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ВЗИМАМЕ НАД ЕДИН МИЛИОНВЗИМАМЕ НАД ЕДИН МИЛИОН  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИИЗА РЕКОНСТРУКЦИИ

Двадесет и един са одо-
брените проекти за област 
Пазарджик по новата пуб-
лична инвестиционна  про-
грама „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“, три 
от тях са за нашата община. 
Ресурсът на  програмата ще 
стигне за всички приоритет-
но оценени и класирани про-
екти по общини. С приетото 
Постановление на Министер-
ски съвет №19/7.02.2014 г. се 

гарантира прозрачност при 
разходването на средствата 
от програмата, които са оси-
гурени от държавния резерв 
на бюджета на Република 
България и са в размер на 
499 344 577 лв.

По данни от прессъоб-
щението на Министерски 
съвет, Междуведомственият 
съвет за оценяване, приоти-
зиране и подбор на проекти 
и програмни предложения 
за изпълнение целите на 
публичната ивестиционна 
програма е разгледал над 
1100 проектни предложения 
на общините, от които са удо-
влетворени 392 проекта. 

За община Брацигово 
са отпуснати  1 200 989 лева, 
които ще бъдат вложени в 
три проектни предложения. 
Първото е „Изграждане и 
реконструкция на улична 
мрежа, тротоари, обществе-
ни зелени площи и рехаби-
литация на съществуваща 
водопроводна мрежа в Бра-
цигово“. Чрез това ивестици-
онно предложение ще бъдат 
реконструирани улиците  
„Борис Чулков“, „Данаил 
Юруков“, „Антон Ашкерц“ и 
„Борис Томчев“.

Второто е „Ремонт и 
реконструкция на Народно 
читалище „Васил Петлешков 

- 1874“. Ще бъдат извършени 
строително-ремонтни работи 
за  430 000 лева, включващи 
подмяна на дограма и отоп-
лителна инсталация, подмя-
на на покривна конструкция, 
монтиране на пожароизвес-
тителна система на театрал-
ната сцена, както и цялостно 
подновяване на фасадата с 
минерална мазилка.

Третото проектно пред-
ложение е насочено към  
„Ремонт и реконструкция на 
съществуваща спортна зала 
в с. Бяга“. В подновяването 
на спортната база ще бъдат 
вложени  470 989 лева.

В Брацигово живеят 
около 4000 души. Повечето 
работят извън града. Без-
работицата е …%. Хората се 
смеят на въпроса каква ра-
бота можеш да си намериш 
в града. На никого не му се 
говори за пари. Като стане 
дума за заплати, се под-
хвърлят ужасяващо малки 
цифри - минималните за ме-
сец. С уговорката, че пове-
чето работят на 4 часа, но за 
сметка на това им удържат 
осигуровки като за 8. В Бра-
цигово е тихо и спокойно. 
Би могло да бъде приятно 
място за уикенда, ако си от 
големия град и имаш вила. 
Местното самоуправление 
се представлява от 1 кмет и 
17 общински съветници.

Допреди месец съветни-

ците получаваха средно по 
140,00 лв. бруто месечно. 
Отчитайки факта, че работят 
по 8-9 часа (най-често една 
сесия и една-две комисии), 
сумата не е чак толкова 
малка. През януари обаче 
председателят на Постоян-
ната комисия по икономика 
и финанси към  ОбС - Бра-
цигово, прави предложение 
заплатите на съветниците 
да бъдат увеличени. Аргу-
ментът е прост - в Закона 
за местно самоуправление 
и местна администрация е 
направена промяна, според 
която съветът определя 
възнаграждението на своя 
председател. Сумата не 
може да надвишава 90% от 
размера на кметската за-
плата. На същото място е за-
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ СИ УВЕЛИЧИХА 
В ПЪТИ ЗАПЛАТИТЕВ ПЪТИ ЗАПЛАТИТЕ
писано, че заплатата на об-
щинския съветник не може 
да е повече от 70% от сред-
ната брутна работна заплата 
в местната администрация 
за съответния календарен 
месец. Решението е взето с 
пълно мнозинство.

