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ОТ 1 ОКТОМВРИ НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
ТРЯБВА ДА СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ С ТЪРГОВЕЦ
ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

В писмо на министъра на енергетиката, изпратено чрез НСОРБ 
до кметовете на общини, се обръща внимание на промените в За-
кона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. 
Според тях, от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които 
към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по ре-
гулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка 
на електрическа енергия по свободни договорени цени.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете от стра-
ницата на НСОРБ.

Важна информация във връзка с либерализацията на пазара 
на електрическа енергия може да намерите на страницата на Ми-
нистерството на енергетиката:

https://me.government.bg/bg/pages/el-market-147.html 

В един от светлите летни дни – денят на Св. Панталей-
мон, в брациговското село Бяга се постави ново начало. 
Проектът, чиято първа копка бе направена на 27 юли, е за 
спортна площадка, на която ще бъде изградено игрище за 
минифутбол.

На символичния ритуал присъстваха кметът на община 
Брацигово – Надежда Казакова, директорът на областна 
дирекция към Държавен фонд „Земеделие“ – Валентина Въ-
лева, представители на фирмата изпълнител „Братя Пашку-
леви“ и на фирмата за надзор, както и общински съветници 
и граждани.

Водосвет за успешно начало отслужи отец Иван Камена-
ров. Под лъчите на жаркото юлско слънце свещеникът про-

изнесе свети думи за добронамереното богоугодно дело, ко-
ето продължава усилията на местната власт за подобряване 
на селищната инфраструктура.

След „На многая лета“ бе направена първата копка и 
счупена бутилка пенливо вино за берекет.

Теренът за благоустрояване е с площ 3960 м2, а размерът 
на самото игрище е 40/20 м. По периметъра се предвижда 
изграждане на зона за сигурност, като ще бъде издигната 
ограда с височина 2 метра. Зоната на игралното поле ще 
е с тревна настилка, ограничена с градински бордюри. За 
цялото поле ще бъде осигурен достъп на линейка за спешна 
медицинска помощ.

Усилията на Община Брацигово са насочени трайно към 
подобряване на местната инфраструктура и спортната база. 
Това е поредният проект за изграждане на спортни и детски 
площадки, който се осъществява в село Бяга. Само преди 
няколко години бяжани се сдобиха със съвременна спортна 
зала, реновирана и доизградена отново по проект към Дър-
жавен фонд „Земеделие“, както и бе обновен местният ста-
дион „Георги Михайлов – Бунара“. А тази година и ПУДООС
им предостави 10 000 лева за изграждането на детска пло-
щадка.

С реализацията на дейностите по новия проект се цели 
подобряване качеството на живот на населението на Бяга 
чрез изграждане на модерна спортна инфраструктура и на-
сърчаване на социалното приобщаване с предоставяне на 
равен достъп до новоизградената спортна база на всички 
социални групи, както и подобряване на здравния статус на 
населението.

„Априлци“

Надявахме се цветни конструкции 
от емотикони да красят централната 
част на Брацигово. Идеята за веселата 
закачка, която даде живот на паркова-
та алея в Брацигово, макар и закратко, 
е на нашата съгражданка Стефка Тър-
пова. Нещо повече – тя е и спонсорът 
за реализирането на проекта.

Общинска администрация – Бра-
цигово изказва своите благодарности 
на г-жа Търпова и с желание за-
явява готовността си да застане 
зад всяка рационална и позитив-
на хрумка. Радваме се, че сред 
всичките негативни критики, 
които се изсипват по адрес на 
общинското ръководство, някой 
все пак носи в себе си усмихна-
тото емотиконче на доброто.

Може би, преди да се появят 
емотиконите, светът не е бил тол-
кова усмихнат... Шега е, разбира 
се! Дори и да са тъжни, плачещи 
или викащи, жълтите личица са 
много забавни и със сигурност 
могат да ви разсмеят. Усмивка, 
намигване или изплезен език –
познатите на всички забавни иконки, 
които правят различни весели, тъжни 
или други гримаси, са станали толкова 
обичайни, колкото и препинателните 
знаци. А всъщност първият емотикон, 
първото усмихнато лице, се е появило 
в далечната 1982 година. Символът 
двоеточие, тире, скоба е изпратен по 
имейл в 11,45 часа на 19 септември. 
Днес от тях има дузини.

От 14 юли жълтите личица с гри-

маси посрещаха жителите и гостите 
на Брацигово и много се надявахме и 
искахме да внасят доза настроение в 
горещите летни месеци. От Общинска 
администрация призоваваха: „Моля, 
пазете ги! Те само ще направят деня 
ви по-позитивен и весел.“ Но за съ-
жаление, докато излезе поредният 
брой на местния вестник‚ от емотико-
ните остана само „скромен“ спомен. 

Използвах думата скромен, защото 
никак не ми се искаше да ги квалифи-
цирам с думата „жалък“, макар че тя 
ще е по-подходяща.

Няма да коментирам отношение-
то на брациговци към позитивното, 
защото всичко, което ще се опитам 
да кажа, е вече казано и дори се е 
изтъркало от казване. Затова ще си 
позволя да публикувам един пост 
на нашата обществена възпитателка 
Екатерина Стоянова по повод други 

подобни постъпки в нейното село, но 
той е много актуален и за ситуацията с 
емотиконите:

„…Проблемът не е в едната счупе-
на дъска, скъсаната мрежа, а в това, че 
съвсем умишлено някой е решил да го 
направи. Ей така, за кеф! Защото ня-
мал какво да прави и му е скучно. 

