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Община Брацигово получи един от общо 35-те договора 
за безвъзмездно финансиране, които зам.-министърът на 
земеделието Васил Грудев връчи по Програмата за разви-
тие на селските райони. Помощта е по подмярка 19.1 „По-
мощ за подготвителни дейности“ и включва създаване и 
регистрация на нови местни инициативни групи, обучения, 
информиране, популяризиране и разработване на стратегии 
на подхода „Водено от общностите местно развитие”.

Договорите са за изпълнение на дейности по програ-
мата, както и разработване на стратегии за водено от общ-
ностите местно развитие. „Отделя се сериозен бюджет, 
който е свързан с подготовката на тези стратегии, защото 
без качествена стратегия, разработена според нуждите на 
съответната община, по-трудно се създава качествен про-
дукт.” - каза по време на церемонията по връчването на 
договорите, провела се в Министерството на земеделието 
и храните, зам.-министър Грудев.

Идеята е МИГ-овете да управляват отделните мерки и 

проекти, като половината от техния бюджет е за общински 
дейности, а останалата част за частни бенефициенти, по-
ясни Васил Грудев.

Основните дейности, за които се кандидатства, са об-
щински - за дребни инфраструктурни проекти, проекти на 
читалища, детски градини, училища и за закупуване на 
земеделска техника, посочи зам.-министърът.

Стойността на всички 35 договора е 1 761 824 лв. Те об-
хващат териториите на 61 общини с общо население от 716 
876 жители. За община Брацигово сумата е 48 895,75 лв.

Това е втори опит на Община Брацигово да създаде 
местна инициативна група, чрез която да даде шанс за 
развитие и на частния дребен бизнес. 

Първата МИГ бе създадена в партньорство с община 
Кричим, но до реализиране на конкретни дейности тогава 
не се стигна.

На 27 ноември в Браци-
говската енория се прове-
де избор за ново църковно 
настоятелство. Гласуване-
то започна веднага след 
неделната света литургия. 
Църковно настоятелство 
има към всеки правосла-
вен храм. То е крепителни-
ят орган за свещенослу-
жителите в Божия дом. За 
църковни настоятели се 
избират хора, които са от 
енорията и са готови без-
възмездно да помагат за 
подобряването на благо-
състоянието на храма и да 
съдействат за църковния 
живот в него.

В бюлетините за на-
стоятелство на  храм „Св. 
Йоан Предтеча“ в Браци-
гово бяха включени седем 
човека, като превес бе да-
ден на мъжете, което е рад-
ващо. За един храм числе-
ността на настоятелството 
варира от 4 до 6 души. 
Определено бе нашето 

църковно настоятелство да 
се състои от 4 човека.

За член на този цър-
ковен орган може да бъде 
избран всеки български 
гражданин, който е кръстен 
православен християнин, 
член е на съответната ено-
рия, навършил е 30 години, 
не е осъждан за престъпле-
ния от общ характер или за 
църковни провинения от 
църковен съд, запознат е с 
основните истини на право-
славната вяра и води бла-
гочестив и честен живот. 

За църковни настоятели 
могат да гласуват всички 
енориаши – тоест, хората 
които живеят в района.

В настоящото ръко-
водство влизат Костадин 
Кръстев, арх. Младен Ки-
тов, Мария Белова, Вили 
Грозева.

Пожелаваме им пол-
зотворен мандат в полза 
роду и за слава на Бога.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

ИЗБРАХМЕ НОВО ЦЪРКОВНОИЗБРАХМЕ НОВО ЦЪРКОВНО 
Н А С Т О Я Т Е Л С Т В ОН А С Т О Я Т Е Л С Т В О

Кутия, специално предназначена за писма до Дядо Ко-Кутия, специално предназначена за писма до Дядо Ко-
леда, ще събира посланията на  децата, с които те могат леда, ще събира посланията на  децата, с които те могат 
да участват в традиционния да участват в традиционния 
конкурс на „Български пощи” конкурс на „Български пощи” 
за най-красиво писмо. за най-красиво писмо. 

Кутията се намира пред Кутията се намира пред 
Община Брацигово. Написа-Община Брацигово. Написа-
ното послание до белобрадия ното послание до белобрадия 
старец може да е на ръка или старец може да е на ръка или 
на компютър, придружено с рисунка или стихче. На всяко на компютър, придружено с рисунка или стихче. На всяко 
писмо трябва да има адрес на подателя и марка. Всички писмо трябва да има адрес на подателя и марка. Всички 
участници в надпреварата ще получат личен отговор от участници в надпреварата ще получат личен отговор от 
най-популярния дядо.най-популярния дядо.

В. “Априлци” и през ид-
ната година ще бъде с вас, 
ако го пожелаете, на цената 
на половин кафе - 0,30 лв. за брой, или 
само за смешните 6,00 лева на година.

Както и досега, той ще се опитва 
да ви информира по интересуващи ви 
въпроси от най-различно естество, как-
то и да дава глас на вашето мнение.

Дайте шанс на местната преса! Дайте шанс на местната преса! 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИУВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ЗАПОЧНА АБОНИРАНЕТО ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА 2016 ГОДИНАЗАПОЧНА АБОНИРАНЕТО ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

Абонирайте се !Абонирайте се !

РИОСВ - Пазарджик се 
включи в отбелязване на 
Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците 
заедно с учениците от СУ-
„Народни будители“- Бра-
цигово, ПМГ „Константин 
Величков“ - Пазарджик, 
СУ„Нешо Бончев”- Пана-

гюрище, и ОУ ”Отец Паи-
сий” в с. Попинци.

„Какво знаете за ре-
циклирането?” - това де-
батираха учениците чрез 
проведен тест в училищата. 
А от видеоурока на младия 
изпълнител Ангел Ковачев 
– любимец на тийнейджъри-

ДЕЦА ОТ БРАЦИГОВО УЧАСТВАХА В ЕВРОСЕДМИЦА
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ те, те понаучиха как могат да 

запазят природата чиста.
От тематична презен-

тация учениците разбраха 
какво се случва с негод-
ните батерии в рециклира-
щите предприятия. РИОСВ 
предостави на училищата 
информационни материали 
и специални контейнери 
за събиране на негодни 
батерии.

