умря, но 
той продължаваше да пее…

Така ги завариха децата им.
Баба Верка е била най-хубавата 

мома на село. Нейните родители не я 
давали за него, защото с единия крак 
накуцвал, но тя му пристанала. Обик-
нала го заради песните… Запознали 
се в корията, сечището на Малтепе. Тя 
беряла боровинки. Той пеел с птиците.

Заедно си бяха построили хубава 
къща – еркерна, на припека в брега, 
както всички родопски къщи – сякаш 
подпират планината.

Излезе на голямата тераса, обшита с 
дъски – обичаше уханието на смола, на 
гора, приседне на малкото столче и пее.

Иде на гробищата, прелее с водица, 
подпре се на мраморния паметник и пее:

„Кандилцето ти пак запалих,
но вятърът го все гаси,
сърцето в него си оставих,
със обич вечно да гори…“
Приглушеният му слаб старчески 

глас се подема от вечерния ветрец и 
някъде надолу, в мрачината на сухото 
дере, заглъхва като ехо…

Дядо Анго Славов умря, както пее-
ше на гроба на своята Верка.

Церковски ПЕТРОВ

РАВНОГОРСКО УТРО

Как слънчево е утрото и свежо!
И няма днес обсебващи мъгли.
По хълмовете – красота безбрежна!
Невидима ръка я сътвори.

Вървя по улици обезлюдени,
а къщите – напуснати гнезда…
И тъжен съм. Село обезкървено,
скърбиш ли за прокудени чеда?

КЪЩИ – СИРАЦИ

Къщи от камък… Къщи от вечност…
Защо ви превзема тревата?
Къщи-сираци молят човечност…
Непроменима ли е съдбата?



24 май 2018 г. 3Общес тво

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

З А П О В Е Д

На основание
чл. 44 ал.  т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА

Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г.
за правилата и нормите
за пожарна безопасност

при извършване на дейност в земеделски земи, Закона за го-
рите, глава шеста, раздел III - „Защита на горските територии 
от пожари“, чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското 
имущество, чл. 125 и чл. 126 от Правилника за прилагане на За-
кона за горите

НАРЕЖДАМ:
Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и 

паркирането на моторни превозни средства при настъпването 
на восъчна зрялост на житните култури.

Да се поставят предупредителни и забранителни знаци по-
край посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране 
на реколтата. 

 Кметовете на кметства, на чиято територия има житни и царе-
вични насаждения, да организират денонощно дежурство на те-
лефонни постове в кметствата по време на жътвената кампания.

Кметовете на кметства да създадат необходимата органи-
зация за своевременно и бързо реагиране при възникване на 
пожари, като поставят на видно място в кметствата номерата на 
собствените си мобилни телефони и телефоните на пожарната и 
дежурния към Общ.СС, ЕЕНСП - 112.

Кметовете на кметства да осигурят подръчен инвентар
/лопати, тупалки и др./ за гасене на пожари, да се осигурят и 
обозначат подстъпите към естествените и изкуствените водо-
източници в населените места.

Забранявам паленето на стърнища, извършването на огневи 
работи на разстояние най-малко 50 метра от узрелите жита.

Да се създаде необходимата организация по населените 
места за своевременно установяване на виновните лица за до-
пуснати палежи и при констатиране на нарушение на правилата 
и нормите на ПБ да се прилагат действащите законови админис-
тративно-наказателни мерки.

Да се почистят от сухи треви, дървета, отпадъци и други 
горими материали канавките и сервитутните ивици покрай об-
щинските пътища.

Да се предприемат незабавни мерки за изпълнение на пожа-
розащитни ивици край гробищни паркове, сметища, жилищни 
и стопански постройки, граничещи с горски и полски фонд, с 
ширина не по-малко от 6 метра. 

Да засилят контрола в земеделските територии по спазване 
на изискванията на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество.

Съвместно с представители на ДГС и ДЛС да проведат ин-
структажи на пастирите с цел недопускане на пожари.

Да се изпълнят предвидените противопожарни мероприя-
тия в горите, общинска собственост.

Да организират запознаването на населението със сигнала 
за оповестяване при възникване на пожар. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за 
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йордан 
Павлов, зам.-кмет на община Брацигово.