Защо младежите трошат без-
огледно и още по-важно – възразяват 
и ругаят нагло, когато по-възрастни 
им направят забележка? Може би 
далеч назад, може би в семейството 

и възпитанието, се корени не-
разбирането в незрялата глава 
на порастващия „тийнейджър“, 
че той не е дошъл на този свят, 
за да руши, а да създава. Може 
би не е късно да спрем за миг, да 
погледнем собствените си деца 
и да се запитаме – какви хора 
растат у дома? Имаме ли вина за 
тяхната агресия? Можем ли все 
още да променим нещо? От нас 
също зависи утрешните порас-
нали хора да създават, да творят, 
да бъдат полезни. Постоянно ста-
ваме свидетели на шумни компа-
нии, пиещи и пушещи младежи, 
на трошещи и подивели млади 

хора. И някой веднага ще побърза да 
си избърши ръцете с „държавата ни е 
такава“. Какво ни е на държавата, ако 
ние самите нямаме съзнание? Държа-
вата ли ни е виновна, че не умеем да 
пазим?...“

Човек е толкова голям, колкото са 
големи мечтите му. Жалко, че на някои 
мечтите им стигат само да рушат… 

А ръстът, мили хора, ви е нужен…

Иванка СТЕФАНОВА

ВАЖНО ЗА ОБЩИНИТЕ:

Напусна ни Екатерина Дамянова-
Шишкова. 

Приятелят, човекът, истори-
кът. Коварната болест я погуби, а 
имаше още толкова живот в нея!

В горещия юлски неделен следо-
бед се разделихме с уважаваната 
и авторитетна дългогодишна ди-
ректорка на Историческия музей в 
града – с личност, която излъчваше 
гражданско достойнство и благо-
родство. С богатата си родолюбива 

дейност, посвещавайки целия си живот за проучване и 
популяризиране на историята и културата на родния 
град, Катя Дамянова остави ярка диря в летописа на 
Брацигово.

Всички ние ще помним с почит и чувство на въз-
хищение мъдрото й слово, патриотичния й дух и родо-
любивото й дело.

Поклон пред паметта й!
Настоятелството на НЧ „Васил Петлешков-1874“

IN MEMORIAM

СЕЛО БЯГА – С НОВСЕЛО БЯГА – С НОВА ПРИДОБИВКАА ПРИДОБИВКА

УВЕЛИЧАВА СЕ СУМАТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО ПОДПОМАГАНЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН
Увеличава се сумата за енергийно подпомагане за 

предстоящия зимен сезон. Така всички одобрени ще по-
лучат близо по 500 лева. Кандидатстването в агенциите 
за социално подпомагане вече започна и ще продължи 
до първи октомври, съобщава NOVA.

Помощта за отопление се харчи предимно за елек-
тричество или за закупуване на дърва. Тази година за-
ради пандемията заявленията могат да се попълват и в 
по-малките населени места и в кметствата по селата. До-
брата новина е, че по-високите пенсии от 1 юли няма да 
се отразят при отпускане на помощта.

Тази година има и увеличение на желаещите да 
получат енергийна помощ, отчитат социалните служби. 
„Право на целевата помощ за отопление имат лицата и 
семействата, които за предходните шест месеца от мо-
мента на подаване на заявление имат определен доход, 
който е нормативно обусловен и е свързан с възрастта, 
семейното положение, здравословното състояние“ – ко-
ментира Георги Цеков.

Практиката на социалните служби показва, че хората 
използват помощта предимно да си закупят дърва. „За-
дължително се упражнява контрол, за да се установи 
дали с отпуснатите средства хората са си закупили дър-
ва, въглища или съответно са си заплатили впоследствие 
електроенергията“, посочва още Цеков.

До момента заявления за получаването на помощ за 
отопление са подали малко над 76 000 души. Сумите на 
първите одобрени ще бъдат изплатени след 15 август.

До 15 октомври пък се приемат и заявления за от-
пускане на помощ от 250 лева за първокласници и осмо-
класници.

МЪРТВА РИБА
ИЗПЛУВА В РЕКА РАВНОГОРСКА 

КРАЙ БРАЦИГОВО
В първия ден на месец август бе подаден сигнал за 

мъртва риба в река Равногорска край община Брациго-
во. Посочено е още, че край брега на реката е забеляза-
на и синя емулсия.

Служители на „Басейнова дирекция“ и на регионал-
ната екоинспекция направиха проверка по сигнала.

Река Равногорска е десен приток на Стара река, коя-
то минава през Пещера. В района на замърсяването има 
предприятие за производство на млечни продукти.

Вече са обработени взетите две водни проби – пре-
ди и след мандрата, които са изследвани в лабораторни 
условия.

Проведените анализи на терен по показатели актив-
на реакция, pH и електропроводимост показват значимо 
понижение на разтворения кислород, което е довело до 
умирането на рибата. Към момента не се уточнява какво 
е нейното количество.

„Априлци“

ЕДНА ПОЗИТИВНА ХРУМКА ПРЕЗ ЛЯТОТО ЕДНА ПОЗИТИВНА ХРУМКА ПРЕЗ ЛЯТОТО 

Семействата, чиито деца ще 
бъдат осмокласници през идната 

учебна година, могат да кандидатстват за получаване на 
помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се по-
крият част от разходите преди старта на първия гимнази-
ален етап – за дрехи, учебници или други ученически по-
собия. Заявлението декларация за отпускане на помощта 
с необходимите към него документи се подава в дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ

НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ПОМОЩТА

ЗА БЪДЕЩИТЕ

ОСМОКЛАСНИЦИ



Ние -  хората

КУЛТУРАТА – СКАЛАТА,
УСТОЙЧИВА НА ВРЕМЕТО

Ако се вгледаме добре в човешката история, ще 
забележим, че духовността претърпява множество 
възходи и падения. Ако се вслушаме по-внимателно в 
думите на мъдреците през вековете, може би ще ни на-
прави впечатление едно – колелото на живота се върти 
и със забележителна ритмичност редува нравствения 
триумф и духовния упадък.