Европейската седмица 
за намаляване на отпадъ-
ците (ЕСНО) е общоевро-
пейска инициатива, целяща 
да насърчи дейностите за 
повишаване на осведоме-
ността относно правилното 
управление на ресурсите и 
отпадъците. 

Татяна СИМОНОВА

Девет сeмeйни  двoйки 
oт град Брацигово oтбe-
лязaха в навечерието на 
Деня на християнското 
семейство cвoятa Злaтнa 
cвaтбa. Ритyaлът пo пoвoд 
50-aта гoдишнинa oт  брако-
вете им  се проведе в НЧ ”В.  
Петлешков-1874”. Личнo 
председателят на ОБС На-
дежда Казакова пpиcъcтвa 
нa cвaтбeнoтo тъpжecтвo, 
нa кoeтo двoйките пpeпoв-
тopиха бpaчнитe cи клeтви 
и oтпиха пo чaшa бяло 
шaмпaнcкo. Пoд звyцитe 
нa Мeндeлcoнoвия мapш, 
ceмeйcтвата бяха въведени  
пo бялo плaтнo, украсено 
със здравец и рози. Пo 
cтap oбичaй двойките бяха 
пocpeщнaти c пoгaчa и мeд, 
зa дa им e cлaдък живoтът 
и зaнaпpeд. Слeд звънкo-
тo „Гopчивo” и бpaчнaтa 

З Л А Т Н А  С В А Т Б АЗ Л А Т Н А  С В А Т Б А
цeлyвкa пъpвa  пoздpaви 
двойките  Надежда Казакова, 
която им пoжeлa oщe мнoгo 
oбич и paзбиpaтeлcтвo и 
зaeднo дa пpaзнyвaт cлeд-
вaщaтa брилянтна cвaтбa. От 
Общината бяха осигурени 

червени рози, по бутилка 
вино, пocлaниe със cъpдeч-
ни пoжeлaния и тържествен 
обяд. Подаръци и поздравле-
ния се получиха и от НЧ”Ва-
сил Петлешков-1874”. 

Таня ЙОРГОВА

В ОБЩИНАВ ОБЩИНА  
    БРАЦИГОВО ОТНОВОБРАЦИГОВО ОТНОВО  
ЩЕ ДЕЙСТВАЩЕ ДЕЙСТВА  МИГМИГ

„АПРИЛЦИ“



НАЙ-ХУБАВИЯТ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК 
ЗА СЕМЕЙСТВОТО Е ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

НАЙ-ХУБАВИЯТ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК 
ЗА СЕМЕЙСТВОТО Е ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Една от най-възрастните в 
Розово е Йорданка Стоянова 
Харизанова, която в Деня на хрис-
тиянското семейство навърши 
90 години. Това е първата само-
дейка от селото, която през 1965 
година взема участие на първия 
национален събор в Копривщица. 
Изпълнява песента “Убава била 
левент Тодора” със съпровод на 
гайда от Любен Апостолов. За 
отличното си представяне е на-
градена със златен медал. Затова 
секретарката на НЧ ”Просвета-
1911” Васка Спасова организира 
едно хубаво юбилейно тържество 
с бивши и настоящи самодейци в 
ресторанта на Николай Керенчев. 
Йорданка Харизанова е родена на 
21 ноември 1926 година в бедно, 
селско, многодетно трудолюби-
во семейство. От малка работи 
селскостопански труд. Песента 

я е съпровождала навсякъде. 
Отлично изпълнява жътварски 
песни. Свързва живота си с Георги 
Харизанов. Нижат се трудни годи-
ни, строеж на дом, отглеждане на 
деца, но винаги е имала висок дух. 
В работата намира успокоение. 
Вече 50 години живее без съпруга 
си. Има две хубави деца - Иван 
и Стоянка, която преди няколко 
години напусна този свят. Сега 
живее сама, подпомагана от син, 
снаха, внуци, и се справя отлично. 
Винаги е чиста, спретната и под-
държа дома си приветлив. Има 
бистър ум, свежа памет и с нея 
може да се разговаря по всички 
въпроси. Умее да плете и предава 
своя опит на по-младите. Продъл-
жава да произвежда зеленчуци в 
градинката си. 

Юбилейното тържество бе ува-
жено от кмета на селото Йорданка 
Петкова, която я поздрави и й по-
дари икона. От името на читалищ-
ното настоятелство и самодейките 
й бе връчен поздравителен адрес, 
свежи цветя и предметна награда. 
Действащите самодейки я поздра-
виха с песента, която някога изпя 
на първия национален събор в 
Копривщица. През цялото време 
се лееше прекрасна музика. По-
черпката за всички бе подготве-
на от снаха й Валя Харизанова. 
Настроението се повиши. Запяха 
всички самодейки. Изви се хоро. 
Това юбилейно тържество-първо 
по рода си в селото, дълго ще се 
помни и ще се говори за него.

Катя КОМИТОВА

,,ВИДЯХМЕ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”,,ВИДЯХМЕ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”

Ние -  хората

РЕКВИЕМ ЗА ПАТРИАРХАЛНОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВОРЕКВИЕМ ЗА ПАТРИАРХАЛНОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО
Патриархалното

българско семейство
Патриархалното българ-

ско семейство най-често 
представлява три поколе-
ния, които живеят в общ 
фамилен дом. Членовете му 
спазват помежду си строга 
йерархия и споделят слож-
на система от взаимовръзки, 
наследени от българското 
обичайно право.

Обикновено патриархал-
ното семейство включва 
главата на фамилията (до-
мовладика), неговата съ-
пруга (домакиня) и техните 
синове, снахи и внуци. По-
някога част от семейството 
е и братът или сестрата на 
домовладиката, ако живее 
в същия дом. Така в крайна 
сметка патриархалното се-
мейство, което се запазва в 
България до средата на ми-
налия век, наброява между 
8 и 15, а понякога и повече 
членове.

Домовладиката стои 
най-високо в семейната йе-
рархия, като неговата дума е 
закон. Той определя стопан-
ските дейности и на практи-
ка носи главна отговорност 
за прехраната на семейство-
то. Обикновено домовлади-
ката (наричан още стария) 
е най-възрастният мъж в се-
мейството. При напредване 
на възрастта и/или наличие 
на сериозно физическо или 
умствено заболяване, той 
бива заменен от най-голе-
мия му син или от по-млад 
брат на стария.