Въпреки че е меко каза-
но скандално, не се разчу 
много. Или поне не сред 
брациговци.  Един вестник 
отделя място на новина-
та, местната кабеларка 
снима директно сесията, 
и решението е качено на 
сайта на Общината. 

И толкова.
Хората или не знаят, или 

просто не ги интересува. 
Когато ги заговориш на тази 
тема, започват да се въз-
мущават и да цъкат с език. 
И промърморват по едно 
„Не ги е срам...”. Разбира 
се, всички са анонимни. От 
съображения за сигурност - 
„малък град сме, познаваме 
се, що да разбират общин-
ските съветници, че говорим 
за тях или имаме собствено 
мнение, нали ние си ги из-
брахме...”

- На страница 3

На работна среща в Об-
щина Брацигово се уточни-
ха  детайлите около кампа-
нията „Да изчистим Бълга-
рия за един ден – 2014“.

Ще се направи опит и да 
се маркират повече замър-
сени зони, които да бъдат 
почистени в последствие. 
Основните етапи на кампа-
нията са от 30 януари до 25 
април, а същинската част 
ще се проведе на 26 април. 
Обхватът на кампанията е 
община Брацигово, включ-
ваща кметствата Бяга, 
Козарско, Исперихово, Ро-
зово, Равногор, Жребичко 
и курортните зони Атолука 
и Розовски вриз. 

Мария Мадарова - секре-
тар на Община Брацигово и  
координатор на кампанията 
за общината, представи от-
чет  за миналата година. В 
Брацигово има увеличение 
на инцидентните добровол-

ци, но общината отбелязва 
сравнително ниско участие 
в процентно отношение - 
едва 4% от жителите. 

Стана ясно още, че през 
месец март ще започне 
маркирането на територии 
за почистване, като заедно 
с това ще бъдат предоста-
вени телефони, на които да 
се подават сигнали и пред-
ложения за отбелязване на 
замърсени участъци от  об-
щинските територии. 

Всеки добросъвестен 
гражданин може да по-
сочи известно на него не-
регламентирано сметище 
или замърсен участък на 
територията на община 
Брацигово, като се обади 
на тел. 03552/20-65, вътр. 
120 и подаде сигнала на 
експертите в Общинска ад-
министрация.

Татяна СИМОНОВА

Повече от 10 години Пен-
сионерският клуб в Розово  
поддържа топли приятелски 
връзки с клуба на възраст-
ните „Здравец” от Девин. 
Уреждаме си гостувания по 
повод различни празници, 
събори и др., които протичат 
изключително емоционално. 
Тази година решихме да  из-
ненадаме добрите си позна-
ти, като изработим за тях над 
40  мартеници. Секретарката 
на читалището осигури всич-
ки необходими материали. 
С любов и голямо старание 

жените изработихме различ-
ни видове мартеници, една 
от друга по-красиви. Докато 
майсторяхме бяло-червените 
пискюли, пенсионираната 
учителка Грозденка Тюке-
нова разказа легендата за 
появата на този своеобразен 
амулет по нашите земи още 
от времето на  хан Аспарух.

Изпращаме нашите мар-
теници на всички пенсионери 
от клуб „Здравец” - гр. Девин, 
с пожеление за много здра-
ве, бодър дух, дълголетие и 
спокойни старини.

Катя КОМИТОВА

Многогодишна традиция 
в с. Розово е  на 1 март да се 
отбелязва Денят на самоде-
еца и Баба Марта с годишно 
отчетно събрание на НЧ „Про-
света - 1911” .

За мен, като председател,  
е гордост да отбележа, че в 
малкото ни селце 80 човека 
са членове на читалището, а 
25 от тях на различна възраст 
са самодейци. 