Все пак културното израстване е тясно свързано 
с душевността на човека. Възходите са резултат от 
неуморния труд на учените и книжовниците, които 
по стария обичай вграждат своята сянка в „зида“ на 
културното развитие, за да му помогнат да се развие и 
да оцелее. В същото време те също оцеляват заедно с 
него – онова проклятие, според което човекът умира, 
ако сянката му е вградена в основите на строеж, не съ-
ществува при издигането на културните основи. Дори 
напротив – книжнината увенчава посветените с без-
смъртие и колкото повече стават те, толкова по-здрав е 
„зидът“ на духовното развитие.

Цялата тежест на духовния напредък пада върху 

плещите на културните дейци. Това напомня познат 

епизод от гръцката митология. Сизиф бил наказан от 

боговете да търкаля огромен камък по стръмен хълм, 

а когато достигнел върха, камъкът се връщал отново в 

подножието. Този епизод ни връща към темата, че кул-

турата претърпява множество възходи и падения. Кни-

жовниците през вековете не се ли намират на мястото 

на Сизиф, като се опитват да избутат огромния скален 

къс на културата по стръмния хълм на човешкото без-

хаберие? Можем само да гадаем дали го правят, защото 

са наказани от някого, или сами са направили този из-

бор с идеята да оставят нещо от себе си във времето. 
Бавно и мъчително е издигането на духовните и 

културните ценности. Понякога, освен със стръмни-
ната си, високият хълм затруднява изкачването и със 
силните лъчи на човешките пороци. Но вместо това 
„препятствие“ да пречи, то често се оказва от полза за 
катерещия се, защото силните лъчи очертават по-ясно 
сянката му върху огромния скален къс. Така тя остава 
вградена по величествен начин в стената на времето и 
дори културата да претърпи падение, следата от чове-
ка, който я е издигнал, остава завинаги.

Става ясно, че просветените най-вероятно не са 
наказвани от никого, а сами са избрали да издигнат 
добрите порядки. Онзи висок стръмен хълм се вижда 
от всички страни и затова примерът и тежкият им труд 
не остават незабелязани – някои от онези в подножието 
избират да го подкрепят с думи, други застават редом 
до просветените да търкалят камъка нагоре. При 
всички случаи обаче остават дълбоки следи, които пре-
връщат културата в една наистина устойчива скала, 
неподвластна на силата на времето и неразрушима от 
човешките пороци. 

Живка АДЖЕЛАРОВА

С л у ч а й -
ност ли е, че в 
центъра както 
на религията, 
така и на из-
куството се намира фигурата на Твореца? Случайност ли е, 
че те са свързани с обща черта – мъченичеството? Колко 
хора загиват в името на своето изкуство и вяра? Оказва се, 
че религията и изкуството са братя, и то с плашещо близка 
съдба, но колко от нас са в състояние да го забележат? 

Ако разлистим Библия-
та, ще забележим, че още на 
първите й страници пише: 
„В началото Бог сътвори не-
бето и земята. А земята беше 
безвидна и пуста; тъмнина 
се разстилаше над бездната, 
и Дух Божий се носеше над 
водата. Рече Бог: да бъде 
светлина. И биде светлина.“ 
От тези редове веднага про-
личава близостта на Творе-
ца-Бог с тази на твореца от 
изкуството. Забелязва се 
необикновената сила на съз-
даването на един нов свят, 
на една нова светлина, коя-
то да остане във времето и 
да проправи път през онази 
„безвидна и пуста“ земя на 
духовната реалност. Редове-
те в началото на Библията 
крещят в ушите на неверни-
ците, че вярата не е някаква 
си обикновена измислица, 
а е основа на истинското и 
устойчивото. И неслучайно 
изкуството е толкова близко до религията – то е поверено 
в ръцете на избрани от Бога творци, които да застанат пред 
тъмната бездна и да й дарят светлината си.

Историята разказва и за хора, които загиват в името или 
на изкуството, или на вярата. Те дори и не помислят да се 
откажат от тези свои ценности и идеали, когато са изпра-
вени пред изкушението на охолния живот и материалните 
облаги. Даже нещо повече – принудени са да понесат мно-
жество мъчения от човешка ръка или от тази на съдбата и 
са заплашени, че ще загубят живота си, но дори и тогава 

не загърбват 
упованието си 
във вярата и 
в изкуството. 
Пример за 

подобна история намираме в житието на Света Велико-
мъченица Марина, която приема Христовата вяра на едва 
дванадесетгодишна възраст и не се страхува да я изповяд-
ва открито. Не се отдава на изкушенията за охолен живот, 
които й се предлагат в замяна на Христовата религия и 

затова бива подложена на 
мъчения, но дори и тогава 
тя за миг не помисля да за-
гърби Бога.