Домакинята заема спе-
циално място в семейната 
йерархия. Тя е отговорна за 

къщната работа, а снахите, 
освен на домовладиката, са 
подчинени и на нея.

Синовете участват в 
семейния съвет, като по-
голяма тежест има думата 
на женените. Внуците, при 

навършване на определена 
възраст, започват да участ-
ват в стопанските дейности 
(дотогава са освободени от 
работа и задължения).

Като цяло, в патриархал-
ното семейство се спазват 
два основни принципа: по-
младият е длъжен да слуша 
по-възрастния и жената е 
длъжна да слуша съпруга си.

Старото градско 
семейство

Миграцията от селата 
към градовете (в края на 
19-и и първата половина 
на 20-и век) започва да 
променя видимата част на 
този модел, но същината на 
междуличностните отноше-
ния се запазва. Докато на 
село е обичайна практика 
три (а понякога и четири) 

поколения да обитават един 
дом, то в града по правило 
жененият син се отделя 
със семейството си в друго 
жилище. Връзките с родите-
лите обаче до голяма степен 
се съхраняват.

В типичното градско 
семейство от този период 
мъжът се грижи за прехра-
ната, а жената не работи. Тя 
е домакиня и отговаря за 
домашния уют и възпитани-
ето на децата. Много често в 
тези си дейности съпругата 
е подпомагана от домашна-
та помощница.

Семейството 
при комунизма

Първите сериозни 
удари по патриархалното 
семейство са нанесени от 
комунистическата власт 
след 09.09.1944г. Новият 
социалистически „морал” 
включва странни разбира-
ния за отношенията между 
деца и родители. Истинското 
разрушаване на патриархал-
ното българско семейство 

се случва по време на ко-
лективизацията на земята 
и последвалата я мащабна 
индустриализация. Мили-
они български селяни са 
откъснати от естествената 
си среда и са принудени да 
търсят препитание в градо-
вете. Фамилните връзки се 
разкъсват и поддържането 
им става все по-трудно. 
Жените масово започват да 
работят, като по този начин 
възпитаването на децата се 
превръща в проблем. С не-
говото решаване се заема 
държавата (чрез детските 
градини), но необходимост-
та жената да работи до-
вежда до драстичен спад в 
раждаемостта. За последно-
то спомага и легализацията 
на абортите.

Въпреки разрушител-
ната намеса на държавата, 
до периода на късния соц 
обществото все още успява 
да съхрани някои базисни 
разбирания за семеен мо-

рал. Общественият натиск 
спрямо разводите и из-
вънбрачните връзки остава 
сравнително висок, като 
по този начин българското 
(макар и далеч не патриар-
хално) семейство още не е 
унищожено.

„Семейството” 
на прехода

Преходът от комунизъм 
към демокрация обаче окон-
чателно разсипва българско-
то семейство. Комунизмът 
бе заменен не с връщане на 
стария морал, а с едно наив-
но, модерно „западнячест-
во”, в центъра на което са 
индивидуализмът и личният 
интерес. В съвременното 
българско „семейство” масо-
во се живее без сключване 
на брак, което автоматически 

намалява усещането за се-
меен ангажимент. Родители 
често се развеждат/разделят, 
докато децата им са още в 
крехка възраст. В резултат 
на това представата на мно-

го деца за семейство е не 
„мама, татко и аз”, а „мама, 
мъжът, с когото живее, и от-
делно татко, новата му жена 
и тяхното дете”.

Още по-страшно е, че 
заедно с патриархалното се-
мейство си отидоха и утвър-
дените методи на възпита-
ние. Днес отказът от санк-
циониране на недопустими 
детски прояви от страна на 
родителите (поради криво-
разбран либерализъм) води 
дотам, че расте поколение, 
чиято представа за Добро и 
Зло е тотално размита.

Какво трябва 
да се направи?

Преди всичко, е необ-
ходима рязка промяна в 
ценностните нагласи на на-
селението. Връщане към до-
казани във времето модели 
като този на патриархалното 
семейство може да извади 
българското общество от 
моралната криза. За това би 
могло да спомогне и възста-
новяване на вероучението в 
училищата.

Не по-малко важно е и да 
се създадат икономически 
стимули, които да накарат 
повече жени да предпочетат 
да родят, отгледат и възпитат 
няколко деца, вместо да се 
отдават на „кариера” като 
обслужващ персонал. От 
една страна, връщането на 
повече семейни жени у дома 
ще повлияе положително 
на трудовия пазар. Много 
по-съществено е обаче, че 
подобна стъпка би подоб-
рила както демографската 
ситуация, така и ценностното 
ниво на българина.

Така с вълнение и трепет въз-
кликна Мишо. Да наистина, пътувах-
ме два дни, но успяхме да видим 
много неща. Прекосихме гордия стар 
Балкан през прохода Троян - Кърна-
ре. А той в есенна премяна говореше 
на всички за миналите славни дни. 
Покори ни с величието и красотата 
си. Колко снимки направихме на 
заскрежените по върха борове, а 
дъбът беше заспал вече зимния си 
сън. Приказно! Каква гледка, сякаш 
виждахме любимата си Родина от 
самолет! До село Терзийско се за-
познахме със залавянето на Захари 
Стоянов след паметните дни от Ап-
рил 1876г. 

И ето Рибарица - селце, където 
се усеща спокойствието и тишината 
на природата. И ... местността Кос-
тина, реката и мостчето. Мълчим, 
защото долу е кървавото кладенче. 
Бенковски намира тук смъртта си, 
за да остане завинаги в сърцата на 
българите, не само с факта, че не ще 
,,веч ярем”, с раната, която отваря в 
сърцето на тиранина, но и със силна-
та си любов и себеотдаденост към 
род и Родина. Поклонихме се, затаи-
ли дъх, развяхме българското знаме 
и... Потеглихме към една от най-кра-
сивите пещери на България - Съева 
дупка. А там, 80 метра под земята, 
останахме бездиханни, погледът ни 
поглъщаше красотите и величието на 

природата. Това човек не може да съ-
твори, тази гледка не се забравя. А в 
Концертната зала прозвуча гласът на 
Теодора с ,,Отечество любезно”, чу 
се и “Дельо хайдутин” в изпълнение 
на Иван. Да, това не беше сън, нито 
вълшебна приказка, това е България 
- древна и велика!