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово
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От 15 май започва он-
лайн кандидатстването 
за финансиране на про-
екти по инициативата на 
Европейската комисия 
за безплатен безжичен 
интернет на обществени 
места WiFi4EU. Очаква 

се 222 български общини, което е 84% от общия брой, 
да участват в първия конкурс по инициативата. Минис-
терството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията (МТИТС) е във всекидневна връзка с 
представителите на местните власти за уточняване на 
процедурите по кандидатстване, съобщават от ведом-
ството. В резултат, документите на много общини вече 
са качени в онлайн платформата и на 15 май трябваше 
само да бъде натиснат съответният бутон за кандидат-
стване. Това е от много голямо значение, защото прин-
ципът, на който ще се отпуска финансиране, е първият 
дошъл първи да бъде обслужен.

Вече почти една година МТИТС провежда информа-
ционна кампания за популяризиране на възможността 
за безплатно финансиране на безжичен интернет на 
обществени места. Инициативата бе официално пред-
ставена през март от министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията Ивайло Мос-
ковски и комисаря по цифрова икономика и цифрово 
общество Мария Габриел.

До този момент над 17 270 общини от цяла Европа 
са се регистрирали в онлайн платформата. В рамки-
те на първия конкурс ще бъдат финансирани около
1000 общини.

ОЧАКВАТ 222 
ОБЩИНИ

ДА СЕ ВКЛЮЧАТ
В ПРОЕКТА ЗА

БЕЗПЛАТЕН WiFi

Възнесение Господне, малко хора ще 

те разберат, но ако кажеш Спасовден, 
едва ли ще има човек, който да не из-
рече прословутата фраза  „Те ти, булка, 
Спасовден“ и да не посочи местния 
хълм Св. Спас, където от години се кип-
ри скромен параклис.

Ние, брациговци, дотолкова сме 
свикнали с оброчището, то така яко се 
е вклинило в съзнанието ни, че дори 
хуморът ни е обвързан с него. Така 
например прословутата брациговска 
отседналост  винаги споделяме с фра-
зата: „Как ще издържа да не виждам 
Св. Спас няколко дена не знам“, а по-
калпавите в здравето винаги казват: 
„Щом се зададе вирус на Св. Спас, и аз 
съм го хванал“ и т.н. …

„Св. Спас“ е един от малките манас-
тири, създаващи религиозния венец 

определения ден там се прави курбан 
за здраве. От години параклисът се 
стопанисва от представители на Кар-
наловия род.

В народния календар Спасовден 
се свързва до голяма степен с култа 
към мъртвите. Поверието гласи, че в 
четвъртъка преди Великден душите на 
мъртвите слизат на Земята и след 40 
дни - на Спасовден, се връщат. Затова и 
след този празник е една от трите най-
големи Задушници - Черешовата.

Като един от големите пролетно-
летни празници - заедно с Гергьовден 
и Еньовден, Спасовден е свързан и с 
плодородието. Ако на този ден вали 
- годината ще е благодатна. Ако се 
случи денят да е сух, то тогава има 
обичай, при който млади моми и мом-
ци обикалят нивите и пеят песни за 
измолване на дъжд.

По-късно в селата са правени 

големи хора. На тях младите моми са 
обличали невестенски носии на млади 
булки и така - според поверието,  щели 
да се задомят до другия Спасовден. 

Друга част от празника е т.нар. „хо-
дене на росен“. Росен е билка, която 
цъфти срещу Спасовден и е твърде ле-
ковита - помага на болни и недъгави да 
оздравеят. За целта те трябва да пре-
нощуват в гората, за да се се отъркалят 
в росата на сутринта и така да поемат и 
лечебната сила на росена.  

Често този ритуал е използван 
и от бездетни жени, за да заченат. В 
една патриархална култура - каквато е 
българската, ако едно семейство няма 
потомство, се счита за голямо нещас-
тие и се прави всичко това да бъде 
преодоляно.

Често след „ходене на росен“ - дали 
от лековитата роса, или от случайна 
среща в гората рано сутрин, не е из-
ключено булките да заченат и оттам 
идва изразът „Те ти, булка, Спасовден“.

Те ти, булка, СпасовденТе ти, булка, Спасовден

Две петокласнички от 
Брацигово бяха отличени 
за доблестната си постъпка. 
Симона Етова и Селин Ай-

дън са ученички в СУ „Свети 
Климент Охридски“ в Пеще-
ра, но са родом и живеят в 
Брацигово.