Другия пример, кой-
то доказва близостта на 
изкуството и религията, 
намираме в световната ли-
тературна класика в образа 
на френския писател Оноре 
дьо Балзак. Той получава 
висше образование в Сор-
боната и работи като юрист 
за няколко години, но не за-
щото е отдаден на тази про-
фесия. Когато семейството 
му поради финансови при-
чини се премества в малкия 
град Вилпаризис, Балзак 
отказва да ги последва, 
като заявява, че иска да 
стане писател. Заради това 
свое намерение понася 
тежки мъчения от ръката на 
съдбата и посреща своята 
смърт в глад и мизерия. Но 
въпреки условията, в които 

живее, и дълговете, които има, той остава верен на своето 
изкуство.

И тук е моментът да се досетим за благоговението, с ко-
ето пристъпваме в храма. Не изпитваме ли подобно чувство 
и когато се изправим пред някоя величествена творба от 
изкуството? Да, нали? Дори и чувствата, които изпитваме 
в такива моменти си приличат така, както си приличат 
религията и изкуството… защото те всъщност са двама 
истински родни братя.

Живка АДЖЕЛАРОВА

Гледам те отсреща на портрета –

образ земен, най-обикновен.

Русо карловско момче, което

бих могъл да срещна всеки ден.

Нищо гениално. Нищо дръзко!

…Просто благ съвременен човек.

Само старомодната ти връзка

е от оня, миналия век.

Само двете ти очи големи,

прегорили тънкия портрет,

прегорили мрак, пространство, време,

гледат два-три века по-напред.

Нищо друго. Тъй обикновен си.

Само по едната простота

си приличаш ти със всички гении.

Като тях минаваш през света.

И защото ходиш все предрешен,

незабележим и тъй голям,

мисля си, че всеки миг те срещам,

без дори да те позная сам.

Дамян Дамянов

„Безотговорността спрямо наследството е явен симп-
том и за опитите за силово налагана на една и еднозначна 
памет за миналото, която по официални канали да обезли-
чи и обезсили множествеността и различието на паметите.“ 
(Гледната точка на философа Димитър Божков.)

Знаете ли, че днес има общо 135 паметника на Левски? 
Най-големият е 14-метровият монумент в Ловеч. Най-мал-
кият е с височина само 1 метър и се намира в училището в 
град Вълчедръм, Монтанско. Най-много са паметниците на 
Апостола в София – седем. На второ място се нарежда Вар-
на – с четири, следвана от Враца – с три. Извън България 
паметниците на Левски са 21 – в Куба, Молдова, Украйна, 
Франция, Япония, Кипър и Канада, и още, и още... И зад 
всеки от тези паметници има история.

Това ни припомня книгата на журналиста Иван Пър-
ванов „Българските паметници“, с когото говорим за за-
бравените истории, криещи се зад всеки един монумент. 
Защото паметниците значат едно – памет, а за паметта явно 
трябва да се полагат грижи. Иначе от историите не остава 
нищо, независимо колко паметници се правят.

Паметниците се появяват още в древните държави и 
полиси. Те са отражение на паметта за исторически или 
други събития. Свидетелстват за държавници, личности, 
свързани с историята на даден народ, град или местност. 
Паметниците са свързани и с културата, изкуството, спорта 
и други характерни особености на живота на хората.

Поради различни причини, миналото у нас остава не-

решен проблем, около който се заплитат политически, 
естетически, социални и културни въпроси.

България е била винаги обект на атаки от външни сили. 
Винаги през хилядолетното ни съществуване е имало ня-
кой, който иска да ни унищожи като народ. Дори и в момен-
та се наблюдава посегателство върху страната ни. 

Децата ни са принудени да живеят далеч от родината, а 
народът ни се държи в невежество и духовна тъмнина. 

Умишлено ни се вменяват чужди празници и чужди 
порядки, като Хелуин и Свети Валентин, с цел да забра-
вим нашите традиции. Сякаш си нямаме Трифон Зарезан 
или други родни обичаи и празници. Просто обработват 
съзнанието ни с цел да замъглят миналото и децата ни 
да не знаят кои са и откъде са и по-лесно да се отделят от 
корените си. 

Още Паисий е казал: „О, неразумний и юроде, поради 
що се срамиш да се наречеш болгарин?“ 

Нима не е бил прав? За съжаление, днес не знаем много 
за неговото дело и за борбата му и затова думите му ни из-
глеждат странни. 

Грешката е у нас. Той е знаел кой е и откъде е, а ние не 
знаем. 

Не познавайки историята си, ние започваме да изпит-
ваме срам от корените си и да искаме да сме всичко друго, 
но не и българи. 

Много наши сънародници, стъпили на чужда земя, така 
се приобщават към общността, че започва едва ли не да 

отричат родината си. 
Вярно, тук сега е много трудно. Води се необявена вой-

на… Унищожава се „всичко българско и родно“.
Малко се говори за миналото ни, почти не се гледат 

исторически български филми. Пенсионерите живеят със 
сапунени турски сериали. Душевно страдат с героите от 
чужди общности. 

Децата ни от сутрин до вечер се наслаждават на анима-
ционни филмчета, създадени от електронни мозъци, а мла-
дите, под въздействието на интернет, загубват усещането 
си за българска принадлежност. 

Само съградените паметници ни дават сведения за ми-
налото ни и ни напомят КОИ СМЕ.

Унищожаването им и неподдържането на тези мълчали-
ви рекликви ни водят към духовна тъмнина и непрогледен 
мрак, където фалшивата светлина на някоя изкуствено съз-
дадена свещ ни кара да мислим, че това е реалното истин-
ско българско духовно светило.

Ние сме българи − хора с богато минало, народ, който 
има дълбоки корени. Трябва да се борим за опазването на 
традициите си, на спомена за миналото си, да се опитаме 
да ги предадем на децата си такива, каквито са ни завеща-
ни...