И съвсем по детски се забавля-
вахме истински с щраусите, птиците 
ему и нанду. Колко интересни бяха 
животните в ловешката зоологичес-
ка градина!

Няма да забравим магията Пле-
венска панорама. Изведнъж неочак-
вано попаднахме на бойното поле. 
Увлекателният разказ на уредника 

ни върна години на-
зад, за да усетим 
силата и храбростта 
на българските и рус-
ките воини. Видяхме 
униформи от Лейбг-
вардейския полк 
- същият, посрещнат 
от брациговци преди 
140г.

Троянски манас-
тир - спокойно и тихо 
място, където още 
се чуват стъпките на 
Апостола. Да, ние ви-
наги ще се връщаме 

към делата му, към силата и чисто-
тата на характера му, към волята му 
за ,,чиста и свята република”...

Не е малко, нали ? Грееха очите 
на учениците ни, вълнуваха се сър-
цата и душите им! Те никога няма да 
забравят видяното, чутото. Върнах-
ме се с удовлетворението от добре 
свършената работа. Литература, гео-
графия, история, забавна математи-
ка, изобразително изкуство - всичко 
на колела. Хубаво е, интересно е, за-
помнящо се е, защото видяхме тази 
,,...една човешка длан’’ - нашата Бъл-
гария - през друг поглед. И за сетен 
път се убедихме - и ние, и пътуващите 
с нас деца, че тя е земният рай.

Ц. ГЛОБОВА, В. КРЪСТЕВА

За поредна година жителите 
на Исперихово, освен в храма, 
празнуваха и в малката зала на 
читалището. За тази цел жените 
подготвиха трапеза с постни 
ястия, поднесени в глинени или 
бакърени съдове.  Отец Паун 
Николов благослови храната. Де-
цата и жените от хор „Детелина” 
рецитираха стихотворения за 
семейството.

Гости на милото ни тържество 
бяха поетесите г-жа Дима Полито-
ва и г-жа Цвета Михайлова, както 
и авторът на проза г-н Христо Згу-
ров от Пловдив. Поезията и про-
зата плениха красиво слушатели-
те. Авторите представиха своите 
творби с прочитане на  откъс от 
конкретна книга или пък рецита-
ция на стихове. Г-жа Михайлова 
и г-н Згуров дариха на библиоте-
ката ни част от своите отпечатани 
книги. А  г-жа Политова е дарила 
досега всички издадени свои 
книги, за което й благодарим.

Ние, домакините, се задъл-
жихме да се запознаем с ново-
постъпилите творби и може би 
да поканим авторите за поредна  
среща с нас.

Последва най-приятната част 
от вечерта - дегустиране на при-
готвените вкусни блюда.

Читалищното настоятелство 
благодари на добрите домакини, 
положили усърдие и талант при 
приготвянето и поднасянето на 
ястията. Благодари и на децата, 
участвали в този празник.

Васка ВЪЛЧЕВА
секретар

Прочетено за вас

ЗАСЛУЖЕН ЮБИЛЕЙ

Въведение Богородично 
в Брацигово

Изложба Изложба 
“Постните ястия “Постните ястия 

на моето на моето 
семейство”семейство”
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След поредната порция изго-
рели контейнери, от Община Бра-
цигово отправят апел - жителите на 
населените места, ползващи печки 
на твърдо гориво, да не изхвърлят 
горящата сгурия в съдовете за смет. 
Преди да го направят, хората нека 
помислят за разходите, които пре-
дизвикват по този начин и в крайна 
сметка, че те се плащат от всички 
данъкоплатци. Така заради недоб-
росъвестното отношение на някого, 
цената плащат всички. Още по-
безотговорно е изхвърлянето на 
горящата пепел в цветните пластма-
сови контейнери за разделно съби-
ране, които директно се топят.

Опазването на чистотата на нашето населено място е отговорност на всички нас!

О Б Я В А
1. Със заповед № ОХ - 816/25.10.2016 г. на министъра на
отбраната на Република България са обявени вакантни длъж-
ности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански
висши училища в страната и в чужбина, както следва:

длъжности за ОФИЦЕРИ: 44
длъжности за СЕРЖАНТИ: 8

Срок за подаване на документи до началника на Военно окръжие II степен - 
Пазарджик до 02.12.2016 г. включително!

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик за об-
щини Пещера и Брацигово - Петьо Русеков;

Община Брацигово, ет.1, стая № 4, тел. 03552 / 20 65 и ст. сп. Димитър Димитров, 
или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. “Втори януари“ № 10, тел. 034 / 445 463. 

С автомобил МАН РА 0985 ВХ
Гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК
ул. “Георги Раковски“-№1-20
ул. “Георги Михайлов“-№1-20
ул. “Антонивановци“-№1-27
ул. “Славчо Карналов“-№1-17
ул. “Ангел Симонов“-№1-26
ул. “Проф.Тодор Поляков“-№2-10
ул. “Ангел Арнаудов“-№1-30
бул. “Трети март“-№1-16
ул. “Владимир Кацаров“-№1-22
ул. “Братя Златкови“-№1-13
ул. “Божура Попова“-№1-33
ул. “Атанас Кабов“-№1-27
ул. “Крум Кондаков“-1-9
ул. “Атолука“-№1-18
ул. “Георги Глухчев“-№1-24
ул. “Стр.Мишекопаранов“-№1-12
ул. “Атанас Ненов“-№1-63
ул. “Иван Боянов“-№1-5
ул. “Васил Петлешков“-№1-71
ул. “Христо Гюлеметов“-№1-36
ул. “Христо Дамянов“-№1-6
ул. “Никола Боянов“-№1-33
ул. “Кирил Гюлеметов“-№1-25
ул. “Братя Гачеви“
ул. “Братя Кацарови“-№1-25а
ул. “Вълев бунар“

ВТОРНИК

ул. “Иван Хрисчев“-№1-29
ул. “Георги Петков“-№1-20
ул. “Ана Гиздова“-№1-25а
ул. “Борис Кънчев“-№1-21
ул. “Никола Мишев“-№1-27
ул. “Никола Вапцаров“-№1-27
ул. “Брациговска комуна“-№1-92
ул. “Христо Смирненски“-№1-21
ул. “Борис Томчев“-№1-10
ул. “Любен Каравелов“-№1-7