Благодаря на всички за 
тяхната отзивчивост и съпри-
частност и най-вече на  Васка 
Спасова, която в тези трудни 
времена с неуморния си труд 
успява да ни обедини. Непре-
къснато търси средства,  за 
да може битовата група при 
читалището да съществува 

с уникалните си автентични 
песни и обичаи.  

Честит празник на само-
дейците сем. Славка и Ангел 
Кушлеви - доайени в чита-
лищната работа. 

На всички вас, самородни 
таланти от с. Розово, поже-
лавам много здраве, много 
красиви и щастливи моменти. 
Все така грижовно да пазите 
и пресъздавате розовските 
песни и обичаи.

Специални благодарности 
на нашите спонсори, които с 
дейноста си участват в рабо-
тата на читалището, те са не-
делима част от нашия екип.

Цонка ПАУНОВА
председател 

на НЧ „Просвета - 1911”

47 сигнала подадоха 
граждани, фирми и инсти-
туции на „Зеления телефон” 
на РИОСВ - Пазарджик, през 
2013-а. Най-многобройни са 
обажданията за изхвърлени  
отпадъци на нерегламенти-
рани места, горене на гуми и 
масла и незаконни дейности 
с отпадъци. Нееднократни 
са сигналите за замърся-
вания на води от дейността 
на промишлени обекти, за 
неприятни миризми, за-
прашаване, незаконна сеч, 
както и за намерени защи-
тени птици в безпомощно 
състояние. 

Експертите на РИОСВ 
- Пазарджик, извършиха 
41 проверки в 38 обекта по 
подадените сигнали. 21 са 
определени за основателни, 
22 за неоснователни, а 4 са 
препратени по компетент-
ност.  За отстраняване на 
констатирани нарушения на 

екологичното законодател-
ство са дадени 25 предпи-
сания, а за най-драстичните 
от тях са съставени 3 акта по 
Закона за водите. Наложе-
ните финансови санкции са 
в размер на 11 000 лева.

През януари 2014 г. са 
извършени проверки по 6 
сигнала, 5 от които основа-
телни. За нарушенията са 
дадени предписания със 
срок. Предстои последващ 
контрол. 

През последния месец 
граждани сигнализираха 
РИОСВ за намерен мише-
лов със счупено крило в 
Пещера и за простреляна 
забулена сова в Пазарджик. 
Защитените птици са из-
пратени за лечение и въз-
становяване в Спасителния 
център за диви животни в 
гр. Стара Загора.

РИОСВ - Пазарджик

Спи, Дяконе! 
Не се събуждай!
Остани в незнайния си гроб! 
Добре си ти!
От там не виждаш... 
съдбата на достойния ни род. 
Не виждаш майките, 
които днес не раждат, 
стариците край кофите за смет. 
Бащите с джобовете празни, 
в ръцете с куфари и здравец за късмет.късмет. 
Децата ни са вече на изчезване. 
Селата мъртви. Пусти градове. 
Строим хотели, паркинги, гаражи.
Край просяка минава беемве. 
На пътя към Европа се продават 
в ръцете с кукли малките моми. 
Те детството си в сънища сънуват, 
стаена скръб в очите им гори...

Спи, Дяконе! Не се събуждай! 
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, 
че не дочака мечтите си, разпънати на кръст...

Таня - ученичка в XI кл.

Последната изповед на Апостола четете на стр. 2

ПИСМО ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ
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47 СИГНАЛА СА ПРИЕТИ НА 
““ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН”” 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК В АВАНСЧЕСТИТ ПРАЗНИК В АВАНС

Възпитаници на КСУДС - Брацигово, бяха мениджъри за един денВъзпитаници на КСУДС - Брацигово, бяха мениджъри за един ден

ТРИ СА ПРОЕКТИТЕ, ТРИ СА ПРОЕКТИТЕ, 
О Д О Б Р Е Н И  О Д О Б Р Е Н И  

ЗА ОБЩИНАТА ПОЗА ОБЩИНАТА ПО  
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Таня ЙОРГОВА