Ако искаме да има България и утре, трябва да се погри-
жим паметта ни да не бъде затрита или подменена. Децата 
ни да знаят кой е Левски, кой е Ботев и за какво загинаха.

Брацигово е бедно откъм предприятия и бизнес, но е 
богато на история. 

Бог да пази БЪЛГАРИЯ!
 Г. Г.

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

ИЗКУСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Гостуваща излож-
ба може да разгледа-
те във фоайето на чи-
талището до края на 
месец август – шити 
пейзажи, акварел и 
картини от миди. 

Творчеството от 
далечната Корея е 
малко познато за 

нашите зрители и 
интересът към него 
е голям. Изкуството 
Ман нен хва стои 
близо до природата 
и водните богатства. 
То олицетворява 
една висша филосо-
фия на съзерцание и 
хармония. Ето защо 

творбите се родеят повече с приложното изобразително 
изкуство, отколкото с рисуването.

ÈÈçêóñòâîòî – áðàòúò íà ðåëèãèÿòàçêóñòâîòî – áðàòúò íà ðåëèãèÿòà

„Историята ни няма да прикачи заслугите ми другиму“, казва Апостолът на българската свобода Васил Левски. 
Днес – 183 години от неговото рождение, тези думи са все така верни, а образът и делото на Апостола заемат почетно 

място в пантеона на героите, които всеки българин носи в сърцето си.
На 17 юли 2020 г. Общинска администрация – Брацигово, Общински съвет – Брацигово, НЧ „Васил Петлешков-1874“ 

и Градският исторически музей, ведно с признателни граждани, поднесоха цветя на признателност пред паметника на 
Апостола в града на ул. „Васил Петлешков“. 

ЛЕВСКИ

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОПАЗИМ ПАМЕТНИЦИТЕ СИЗАЩО ТРЯБВА ДА ОПАЗИМ ПАМЕТНИЦИТЕ СИ
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КАК ТАРАТОРЪТ Е СТИГНАЛ ДО НАШАТА ТРАПЕЗА
+ 3 ВКУСНИ РЕЦЕПТИ

Тараторът изглежда винаги е бил и ще 
остане онази освежаваща студена супа 
от кисело мляко със свежи краставици 
на кубчета, счукан чесън, орехи, копър и 
лъжица олио. Може би затова го наричаме 
„класика“. Той е едно от най-консумирани-
те и обичани български ястия в горещите 
дни. Но откъде идва и как е стигнал до на-
шата трапеза?

Според Речник на българския език от 
Найден Геров, думата „таратор“ е заемка от турски и означава „сочиво, студена чорба от крас-
тавици, чеснов лук, орехи и оцет; тлъченица“. Сочиво е народна дума за супа, а тлъченица е 
синоним на таратор (идва от глагола тълча – счуквам, скълцвам).

В Български тълковен речник от Любомир Андрейчин думата „таратор“ е обяснена по 
следния начин: „Вид студена супа от разводнено кисело мляко с краставици, чесън, оцет и 
др.“ Произходът на думата таратор според този речник е персийско-турски.

Преди 1944 г. под таратор се разбира студено ястие от счукани орехи и нещо кисело –
предимно оцет, който е разреден с вода. Вариацията му с кисело мляко е позната, но е слабо 
разпространена.

Наименованието „таратор“ в това значение идва от Близкия Изток, където е подправен с 
чесън, киселина и тахан. В турския вариант на този сос таханът е заменен с орехи и изглежда 
в този вид тараторът се разпространява на Балканите.

Първата рецепта за таратор, както го познаваме днес, се появява чак през 1956 г. в „Книга 
за домакинята“. Там студената супа съдържа всичките компоненти на днешния таратор: на-
рязани кубчета краставици, разбито кисело мляко, чесън, сол, копър, олио и по една лъжица 
ситно счукани орехи, плюс лед за поддържане на температурата. Това е и единствената ре-
цепта за таратор в книгата. 

До края на 70-те години в различни готварски книги продължават да се описват и други 
рецепти за по-ранните форми на таратора.

Постепенно той се е превърнал в характерно българско ястие и освен че е вкусен и осве-
жаващ в летните жеги, е изключително полезен.

ТАРАТОР ПО СЕЛСКИ 
Необходими продукти:
400 г кисело мляко
2 краставици
1 зелена салата (маруля, копф)
1 връзка репички
2 скилидки чесън
60 г орехови ядки
2 с. л. олио
1 връзка копър
сол на вкус

Начин на приготвяне:
Измийте и подсушете зелената салата. Нарежете я на ситно. Наситнете репичките. Обе-

лете краставиците и ги нарежете на дребни кубчета. 
Чесъна намачкайте на паста с малко сол в хаванче. В голяма купа смесете репичките, 

краставиците, чесъна и салатата. 
Счукайте орехите в същото хаванче и ги сипете в купата, заедно с накълцания копър. 
Добавете олиото, киселото мляко, 1 литър студена вода и сол на вкус. Разбъркайте добре.
Оставете в хладилник поне за 1 час преди сервиране.

ТАРАТОР С МАСЛИНИ
Необходими продукти:
800 г кисело мляко
100 г зелени маслини (без костилки)
1 глава резене
2 скилидки чесън
1 краставица
1/2 лайм
1/2 връзка босилек
40 мл зехтин
сол на вкус

Начин на приготвяне:
Резенето, обелената краставица и маслините се режат на кубчета. Босилекът се насит-

нява. 
Киселото мляко се разбива с телена бъркалка. Посолява се и се смесва със сока от лайм, 

зехтина и стрития на паста чесън. 
Прибавят се босилекът, краставицата, маслините и резенето. 
Налива се студена вода, докато получите желаната гъстота. Тараторът се оставя в хладил-

ник за 2 часа и се поднася.