СРЯДА
ул. “Георги Бенковски“ №1-43
фирма „Бял Бор“, ЖП Гара
ул. “Желязко Делев“ №1-10
ул. “Христо Ботев“ №1-20
ул. “Георги Златков“ №1-26
ул. “Антон Ашкерц“ №1-42
ул. “Васил Левски“ №1-22
ул. “Данаил Юруков“ №1-11
ул. “Борис Чулков“ №1-20
ул. “Крум Пъртъчев“ №1-24
бул. “Трети март“ №17-94А
ул. “Ангел Попов“ №1-44
Пожарна охрана, вили извън регулация

с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК
ул. “Първа“ №1-23
ул. “Двадесет и втора“ №1-48
ул. “Осемнадесета“ №1-34
ул. “Двадесет и шеста“ №1-8
ул. “Седемнадесета“ №1-41

С. ИСПЕРИХОВО
ЧЕТВЪРТЪК

ул. “Първа“ №1-24
ул. “Тридесет и първа“ №1-20
ул. “Седма“ №1-28
ул. “Тридесет и осма“ №1-58
ул. “Осемнадесета“ 1-
ул. “Тридесет и девета“ №1-38
ул. “Двадесет и четвърта“ №4-38

с. БЯГА
ПЕТЪК

ул. “Първа“ до №88
ул. “Тридесет и седма“ до №12
ул. “Петнадесета“ до №20
ул. “Четиринадесета“ до №16
ул. “Двадесета“ до №33
ул. “Трета“ до №44
ул. “Двадесет и първа“ до №19
ул. “Втора“ до 35,44,31,37
ул. “Четиридесет и четвърта“ 44

С автомобил СКАНИЯ РА 7445

с. РАВНОГОР
ПОНЕДЕЛНИК

ул. “Първа“
ул. “Двадесета“
ул. “Втора“
ул. “Двадесет и първа“
ул. “Трета“
ул. “Двадесет и трета“
ул. “Четвърта“

ул. “Двадесет и четвърта“
ул. “Пета“
ул. “Двадесет и седма“
ул. “Шеста“
ул. “Двадесет и осма“
ул. “Седма“
ул. “Тридесет и седма“
ул. “Осма“
ул. “Тридесет и осма“
ул. “Дванадесета“
ул. “Четиридесет и първа“
ул. “Тринадесета“
ул. “Четиридесет и втора“
ул. “Четиринадесета“
ул. “Четиридесет и трета“
ул. “Петнадесата“
ул. “Четиридесет и четвърта“
ул. “Седемнадесета“
ул. “Тридесет и първа“
ул. “Осемнадесета“
ул. “Шестдесет и седма“    
ул. “Деветнадесета“
ул. “Тридесет и втора“
ул. “Девета“
ул. “Петдесет и трета“
ул. “Тридесет и трета“ 
ул. “Петдесет и четвърта“
ул. “Десета“
ул. “Петдесет и пета“
ул. “Тридесет и девета“
ул. “Петдесет и шеста“
ул. “Единадесета“ 
ул. “Петдесет и седма“
ул. “Четиридесета“
“Петдесет и осма“
ул. “Шестнадесета“
ул. “Петдесет и девета“
ул. “Петдесета“
ул. “Шестдесет и първа“
ул. “Двадесет и девета“
ул. “Шестдесет и четвърта“
ул. “Петдесет и втора“
ул. “Бивш стоп. двор -  извън регулация“
Сметоизвозване и събиране на ТБО от летовище 
„Васил Петлешков“ в активния сезон.

с. РАВНОГОР
ВТОРНИК

ул. “ Четиридесет и пета“
ул. “ Четиридесет и осма“
ул. “Тридесета“    
ул. “ Шестдесет и трета“

с. РОЗОВО
СРЯДА
ул. “ Първа“ №1-82
ул. “ Втора“ №1-49
ул. “Трета“ №1-38

гр. БРАЦИГОВО
СРЯДА

ул. “Христо Гюлеметов“-№36-80
ул. “Ген. Генчев“-№1-52
ул. “Майор Павлов“-№1-22 
ул. “Оборище“-№1-44
ул. “Иглика“-№1-18 
ул. “Панагюрище“-№1-22
ул. “Перущица“-1-16
ул. “Явор“-№1-13
ул. “Бор“-№1-24
ул. 5 и 6- тупик №1-2
ул. “Пролет“-№1-9
ул. “Батак“-№1-7
ул. “Т. Гендов“-тупик
ул. “Копривщица“-№1-
ул. “Слави Дишлянов“-№1-42А
ул. “Данаил Дименов“-№1-27
ул. “Иван Павлов“-№2-10
ул. “Грамадите“-№1-11
бул. “Освободители“-№1-46
ул. “Ангел Джинджифоров“-№1-12
ул. “Кокиче“-№1-31
В петък през летния сезон се почиства летовище
 „Васил Петлешков“

С автомобил ИСУЗУ РА 7978 АК

с. БЯГА
ПОНЕДЕЛНИК

ул. “Четиридесет и седма“ до №6
ул. “Тридесет и трета“до №20
ул. “Тридесет и първа“ до №38
ул. “Двадесет и седма“до №3
ул. “Двадесет и пета“   до №22
ул. “Тридесет и втора“до №13
ул. “Шестнадесета“  до №10
ул. “Тридесет и пета“до №5
ул. “Седемнадесета“  до №14
ул. “Тридесет и шеста“до №4

ул. “Двадесет и четвърта“ до №34
ул. “Двадесет и осма“до №22
ул. “Осемнадесета“ до №8
ул. “Четиридесет и пета“до №3
ул. “Двадесет и девета“  до №7
ул. “Тридесет и осма“до №3
ул. “Четиридесет и три“  до №14
ул. “Деветнадесета“до №6
ул. “Четиридесет и две“до №13
ул. “Четиридесет и осма“до №49
ул. “Четиридесет“ до №3
ул. “Шеста“до №22
ул. “Четиридесет и първа“ до №6
ул. “Десета“до №4
ул. “Тридесет и девета“до №6
ул. “Осма“до №8
ул. “Тридесет и четвърта“
ул. “Единадесета“до №7
ул. “Двадесет и трета“ до №9
ул. “Четиридесет и шеста“до №2
ул. “Двадесет и втора“  до №6
ул. “Дванадесета“до №10
ул. “Тридесета“ до №5
ул. “Тринадесета“до №12
ул. “Седем“ до №7
ул. “Четвърта“до №17
ул. “Двадесет и шеста“ до №37
ул. “Пета“до №14
ул. “Девета“ до №34