МАРТЕНИЦИ 
ЗА ПРИЯТЕЛИ
МАРТЕНИЦИМАРТЕНИЦИ  
ЗА ПРИЯТЕЛИЗА ПРИЯТЕЛИ



2 Градът

Европейски 
социален фондЕвропейски съюз

Красивото фоайе на НЧ 
„Васил Петлешков – 1874” 
се оказа тясно да побере 
публиката на организи-
рания благотворителен 
концерт на учителите 
от СОУ „Георги Брегов” 
– Пазарджик. Целта бе 
набиране на средства за 
спешна трансплантация 
на бъбрек на бивша уче-
ничка от учебното заведе-
ние - 20-годишната Мария 
Даракчиева от Пещера. 
Момичето страда от бъб-
речна недостатъчност и 
се нуждае от присаждане 
на нов орган. Операцията 
струва около 180 000 евро, 
средства, които са непо-
силни за семейството й. 

Идеята за концерта 
се ражда по време на 
подготовката на юбилея 
по повод 150 години от 
основаването на учили-
щето, 30 години профил 
„Изобразително изкуство” 
и 25 години профил „Музи-
ка”, които ще се навършат 
през април 2014 година. 
В концертната проява са 
включени изпълнения на 

фолклорни песни, поп и 
джаз пеене, изпълнения 
на пиано при изричното 
условие, че участват само 
учители от учебното за-
ведение.

Концертът бе под над-
слов „Надежда за Мими”. 
На входа на събитието бе 
поставена и дарителска 
кутия, в която допълнител-
но се  набираха средства 
за лечението на момичето. 
Финансова помощ може 
да бъде предоставена и по 
банков път, като сметките 
са оповестени на сайта на 
учебното заведение. 

От мероприятието в 

Брацигово са събрани бли-
зо 700 лева.  Те са капка в 
морето, но тази капка е от 
най-лековитите, защото е 
дадена от сърце и с любов 
за ближния.

Все още се надяваме  
на тези спонтанни актове 
на доброта, защото те кре-
пят света и хората и само 
те могат да победят зли-
ните, които ни връхлитат. 
От ръководството на СОУ 
„Георги Брегов“ изпратиха 
благодарствено писмо до 
кмета на община Браци-
гово за отзивчивостта и 
радушния прием.

Галина ТРАЯНОВА

На 12 януари 1873 г. приключ-
ва разпитът на Васил Левски 
пред Извънредната комисия в 
София, натоварена да разследва 
обира на турската  поща в Ара-
баконак.

Два дни след това е поста-
вена присъдата – „смърт чрез 
обесване”.

Протоколът, подписан от 
Али Саиб паша, Шакир бей и 
хаджи Иванчо Пенчович, както 
и от шестимата представители на 
двете етнически групи – българи 
и турци, е изпратен в Цариград 
със следната телеграма от Али 
паша:

„Арестуваният напоследък 
в Ловеч шеф и организатор на 
бунта Васил Дякон Левски е под-
стрекавал поданиците на султана 
към въоръжено въстание срещу 
държавата, бил е председател и 
подбудител на станалите бунто-
ве, а речите и разпространява-
ните от него печатни издания се 
разразиха в акции. Установява 
се, че е убил слуга, за да попречи 
да бъде хванат от властите, кога-
то напада къщата в Ловеч – пре-
стъпление, което според закона 
се наказва със смърт. Решението 
на съда изпращам по пощата, из-
пълнението на присъдата зависи 
от Негово Величество Султана.”

Всичко е било свършено. 
Оставал единствено краят. Но 
той все не идвал. Минават чети-
ри седмици от последния разпит 
до първата крачка към бесилото. 
Чакането на смъртта било по-
страшно от самата смърт.

Сам в килията, откъснат от 
света и от борбата, уморен от 
чакане и пустота, единственото 
което Апостолът виждал през 
тесния процеп, замрежен с 
железа, е бялата забрадка на 
Витоша.