ТАРАТОР ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ
Без кисело мляко, но със страхотен вкус

Необходими продукти:
400 г орехи
2 краставици
2 скилидки млечен чесън
1 връзка копър
1 ч. л. сол
50 мл олио
сокът от 1 лимон

Начин на приготвяне:
Орехите се заливат с 800 мл студена вода и се оставят да се накиснат за едно денонощие. 

След това се отцеждат и се изплакват под течаща вода. 
Прехвърлят се в шейкър кана, заливат се с 1 литър ледена вода и се смилат. Прецежда 

се. Ако е нужно, се долива още вода. 
Прибавят се лимоновият сок, олиото и солта и пак се смила. Прибира се в хладилник. 
Краставиците се белят и се режат на малки кубчета, чесънът се бели и се намачква на 

паста с малко сол, а копърът се наситнява. 
Към охладеното ядково мляко се прибавят краставиците, копърът и чесънът.
Готовият таратор се прибира в хладилник поне за 1 час преди поднасяне.

ДОБЪР АПЕТИТ!

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА ЛЯТО Е!���
ДОБРА НОВИНА:

НОВИ ПЕНСИИ И БОНУСИ 
Над 2 милиона пенсионери получиха увеличение на размерите на получаваните от тях пен-

сии и/или добавки, считано от 1 юли 2020 г., съобщават от Националния осигурителен институт 
(НОИ).

Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се из-
върши с 6,7 на сто по т. нар. „швейцарско правило“.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7% беше одобрено в края на миналата година 
в хода на бюджетната процедура по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. бяха утвърдени 
разходи за пенсии за над 10,5 милиарда лева, като за планираното осъвременяване и за увели-
ченията на пенсиите и добавките към тях са предвидени общо 439,5 милиона лева допълнител-
ни средства спрямо Закона за бюджета на ДОО за миналата година.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен и нов минимален размер от 250 лв. на 
основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това, увеличение от 1 юли т.г. ще има 
и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени към минималния размер за съответния 
вид пенсия. 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Разходите за пенсии нарастват с над 7% през първото тримесечие
От 1 юли средната пенсия става 412 лв., минималната – 250 лв.
Максималният размер на пенсиите или сборът от пенсиите, без добавките към тях, се за-

пазва на ниво 1200 лв.
Размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, се определят в процент от размера 

на социалната пенсия за старост, който с Постановление на Министерския съвет от края на май 
2020 г. е увеличен от 132,74 лв. на 141,63 лв., считано от 1 юли 2020 г.

В резултат на осъвременяването и на увеличенията се очаква средният размер на пенсията 
на един пенсионер у нас за 2020 г. да надхвърли 415 лв.

Новите минимални размери на пенсиите за трудова дейност, както и размерите на пенсии-
те, несвързани с трудова дейност, които са в сила от 1 юли 2020 г., са оповестени на интернет 
страницата на НОИ.

Пенсионерите ще могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли 
2020 г. чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и 
ПИК“ на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). При поискване, 
разпорежданията ще се връчват и по избрания от лицата начин – в съответното териториално 
поделение на института, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно елек-
тронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Освен това еднократна допълнителна сума от 50 лева към пенсиите за август 2020 г. ще 
получат около 2 121 000 души. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, не-
зависимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнителни 106 043 350 лева по 
бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на пре-
структуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

С Решение на Министерски съвет № 525/30.07.2020 г. е удължен до 31.08.2020 г. срокът на извъ-
нредната епидемична обстановка на територията на страната, свързана с разпространението на 
COVID-19. Във връзка с това се продължава действието на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, 
чиито срокове изтичат по време на извънредното положение (от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. 
вкл.) и по време на извънредната епидемична обстановка (от 14.07.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл.). 
Тяхното действие се продължава както по време на извънредното положение и епидемичната 
обстановка, така и още три месеца след нейната отмяна, т.е. до 30.11.2020 г. включотелно.

Предвид на това, инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на лицата с такива екс-
пертни решения ще продължат да се изплащат през август 2020 г. и до 30.11.2020 г. включи-
телно. При постъпване в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, на ново 
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК след извършено преосвидетелстване, то подлежи на изпъл-
нение от компетентните пенсионни органи. „Априлци“

О Б Я В А
Със Заповед № ОХ – 491 / 29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Р България

се обявяват 65 вакантни длъжности в Националната гвардейска част,
военно формирование 54800 – София, които следва да се заемат след провеждане на

конкурс на 23.09. и 24.09.2020г. за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи до началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик – до 08.09.2020 г.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ЦВО – www.comd.bg

За подробна информация – експерт във Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово – Петьо 
Русеков, Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552/2065, младши експерт Димитър Димитров, ет. 2, стая № 12, 
тел. 03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034/445 463, 0885 108 129. 

Безработните ще запазят социалните си помощи, 
ако се включат в сезонна селскостопанска работа

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно 
влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. 
Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получава-
нето им. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Това реши Министерският съвет на редовното 
си заседание.

Съгласно измененията, в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания 
от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при 
определяне на размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че 
няма да бъдат лишени от месечното социално подпомагане, което са получавали до този момент. Ако подадат 
заявление декларация за целева помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на полу-
чените възнаграждения няма да бъде основание да им се откаже помощта.