с. ИСПЕРИХОВО - ВТОРНИК

ул. “ Първа“  №1-24
ул. “ Тринадесета“  № 1-9
ул. “ Втора“  № 1-28
ул. “Четиринадесета“  № 1-12
ул. “Трета“  № 1-13
ул. “ Петнадесета“  № 1-16
ул. “ Пета“  № 1-18
ул. “ Двадесет и четвърта“  № 4-38
ул. “ Шеста“ № 1-8
ул. “Двадесет и пета“  № 1-10
ул. “Четвърта“ № 1-12
ул. “ Шестнадесета“  № 1-15
ул. “ Седма“ № 1-28
ул. “ Тридесет и втора“  № 2-8
ул. “ Осма“ № 1-17
ул. “Тридесет и пета“  № 1-9
ул. “Девета“  № 1-2
ул. “ Тридесет и шеста“  № 1-9
ул. “ Десета“ № 1-13
ул. “ Тридесет и трета“  №1-12 
ул. “ Единадесета“  № 1-13
ул. “Тридесет и първа“  № 1-20
ул. “Тридесет и девета“  № 1-38
ул. “Тридесет и осма“  № 1-58
ул. “ Дванадесета“  №1-12
квартали: 11,23,24,25,31,32,33,52 
квартали: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 
Пункт за изваряване на ракия
РПК „Априлци“- извън регулация 

с. КОЗАРСКО - СРЯДА

ул. “Тридесет и първа“ №1-8
ул. “Четиридесет и втора“ №1-3
ул. “Втора“ №1-8
ул. “Тринадесета“ №1
ул. “Тридесет и втора“№1-24
ул. “Четиридесет и трета“   №1-2
ул. “Трета“ №1-14
ул. “Четиринадесета“ №1-10
ул. “Тридесет и трета“ №1-35
ул. “Четиридесет и четвърта“ №1
ул. “Четвърта“ №1-20
ул. “Петнадесета“ №1-4
ул. “Тридесет и четвърта“ №1-16
ул. “Шестнадесета“ №1-3
ул. “Пета“ №1-16
ул. “Деветнадесета“№1-7
ул. “Тридесет и пета“ №1-7
ул. “Двадесета“№1-7
ул. “Шеста“ №1-6
ул. “Двадесет и първа“№1-4
ул. “Тридесет и шеста“ №1-5
ул. “Двадесет и трета“№1-7
ул. “Седма“ №1-9
ул. “Двадесет и четвърта“№1-6
ул. “Тридесет и седма“ №1-9
ул. “Двадесет и пета“№1
ул. “Осма“ №1-3
ул. “Двадесет и седма“№1-10
ул. “Тридесет и осма“  № 1-5
ул. “Двадесет и осма“№1-14
ул. “Девета“  №1-5
ул. “Двадесет и девета“№1-6
ул. “Тридесет и девета“ №1-6
ул. “Тридесета“№1-6
ул. “Десета“ №1
Сгради на РПК „Априлци“
ул. “Четиридесета“  №1-4
„Валкин - с.Кичуков“ ЕТ

ул. “Единадеста“ №1-6
“Тивес-козметик“ ООД
ул. “Четиридесет и първа“ №1
“Здравко Чехларски“ - ЕТ
ул. “Дванадесета“ №1-12
“Интер Д“ - ООД

с. РОЗОВО
ЧЕТВЪРТЪК

ул. “Първа“ №1-82
ул. “Пета“ №1-40
ул. “Втора“ №1-49
ул. “Шеста“ №1-13
ул. “Двадесет и втора“№1-22
ул. “Седма“ № 1-7
ул. “Двадесет и трета“ №1-10
ул. “Осма“  №1-26
ул. “Трета“ №1-38
ул. “Девета“ №1-10
ул. “Тридесета“ №1-8
ул. “Десета“№1-7
ул. “Четиринадесета“ №1-30
ул. “Единадесета“  №1-12
ул. “Петнадесета“ №1-27
ул. “Дванадесета“ №1-4
ул. “Осемнадесета“ №1-3
ул. “Шестнадесета“ №1-16
ул. “Деветнадесета“ №1-13
ул. “Седемнадесета“№1-17
ул. “Двадесет и първа“ №1-22
Бивш стопански двор с. Розово   
ул. “Четвърта“ №1-12
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ   НА ТБО 
ОТ КУРОРТА РОЗОВСКИ ВРИЗ В АКТИВНИЯ СЕ-
ЗОН   ОТ ГОДИНАТА

гр. БРАЦИГОВО
ЧЕТВЪРТЪК

ул. “Грую Андреев“ №1-19
бул. “Девети септември“ №1-11
ул. “Георги Пейкин №1-17
ул. “Лев Желязков“ №1-
ул. “Петър Фикин“№1-20
ул. “Пролет“ №1-9
ДЗ „Божура Фурнаджиева“
ул. “Васил Партъчев“ №1-16

с. ЖРЕБИЧКО
ПЕТЪК
ул. “Първа“
ул. “Девета“ 
ул. “Трета“
ул. “Десета“ 
ул. “Осма“
ул. “Петнадесета“ 

гр. БРАЦИГОВО
ПЕТЪК

ул. “Поп Сокол“ №1-43
ул. “Атанас Кьослев“ №1-27
ул. “Атанас Тодовичин“ №1-6
ул. “Иван Вазов“ №1-17
ул. “Ангел Велев“№2-4
ул. “Братя Попови“ №1-42
ул. “Костур“ №1-20
ул. “Пейчо Карналов“ №1-9
ул. “Преврен“ №1-33
ул. “Христо Гьошев“ №1-8
ул. “Паница Семерджиев“ №1-34
Бивш стопански двор 
ул. “Черешово топче“ №43
Извън регулацията

Поддържането на чистотата за обществено ползване 
– ежедневно на територията на община Брацигово

Забележка: Графикът може да бъде променян 
при официални празници и ремонт на автомобилите, 
за което предварително се извиняваме за причине-
ното неудобство.