На 14 май двете деца за-
белязали на улицата загубен 
мъжки портфейл. Взели го, 
установили, че вътре има 
неголяма сума пари и доста 
лични документи. Незабав-
но подали сигнал на теле-
фон 112. С тях се свързали 
служители на полицейското 
управление в Пещера и 
двете момичета предали за-
губените вещи на полицаите. 
Органите на реда бързо се 
свързали със собственика 
им, който бил много доволен 

от щастливата развръзка. 
Мъжът работел в чужбина 
и загубата на личните до-
кументи щяла да му донесе 
много затруднения и не-
удобства.

На 16 май в присъстви-
ето на техните съученици 
и преподаватели Симона 
Етова и Селин Айдън бяха 
отличени за достойната 
си постъпка. Началникът 
на „Криминална полиция“ 
в РУ - Пещера старши ин-
спектор Христо Георгиев 
връчи на децата почетни 
грамоти. Той изрази благо-
дарността на всички слу-
жители на управлението 

и заяви, че постъпката на 
момичетата е достоен при-
мер и за възрастните, и за   
тийнейджърите.

Под този наслов вече осма по-
редна година в Градски исторически 
музей си дават среща отбори на двете 
едноименни училища от Брацигово и 
Пловдив. Всяка година в навечерието 
на 12 май  –  празника на Брацигово, 
НУ „Васил  Петлешков” от нашия град 
и ОУ „Васил  Петлешков” – Пловдив 
участват във викторина на тема „Ап-
рилските събития в Брациговски въ-
станически  пункт от 1876 г.”. Истори-
ческият форум се провежда в залата 
на музея. И тази година тя едва побра 
желаещите да разберат какво са на-
учили третокласниците за отминалите 

Регламентът на форума бе проме-
нен и трудът на учениците бе оценя-
ван, без да има състезателен харак-
тер. Много старание и желание  бяха 
вложили малчуганите, за да докажат, 
че няма да посрамят името на патро-
на си. След оспорвано доказване на 
наученото, малчуганите трябваше да 
мерят сили и в решаването на шаради 

и ребуси на възрожденска тематика. 
Децата участваха и в тържественото 
ежегодно изваждане на знамето на 

априлските въстаници от Брацигово. С  
вълнение детските ръчички докосваха  
оригиналното смарагдово сукно, лич-
но закупено от брациговския аптекар 
Васил Петлешков и извезано от учи-
телката Ана Гиздова, и си обещаваха 
допирът до светинята да им дава сили 
в забързаното ежедневие. Със снимки 
за спомен пред единственото ориги-
нално черешово топче  и със знаме-
то  на  априлските въстаници в ръка, 
форумът бе увековечен, а участниците 
си обещаха да се срещнат отново в 
навечерието на 1 ноември – Деня на 
народните будители.

Иванка СТЕФАНОВА

Въглените на Петлешков още паВъглените на Петлешков още парятрят

Георги Ставрев за по-
редна година е носител на 
Купата на кмета в традици-
онния пролетен формат за 
майсторско кормуване, кое-

то се проведе в Брацигово 
на 5 май 2018 г. 15-те участ-
ници в състезанието имаха 
възможност да мерят сили 
на два етапа. И в двата кръга 
те извършваха еднотипни 
упражнения с автомобилите 
си  на специално очертания 
за целта автополигон в 
Брацигово. Майсторите на 
волана трябваше да минат 
на „слалом“ между конуси, 
да направят паркиране в 
„софийски“ и перпендикуля-
рен гараж и преди финала да 
пренесат чаша с вода между 
две маси. Шофьорските 
умения на ентусиастите 
бяха оценявани от жури с 
председател дългогодиш-
ния местен инструктор за 

придобиване на категория
„Б“ – Димитър Мадаров. Съ-
стезанието за управление на 
леки автомобили е част от 
поредицата демонстративни 
спортни прояви,  посветени 
на  поредната годишнина от 
Априлското въстание.

Похвално е, че все пове-
че млади момчета желаят да 
премерят силите си с вече 
утвърдени имена в майстор-
ското кормуване в града. На 
тазгодишното издание на 
формата имаше участници 
от различни възрасти, а 
класирането подреди пър-
венците така:

I място - Георги Ставрев
II място - Иво Владимиров
III място - Тодор Симонов

На спечелилите  - честито 
и нови успехи, а на останали-
те пожелаваме много хъс за 
състезанията през следва-
щата година!

Иванка СТЕФАНОВА
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Съвременност

„Брацигово падна, подир славни битви“. Това е един-
ственото изречение, което патриархът на българската 
литература Иван Вазов пише за нашия град в „Епопея на 
забравените“. 