С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването 
им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпома-
гане. Същевременно се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона 
на прибиране на реколтата.

ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

От 1 юли започна приемането на заявления декларации на правоимащи за помощи за отопление през 
предстоящия сезон 2020-2021 г. Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане“. Крайният срок за 
приемането им е 31 октомври. В дирекцията от 1 юли се приемат и молби за еднократна помощ на първолаци на 
стойност 250 лв. Изискването е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да не 
надвишава 450 лв. Крайният срок за подаването на тези документи е 15 октомври. Приемат се и молби за едно-
кратна помощ на осмокласници.
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ТРИ КРАТКИ МАРШРУТА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 
КРАЙ „АТОЛУКА“

„Атолука“ е малък курорт (летовище) в Западните 
Родопи, в близост до с. Равногор и в рамките на община 
Брацигово. Състои се основно от вили, бунгала и къщи за 
гости. Разположено е сред типичен родопски пейзаж – над 
него се издигат гористи върхове, а под тях са се ширнали 
тучни ливади. В околността има доста забележителности, а 
според картите не липсват и туристически маршрути. При 
проучвателните ми карания там през юни 2020 г. обаче се 
оказа, че много от черните пътища и пътеки са обрасли и 
занемарени до степен на непроходимост. Въпреки това 
успях да сглобя три кратки маршрута, които могат да на-
правят почивката ви в летовище „Атолука“ още по-приятна 
и интересна.

„АТОЛУКА“ 1 (ЗА ДЕЦА И НАЧИНАЕЩИ)
Това е един съвсем кратък кръгов маршрут в летовище „Ато-

лука“, по максимално лек терен, разработен специално за деца 
и начинаещи планински колоездачи без никаква сериозна под-
готовка.

Първата част е спускане по полегат и почти гладък черен път, 
след което се изкачваме обратно по асфалтовия път към летови-
щето, който в тази си част на практика е по-стръмен от спускането. 
Ако ви се струва прекалено кратък, може да го комбинирате с 
маршрута „Бекови скали“, който е съвсем малко по-труден като 
терен, но повече от два пъти по-дълъг.

Картата е базирана върху BG Mountains/kade.si

Изходна точка: летовище „Атолука“
Дължина: 2.7 км
Изкачване: 90 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: ниско (КФН=3)
Продължителност: под 1 час
Вода: 0.5 л
Храна: не е необходима
Терен :

– асфалт – 1.3 км
– черни пътища – 1.4 км

ОПИСАНИЕ:
От центъра на „Атолука“ поемаме по улицата нагоре в южна 

посока и след 80 м на разклона в т. 02 продължаваме по левия път, 
който върви съвсем равен между вили и бунгала. Постепенно на-
пускаме пределите на курорта, пътят леко се стеснява, но си оста-
ва все така предимно гладък и с малък наклон. Чак при една лява 
серпентина за момент става малко по-труден, но това на практика 
е краят му, защото в т. 03 (1.5 км) излизаме на стар асфалтов път 
и по него наляво се включваме в основния път за „Атолука“ (т. 04), 
по него отново наляво и нагоре се изкачваме обратно към центъра 
на летовището.

„АТОЛУКА“ 2 (ЗА ПРИКЛЮЧЕНЦИ)
Признавам, че заглавието може би е пресилено за маршрут с 

дължина под 7 км, но с него искам да наблегна на факта, че към 
момента на описването му карането по този маршрут е „на ръба на 
храсталясването“. В същото време не е трудно нито в техническо 
отношение, нито като натоварване – просто половината от спус-
кането се случва по едва забележими, изчезващи пътеки. В този 
смисъл ползването на GPS навигация е почти задължително, как-
то и приключенската настройка. Маршрутът може да се разглежда 
като удължен вариант на „Атолука“ 1. Всъщност точно така го и 
открихме, защото просто решихме да видим накъде и как продъл-
жава един черен път, който според картата свършваше в нищото. 
Е, свърши, но имаше продължение под формата на рядко ползвана 
пътека сред млади иглолистни дръвчета, която след това продъл-
жи едва забележимо през едни ливади с буйна растителност,
състояща се от треви и цветя. След като достигнем пътя от Равно-
гор към „Атолука“, се изкачваме по него обратно до летовището.

Картата е базирана върху BG Mountains/kade.si

Изходна точка: летовище „Атолука“
Дължина: 6.7 км
Изкачване: 150 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3, F)
Физическо натоварване: ниско (КФН=3)
Продължителност: 1 час
Вода: 0.5 л
Храна: не е необходима
Терен :

– асфалт – 3.2 км
– черни пътища – 2.2 км
– пътеки – 1.3 км

ОПИСАНИЕ:
От центъра на „Атолука“ (т. 01) поемаме по улицата нагоре в 

южна посока и след 80 м на разклона в т. 02 продължаваме по 
левия път, който върви съвсем равен между вили и бунгала. Посте-
пенно напускаме пределите на курорта, пътят леко се стеснява, но 
си остава все така предимно гладък и с малък наклон. След една 
лява серпентина в т. 03 (1.5 км) излизаме на стар асфалтов път, 
по който продължаваме надясно. След стотина метра асфалтът 
свършва и пътят става черен, като ни отвежда до приятен навес с 
пейки и маси (т. 04). Продължаваме по черния път и след още 50 м 
той свършва на една поляна. Напред и надолу обаче продължава 
слабо забележима пътека в тревата, която следва долчинката на 
един поток. В т. 05 (2.1 км) пътеката сякаш свършва, но всъщност 
трябва да се спуснем малко по-стръмно наляво към потока и да 
преминем от другата му страна, където продължаваме надясно, 
успоредно на него. Излизаме на обширни поляни, типично родоп-
ски, и следваме съвсем слабо очертана пътека през тях в посока
0с. Равногор (изток). Постепенно доближаваме асфалтовия път, 
като в т. 06 (3.1 км) първо се включваме в хубав, широк черен път, 
идващ отдясно, а след 300 м той на свой ред се включва в асфал-
товия път (т. 07). Наблизо, при един остър завой на шосето, има 
място за отдих със знаме и хубава панорама (т. 08, 3.4 км), така че 
отскачаме дотам, правим кратка почивка, след което се изкачваме 
обратно до „Атолука“ по асфалтовия път.