При тежки зимни условия, с оглед спазване 
изискванията по охрана на труда и опазване на техни-
ката, по преценка на водача на автомобила и след съ-
гласуване с ръководството е възможно неизпълнение 
на графика в труднодостъпни места. 

Обезвреждането на отпадъците на депото в 
местността Клисурата /пробутване, уплътняване, за-
пръстяване/ ще се извършва два пъти в месеца.

Настоящата заповед да се връчи на всички за-
интересовани лица за изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на зам.-кмет на 
община Брацигово и кметовете по населени места. 

Настоящата заповед да се публикува във вестник „Априлци“.

ПЕТКО ПЕТКОВ:
кмет на община Брацигово

ГОТОВНОСТ ЗА 
„ЗИМА 2015/2016”
ГОТОВНОСТ ЗА 
„ЗИМА 2015/2016”„

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О
З А П О В Е Д  № Р Д - 5 6 8 / 3 1 . 1 0 . 2 0 1 6  г .

На основание чл.44 ал.2 във връзка с ал.1, т. 8, от ЗМСМА, чл.63, ал.2 във връзка с чл.62 от ЗМДТ
1. Определям през 2017 г. в Община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл.62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоражения и поддържане на чистотата 

на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, 
промишлени и други имоти на територията на общината със статут на застроени имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.

2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в точка 1 от настоящата заповед, както следва:

      

ВАЖНО!
ВАЖНО!
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Съвременност

- Когато бяхме деца, 
всичко беше съвсем раз-
лично от сегашното…

Така започва разказа си 
Катерина Грочева, родена 
преди седемдесет и седем 
години в Равногор. А в 
гласа й се долавя нескрито 
вълнение, тъй като се е при-
готвила да се върне много 
десетилетия назад.

И продължава:
- Тогава в селото все 

още нямаше ток… А това те-
лефон, това радио, това те-
левизия – да не говорим… 
Може и да е имало някъде 
по света, но ние даже не 
бяхме ги чували…

И зимите бяха различни. 
Снегът ни засипваше още 
през ноември, а после се 
трупаше още и още, та чак 
до пролетта… Седмици 
наред пътищата оставаха 
непроходими, така че живо-
тът се въртеше единствено 
между къщите и оборите. 
А вечерите бяха дълги, 
дълги… И времето се запъл-
ваше единствено с раздум-
ките край бумтящата печка. 
Нашата беше малка, чети-
рикрака… Тип „жабка”… 
Сега вече няма такива… 
От огъня на боровиците 
чугунената й плоча чак се 
зачервяваше…

Светехме си с газена 
лампа… На нейната мъж-
дукаща светлина мама 
шеташе или плетеше, а аз 
и брат ми Костадин, който 
беше по-малък от мен, най 

обичахме да се наместим 
около дядо. И всеки път 
започвахме да го молим: 
„Хайде, дядо! Разкажи ни 
пак за Каймакчал!” А дядо 
се дърпаше: „Че какво по-
вече да ви кажа? Хиляда 
пъти съм ви го повтарял… 
Нищо ново не мога да доба-
вя…”. „Не, не! – не го оста-
вяхме на мира ние. – Хайде 
пак!…”

И така, докато го кан-
дърдисаме.

Неговата страшна пре-
живелица ние наистина 
бяхме чували безброй пъти, 
но не можехме да й се наси-
тим. Нищо, че ни караше да 
потръпваме от ужас. Дядо-
вата приказка звучеше като 
измислена, но ние знаехме, 
че е съвсем истинска. 

Накрая дядо не из-
държаше на молбите ни и 
започваше да нарежда за 
пореден път. За съжаление, 
забравила съм почти всич-
ки подробности – била съм 
много малка. Когато дядо 
почина през 1950-а, аз бях 
единадесетгодишна. Много 
време изтече оттогава…

Той се казваше Стоил 
Костадинов Величков. По 
време на войната (Първата 
световна – бел. автора) той 
бил отдельонен командир.  
Това помня със сигурност, 
макар и да не знам какво 
точно означава. Та дядо и 
войниците, които той ко-
мандвал, влезнали в бой 
на Каймакчал  (връх Кай-

макчалан – бел. автора). И 
това не ми е съвсем ясно 
нито какво е, нито къде се 
намира… Но винаги съм 
си го представяла като 
някакви страшни, стръмни, 
дълбоки и скалисти дере-
та. По време на войната 

там от небето дни наред се 
изсипвали бомби, които из-
бухвали между войниците 
със страшна сила. Скалите 
се цепели и пръскали на 
парчета и за никого нямало 
сигурно място, където да 
се скрие. Много от нашите 
загивали, а живите им дру-
гари дори не успявали да ги 
погребат. А по време на боя 
всички лежали така, че не 
се разбирало веднага кой 
е жив и кой мъртъв. Оце-
ляването било единствено 

въпрос на късмет.
В един такъв ден в 

близост до дядо бил тежко 
ранен негов приятел – Ди-
митър Стоенкин от Козар-
ско. Да не му се помогне, 
означавало да го оставят 
да умре от раните и кръво-

излива. Трябвало да се дей-
ства веднага, но това никак 
не било лесно, тъй като от 
всички страни свистели 
куршуми и избухвали сна-
ряди. Дядо обаче решил, че 
не може да изостави друга-
ря си. С риск за своя живот, 
той и още трима други вой-
ници спретнали нещо като 
носилка, положили ране-
ния върху нея и започнали 
да го примъкват пълзешком 
към мястото, където имало 
някакъв медицински пункт.

Извадили късмет – никой 
от тях не пострадал. Късмет 
извадил и дядо Димитър. И 
него съм запомнила от дет-
ството си. Та тогава той по-
паднал в ръцете на лекарите 
тъкмо навреме… Спасили го, 
когато почти бил издъхнал…

След войната тази случ-
ка станала причина за една 
несломима дружба. Двамата 
фронтоваци продължаваха 
да се срещат доколкото мо-
жеха… Заради разстоянието, 
което ги делеше… До края 
на живота им. И винаги си 
помагаха един другиму – кой 
когато може и както може. 
Това войнишко приятелство 
по-късно се прехвърли и 
върху синовете им… И те се 
търсеха до гроб…

Няма да забравя дядо 
ми – дори като старец той 
си оставаше висок, строен 
и хубав. В моите очи това 
беше образът на истинския 
герой от войната. Дядо Ди-
митър също…

Възрастната жена при-
ключва разказа за своя 
дядо с въздишка. И макар  
чутото от нея да се е случ-
вало преди около 70 годи-
ни, гласът й продължава да 
потръпва.