Навела глава над скута си, 
планината тъгувала. В спряло-
то време онова, което му дава 
кураж и го кара да се чувства 
значим били мислите: какво ще 
стане с делото, ще продължат ли 
революционерите своята рабо-
та, ще дадат ли плод семената, 
които той хвърли в нивата, верен 
ли е бил пътят, ще успее ли рево-
люцията?...

Мисли, мисли, мисли. Имал е 
толкова много неща да сподели 
с някого. Да открие онова, което 
носи в себе си и го е доверявал 
на най-близките си другари. В 
казармената килия били само 
Левски и тишината. Затова той 
избира народа.

Пред него разкрива целия си 
живот – началото, трудностите, 
колебанията, предателствата, 
страха, плановете, вярата...

Дяконът отдавна е разчистил 
сметките си със своя Бог. Него-
вата вяра е вярата в революци-
ята и свободата. Неговият Бог 
– народът.

Затова последната му изпо-
вед е пред българския народ и 
пред Отечеството.

„...Народе! Дойде време раз-
делно – аз да бъда обесен, ти да 
продължиш да се бориш. Светът 
си тръгва от мен. Виж ме, твоят 
карловец, сам в затвора, със 
строшени крила. Всичко бих 
дал да стигна до края на пътя, но 
знайно е, че край няма.

Преди да разлюлея бесилото, 
искам да знаеш, че каквото съм 
правил, правих го с мисъл за теб. 
За Отечеството. За святата и чис-
та Република.

Гласът ми е глух, но ти ме 
разбираш. Шепна не от страх, а 
от желание да напомня за онова, 
което ти предстои...”

Здрав рок звуча в 
залата на читалището. 
Ч о в е к ът - о р к е с т ъ р 
Петър Шуманов събра 
ентусиазирани зрители и слушатели на 
вечните рок парчета. Публиката взривиха 
още при излизането си организаторите 
със специалния си дрескод – изтъркани 
дънки, тениски и перуки. Те припомниха 
парчета на „Гънс”, „Юръп”, „Ахат” и др. 
Неочаквана изненада за присъстващите 
бяха старите реквизитни електрически 
китари, сложени пред импровизираната 

естрада, за да напомнят за времето, кога-
то рок енд ролът беше млад, а за моден 
панталон вкарваха в ареста. Познатите 
песни грабнаха набедените рокаджии, 
които танцуваха и пригласяха на вечните 
евъргрийни.

„Много яко!” Така тийнейджърите, 
присъствали на първата от поредицата 
рок вечери - инициатива на читалище „В. 
Петлешков - 1874” по повод честванията 
на неговата 140-а годишнина, описаха съ-
битието, което разтресе петъчната нощ на 
31 януари.

Ако някой е пропуснал, може да се 
поправи, като посети една от следващите 
такива рок вечери с много изненади, обе-
щани от организаторите. Мястото е същото 
- фоайето на читалището. Часът - 8 вечерта. 

В първото издание на музикалните 
соарета сюрпризи не липсваха. Поздраве-
ни бяха двамата рожденици - д-р Милана 
Тодовичина и строителния техник Васил 
Василев. „Честит рожден ден” пяха всички 
в залата и хапнаха от апетитните торти.

Имаше специални награди за най-
атрактивна рок двойка, за най-добра рок 
визия, за най-смел караоке изпълнител.

И още много емоции, танци и набор от 
хубави спомени…

Анастасия КЛЯНЧЕВА

Разбира се, не трябва 
да чакаме специален ден, 
за да направим добро, нито 
пък това да се случва един 
път в годината, но нека за-
почнем отнякъде. Добро 
дело може да се извърши 
напълно безплатно, без по 
никакъв начин да причини 
неудобство на никого. Ето 
няколко предложения, с 
които ще сме щастливи, 
ако сме направили живо-
та по-добър и по-радостен 
поне на един човек, поне 
за един миг. А дай боже да 
се сещаме и да правим до-
бри дела все по-често през 
цялата година.