Пет думи, съдържащи в себе си цялата енергия на 
шестнадесетдневната свобода, която местното население 
изживява през април 1876 г. Еуфорията, вярата, че е сло-
жен край на робството и тиранията, усещането, че живо-
тът е започнал отначало и с него летоброенето на нова 
българска държава. 

Шестнадесет дни, в които на тази малка свободна те-
ритория надеждата е била единственото, с което хората 
са разполагали. Какво са имали те? Знаме със заветното 
„Свобода или смърт“, пушки, „гърлести топове“, дървен 
зид, къщи, които са се превърнали в бойници, и очакване, 
че иде подкрепление. 

То никога не пристига. Първа пада Стрелча, Пана-
гюрище е сломено, Перущица и Клисура – опожарени, 
а Батак - окървавен. Единственото свободно кътче в 
сърцето на турската империя в тези епични дни на април 
е Брацигово. 

Краят е трагичен. Васил Петлешков умира на кладата. 
От Брациговския въстанически пункт са убити 143-ма и 
заточени 252-ма мъже от Брацигово, Равногор, Капитан 
Димитриево, Радилово, Бяга, Козарско и Жребичко. Черни 
забрадки тегнат почти във всяка къща. 

И днес, когато се прекланяме пред тези наши деди, ко-
гато отново се връщаме към техния подвиг, сме длъжни да 
кажем: те направиха първата крачка към Свободата.

Тази свобода, която дава полет на духа, на мечтите, на 
възможностите. Днес ние я имаме, но имаме ли онзи въз-
рожденски патос, онази вяра в собствените ни сили, това 
единство, което е обединило хора от различни съсловия, 
накарало ги е да захвърлят личната си работа, за да рабо-
тят за общото дело?

Днес ние, потомците, имаме само една задача: да обе-
диним своите сили и умове и да работим, за да може от-
ново България да бъде онази сила, която винаги е била на 
Балканите. В обединена Европа ние имаме своето място. 

Ние пазим своите традиции и дух. Заветът е да въз-
родим всички ценности, които загубихме по времето на 
прехода – човещината, добротата, честта, достойнството, 
справедливостта. Да загърбим завистта, омразата, проти-
вопоставянето, партийните ежби. Да протегнем ръце едни 
към други и да продължим. Заедно. Ние можем заедно да 
направим това. 

Брацигово има славно минало и то не може да бъде 
забравено. Нека внесем и опазим в модерния свят всичко, 
което ни завеща бунтовният април на 1876-а.

Да пребъде България!

На площад „Централен“ гражданите и гостите на Бра-
цигово отбелязаха 9-и май – Деня на Европа. След звуците 
на „Одата на радостта“, главен експерт „Образование и 
култура“ Иванка Стефанова поздрави десетките присъ-
стващи с кратък анонс за нашето място в Стария конти-
нент и приноса на България в развитието на европейската 
цивилизация.  

На този ден се поставя началото на обединението на 
държавите в Европа и поддържането на мирни отношения 
на Стария континент. Това предложение остава в историята 
като „Декларацията на Шуман“ и се счита за основопола-
гащо на днешна Обединена Европа, за началото на поетия 
път към общност на споделени ценности и общи интереси.

На този ден символично бяха почетени и малкото оста-
нали ветерани от Втората световна война, тъй като тази 
дата се ознаменува и като Ден на победата над хитлерофа-
шистка Германия през 1945 година.

Тържествената вечер продължи с концерт на БГ дуета 
„Червено и черно“,  който е част от голямо национално 
турне под мотото „Българските песни, изпяти на нов глас“. 
Невероятното дуо - Милчо Соколов и Кирил Веселинов, 
поднесе един незабравим концерт-спектакъл от най-хуба-
вите български песни.

Събитието премина с много настроение и емоции, които 
двамата изпълнители успяха да предадат на всички присъ-
стващи, сред които бе и председателят на Общински съвет 
- Брацигово г-жа Надежда Казакова. Патрон на празника 
беше кметът на община Брацигово г-н Петко Петков. Об-
щината получи специален приз – за принос в съхранението 
и развитието на традициите в българската  култура, както 
и за популяризиране на концерт-спектакъла на БГ дуета: 
„Българските песни, изпяти на нов глас“, част от проекта 
„Българската музика“.

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕЙДОСКОППРАЗНИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП

Пред лобното място на брациговския апостол

Кадри от възстановката

Заупокойна литургия в памет на априлци

Президентът на Република България
бе гост на брациговския празник

Приветствие на ротите на
тържествената проверка заря