Бележка на автора: Нека 
припомним на читателите, 
че битката на Каймакчалан 
била най-страховитата през 
Първата световна война. 
Цели 47 дни нашите вой-
ници не допуснали преми-
наването на съглашенците 

през прохода. Схватката 
била неравна - съотношени-
ето на силите било от 1:8 до 
1:18 в полза на противника. 
За въоръжението и коли-
чеството на боеприпасите 
да не говорим – отстъпвали 
сме във всяко отношение. И 
въпреки това проходът бил 
удържан дотогава, докогато 
това било необходимо. В 
онзи момент евентуалният 
пробив на съглашенските 
войски би означавал пълно 
обкръжаване и разгром на 
цялата ни армия, съсредо-
точена на Солунския фронт. 
А следствието от това – раз-
гром на България и зали-
чаването й от географската 
карта. В плановете си на-
шите противници – Сърбия, 
Гърция и Румъния, вече 
били договорили разпре-
делението на плячкосаните 
български територии.

Цената, която българ-
ската армия платила за 
тази чутовна епопея, била 
висока. На позицията Кай-
макчалан стъпили над 6000 
наши бойци. След битката 
се завърнали невредими 
едва 800.

Между героите, остави-
ли костите си на този исто-
рически връх, са и двадесет 
и двама от нашата община: 
десетима от Брацигово, 
двама от Исперихово, един 
от Козарско, трима от Ро-
зово, трима от Равногор и 
трима от Жребичко.
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ИМ!

Димитър ДЪНЕКОВ

НАШИТЕ ГЕРОИ 

ЕХО ОТ КАЙМАКЧАЛАН

СВЕТОВНА ВОЙНА

1 0 0  Г О Д И Н И  О Т  В О Й Н И Т Е  З А  Н А Ц И О Н А Л Н О  О Б Е Д И Н Е Н И Е

Есенният дял на футболното 
първенство в „А” - ОФГ завърши, 
а таблицата на временното класи-
ране се оглавява отново от нашите 
футболисти. В актива си от 37 точки 
те записаха 12 победи. Могат да се 
похвалят и с внушителна голова 
разлика – 76:23 гола. С равенство 
(1:1), при това  на собствен терен, 
завърши мачът от 12-и кръг със 
„Спартак” от Калугерово. Инкаси-
рани бяха и две загуби при госту-
вания – 1:3 в Сарая (3-ти кръг ) и 
2:3 във Величково (11-и кръг).

Добрите новини обаче като че 
ли свършват дотук. Не можем да не 
си признаем, че класирането щеше 
да бъде съвсем различно, ако след 
разгромната загуба от 0:4 в Пата-
леница не ни беше присъдена слу-
жебна победа с 3:0. И то не заради 
някакви прегрешения на терена, 
а само защото вместо лекар или 
фелдшер, тамошното ръководство 
прибягнало до услугите на няка-
къв си набеден за доктор. Ако не 
се бе случило така, то нашият тим 
щеше да се озове на третото място, 
след въпросния „Левски”  от Пата-
леница (в момента също с 37 т.), че 
и след сегашния трети – „Сарая” 
(приключил с 36 т.).

Не можем да не си признаем 
още, че през целия полусезон игра-
та ни вървеше някак си на „зиг-заг” 

– спортният хъс ту възкръсваше, ту 
униваше. Качеството и техниката на 
играта - също. За щастие, отклоне-
нията в положителната посока все 
пак бяха повече. Головата разлика 
говори сама по себе си.

Излишно е да се питаме какви 
са причините за тази периодично 
пулсираща апатия. Основната е из-
вестна още от началото на първен-
ството – нашите футболисти вече се 
чувстват като навеки венчани за „А” 
- ОФГ. Те знаят, че шампиони или не, 
и в бъдеще ще продължават да иг-
раят с познатите ни селски отбори. 
Поради липса на материална под-
крепа, те вече бяха унизени веднъж. 
Не се очертава някаква по-светла  
перспектива и в близкото бъдеще. 
Тогава какъв би могъл да бъде сти-
мулът, за да видим миналогодишния 
ентусиазъм на момчетата?

Нелицеприятно е и поведение-
то на част от публиката, която хем 
иска класна игра, хем не може да 
прежали въведените два лева за 
вход. Че то ако запалянковците 
не подкрепят любимците си с тази 
скромна лепта, кой друг очакват да 
го стори? Може би Дядо Коледа?! 
-  Но защо не! Коледа наближава, 
а тогава, както е известно, се случ-
ват чудеса. Какво ни пречи да се 
престорим, че вярваме?

Димитър СТЕФАНОВ

ФК „БРАЦИГОВО” 
ЩЕ ЗИМУВА НА ВЪРХА
с п о рт

Продължава участието 
на ВК “Брацигово” в есенния турнир

                     За  себе си

Живея в своя ритъм, 
на първо място
в собствения списък,
с усещане за ценността на личното 
пространство.
Доверявам се на себе си 
и правя  всичко с любов. 
Професия – учителка.
...а поезията, тя
дава на читателя толкова емоция,
колкото той е способен да разбере.
Докосването до нея е прекрасно – тя е
летене, любов, коленичене пред Аз–а.

* * *
още си 
сакрална чаша вино
в един залез 
на  угаснал оранж 
в косите 
далечен  месец на брано грозде...
стипчаво чувство за още
и още
свенлива обич
на гротеска – жал
по копнеж
утаил  се в тъга... и
разпилян разговор 
за вино

...върни ме там

болезнено е
очите да отвориш 
от звън на камбана – 
пак чувам оня 
божи звук...
достолепен  храм -
капе светлина от сводест 
прозорец
към обрамчено Христово 
разпятие –
а там горе
някой открехва небето 
и слуша
...къде ми е светулката ...
и я търси...за мен

заведи ме там

Гостува ни Гостува ни 
Дима Дима 
ПолитоваПолитова
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