Из живота на учениците 
от СОУ „Народни буди-
тели”, обучаващи се по 
проект „Подобряване на 
качеството на образовани-
ето в средищните училища 
чрез въвеждане на целод-
невната организация на 
учебния процес”:

* М. декември 2013 г. 
Учениците сами събират 

в групите сумата от 28 лева 
за Брациговската Коледа.

* М. януари 2014 г.
Съвместно с Глобални 

библиотеки, при читалище 
„В. Петлешков - 1874”, след 

изгледана презентация 
за различните професии, 
е проведен разговор на 
тема „Професията на моите 

родители и професията в 
моите мечти’’.

* М. януари 2014 г. 
Ученичките Евгения Да-

мянова, Венцислава Цан-
кова, Юлия-Константина 
Триандопулу събират сред-
ства за благотворителния 
концерт „Да помогнем на 
Мария”, а децата от групите 
участват в него.

* М. февруари 2014 г. 
Съвместно с представи-

тели от РИОС - Пазарджик, 
е представена презентация 
и проведен разговор за 
популацията на редките 
птици и растения по Бе-
сапарските възвишения. 
Срещата е посветена на 
Деня на влажните зони - 2 

февруари.
Учениците се запознаха 

с движението на зелените 
патрули, разбраха как да 
хранят птиците през зима-
та, как сами да им направят 
хранилки и колко ценен е 
всеки животински и расти-
телен вид за природата.

Цветелина ГЛОБОВА

Проект: „Повишаване на квалификацията на 
служителите и подпомагане на устойчивото развитие 

в община Брацигово с помощта на надграждащи 
обучения” по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, Договор 13-22-78 от 04.12.2013 г.
В рамките на проекта петима служители от Общинска 

администрация вече преминаха обучения и получиха 
сертификати от Института по Публична администрация 
- София, по следните теми: 

•  „Връзки с обществеността” с продължителност 3 
дни - един човек;

•  „Административна стилистика” с продължителност 
1,5 дни - двама човека;

•  „Практически умения за деклариране и управление 
на конфликта на интереси” с продължителност 1 ден 
за двама човека.

Вече е обявена и обществената поръчка  за избор на 
изпълнител за организиране и провеждане на обучени-
ята, различни от предоставяните в ИПА - Надграждащо 
чуждоезиково обучение по разговорен английски език; 
Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на ад-
министративните практики и процедури към културните 
и етнически различия на малцинствено представените 
граждани”; Надграждащо обучение за „Методи за по-
вишаване на личната продуктивност и ефективност на 
екипите в общинската администрация”; Обучения за 
„Работа с програмните продукти на Microsoft Office и по-
добряване на презентационните умения”. Процедура ще 
се проведе по реда на Глава „Осма „а“ от ЗОП.

Това съобщение е създадено в рамките на проект 
“Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане 
на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на 

надграждащи обучения”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд по Договор за БФП №13-22-78/04.12.2013 г., Приоритетна 
ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган.

ПОСЛЕДНАТА ИЗПОВЕД ПОСЛЕДНАТА ИЗПОВЕД 
НА АПОСТОЛАНА АПОСТОЛА

СПОНТАННИ АКТОВЕ НА ДОБРОТА
17 февруари е определен като Ден на спонтанните актове на доброта.  Този празник се отбелязва независимо от на-

ционалност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. Защото доброто не зависи от външните ни белези, а 
от вътрешните такива. Затова нека, без излишно да спорим, „поговорим” малко за най-великото нещо, което можеш да 
направиш в този живот. Не е необходимо да изкачиш Еверест, за да си обичан, признат, да се чувстваш удовлетворен, 
да живееш в хармония със себе си.  Трябва просто да си добър без да имаш причина, безкористно и открито. 

СОУ „Георги Брегов” - Пазарджик, 
с благотворителен концерт в Брацигово

ÐÎÊ ÂÅ×ÅÐÐÎÊ ÂÅ×ÅÐ

Извършител на кражба от строителен обект е зало-
вен от брациговски полицаи. 