„АТОЛУКА“ – ГАРВАНОВА СКАЛА
Гарвановата скала е интересна най-вече с панорамата, която 

се открива в посока Брацигово и Горнотракийската низина. Точно 
под скалата се намира летовището „Розовски вриз“, под него се 
вижда с. Розово, а още по-нататък град Брацигово, отвъд който 
планината свършва и започва низината. При скалите е изграден и 
малък параклис – казва се „Св. Стефан“.

Картата е базирана върху BG Mountains/kade.si

Изходна точка: летовище „Атолука“
Дължина: 6.5 км
Изкачване: 240 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T2)
Физическо натоварване: ниско (КФН=4)
 Продължителност: 1-2 часа
(в зависимост от темпото, почивките и т.н. )
Вода: 0.5-1 л
Храна: не е необходима
Терен :

– асфалт – 1.4 км
– черни пътища – 4.8 км
– пътеки – 0.3 км

ОПИСАНИЕ:
Достигането на Гарванова скала е лесно, включително и за-

ради наличието на указателни табели при разклоните. От центъра 
на „Атолука“ (т. 01) първо трябва да се спуснем малко по асфал-
товия път в посока с. Равногор. След 700 м (т. 02) вляво от нас

се отклоняват ня-
колко (2-3) черни 
пътя, като ние тряб-
ва да поемем по 
най-главния (т. 03),
който е почти в об-
ратна посока. След 
още стотина метра 
(т. 04) пътят се раз-
деля и продължа-
ваме по десния, 
който е по-равен. 
Този път е типично 

родопски – в иглолистна гора, с променлив наклон и с доста за-
бавни елементи. Като цяло не е труден. В т. 05 (2.5 км) отново има 
разклон и отново сме надясно. Черният път се стеснява, а след 
малко става и значително по-стръмен и леко изровен. В един 
момент (т. 06, 3.1 км) свива рязко вляво, превръща се в пътека и 
след 100 м се засича с друга пътека, идваща отляво (т. 07). Про-
дължаваме надясно и буквално след 50 м достигаме параклиса 
„Св. Стефан“ и Гарванова скала под него. Прибирането е изцяло 
по същия път, като в стръмната част може да се наложи човек да 
побута на места.

Два дни спасители издирваха изчезнал 
78-годишен мъж в гората край Равногор

 Възрастният мъж бил открит в сравнително 
добро състояние

Спасители, пожарникари и доброволци успяха да от-
крият 78-годишен мъж, изчезнал в гората край курортно 
селище „Атолука“, в близост до Равногор. Това съобщиха 
от пресцентъра на ГДПБЗН.

На 25 юли в 19.04 часа е получен сигнал за изгубен чо-
век на 78 години. По първоначални данни, той изчезнал в 
гората на юг от курортното селище.

Веднага била организирана група за издирване от 
16 човека, сред които трима служители на пожарната в 
Пещера, двама от Районното управление на полицията в 
Пещера и 11 доброволци от Равногор и курортното селище 
„Атолука“. 

Спасителите издирвали възрастния човек до полунощ 
в съботния ден, след това прекратили издирването.

В неделя търсенето продължило от 7:20 часа, като към 
групата спасители се присъединили и шестима добровол-
ци от планинско спасяване в Пазарджик.

В крайна сметка издирването се увенчало с успех и 
изгубеният мъж бил намерен жив и в сравнително добро 
здравословно състояние. Той бил пренесен на носилка до 
центъра на курортното селище, където е бил предаден на 
екип на Спешна помощ за преглед.

Тенисът на маса е велика игра. В нея няма значение въз-
растта. И доказателство за това е възрастовата амплитуда 
на състезателите – от 14 до 66 години. А финалът е доказа-
телство за силата на духа. Най-възрастният състезател – 66 
годишният Райчо Михайлов, се пребори и спечели първото 
място. 

Ето и класирането:
•  1 място – Райчо Михайлов, с. Бяга
•  2 място – Венцислав Иванов, гр.Девин
•  3 място – Георги Смилев, гр.Гоце Делчев
•  4 място – Емил Кацаров, гр.Брацигово
За най-атрактивно разиграване бе награден Илия Папар-

ков от Велинград. Добре се представиха и момчетата Онур 
Ахмед, Дуки Ахмед и Костадин Тинев, но малко късмет не им 
достигна да се преборят за отличията.

ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ
ЗАВЪРШЕН

Заповядайте на 
приятна и прохладна 
разходка до местността 
БАЛЬОВИЦА! 

Пътеката започва от 
комплекс ХИТ ХАУС и по 
маршрута има места за 
отдих, както и указател-
ни табели.

�  указателни табели малки 

�   информационна табела
за екопътека 

„Априлци“

Е В ИСТОРИЯТА

Турнирът, организиран от СКТМ „ПЕЩЕРА“, 

Изглед от Гарвановата скала…
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