На 24 януари в РУП - Пещера, е получена жалба от 
собственик на строителен обект в Брацигово. Той съ-
общил, че от там липсвали 10 строителни греди и 11 
метални платна. С работата по случая били ангажирани 
служители от местния участък „Полиция”. От проведе-
ното разследване се установило, че автор на кражбата 
е брациговец на 44 г. Материалите по случая ще бъдат 
предадени на прокуратурата.

/Соб. инф./
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При гласуването на по-високите заплати местните управници 

не забравиха да въведат наказание за безотговорните - глоба при 
отсъствие от сесия и при неявяване на комисия. 

Толкова ли са бедни брациговските общинари, че са готови 
да сложат кръст на честта и да гласуват предложение, което опре-
делено няма да им е от полза в дългосрочен политически план? 
Когато агитираха, никой не каза: „Гласувайте за мен, защото имам 
нужда от допълнителни доходи.” Не, определено не са толкова 
бедни и биха вързали двата края без общинската заплата. Почти 
всички имат някакъв бизнес. Ако не това, поне работят и изкарват 
пари. 

Една от основните критики на противниците на високите за-
плати е, че парите могат да отидат за друго. Като се тегли чертата 
обаче, става ясно, че при равно разделение ще се паднат по около 
2 хил. лв. на село.  Т.е. нищожна сума, с която нищо не може да се 
направи. Затова е по-добре поне да са от полза за 17-те съветни-
ци.

Решението си е законно. Единственото, от което общинарите 
могат да се страхуват, са обидите по техен адрес. Евентуално и 
от по-паметливите граждани, които на следващите избори ще се 
сетят за заплатите, които са си гласували. По всичко личи обаче, че 
няма да са много. Както навсякъде в България, и в Брацигово на 
електората изобщо не му пука - така или иначе всички са маскари.

А кметът е между чука и наковалнята - от една страна не одо-
брява решението на Съвета, но от друга - не може да направи нищо. 
А може би от скачане и викане наистина няма полза. Защото освен 
всичко друго, това е един от случаите, когато властта се радва да 
признае върховенството на закона. Оттук нататък цялата история е 
просто селска разправия на принципа на поговорката „Не е вино-
вен този, който яде баницата, а този, който му я дава”.

А както в много малки градчета, и в Брацигово младите са 
малцинство и нямат мнение. „Априлци”

Делфините, орките, белугите, китовете и 
кашалотите, както и всички останали кито-
подобни, говорят помежду си на подводни 
диалекти, които учат през детството си. Ези-
кът им е съвършен и си има свой синтаксис 
и богата лексика.

За пръв път в историята на света среща-
ме толкова перфектна нечовешка реч. Все 
още не знаем какво точно си казват, но едно 
е сигурно: репертоарът им от думи и изрази 
е пъстър и изключително сложен. Езикът им 
предава дори абстрактна информация, което 
означава, че са високоразвита цивилизация 
с интелект подобен, а може би и по-съвър-
шен от човешкия. 

Най-гениален е „народът“ на бутилконо-
сите делфини, за които подозираме, че са 
по-умни от хората.  Този вид делфини имат 
голям, добре оформен мозък, с различни 
центрове на емоциите и мисловната дей-
ност.  Те решават сложни логически задачи 
и се учат с далеч по-бързи темпове от хомо 
сапиенс. Живеят в сплотено общество с 
отделни социални групи и следват свой ети-

чен кодекс. В критични ситуации 
действат бързо и организирано, 
следвайки предварително об-
мислен план. 

Когато си бърборят в тонал-
ния режим, те използват ниско-
честотни модулирани сигнали. 
Делфинът майсторски сменя 
посоката и скоростта на честот-
ните вариации, „изговаряйки“ цели фрази 
и изречения. Структурата на сигналите е 
поредица от акустично различаващи се еле-
менти и представлява серия от съобщения, 
подобни на криптограми. Възможностите 
на такъв усложнен език са огромни. За да 
разчете особените наречия, подтекстове 
и нюанси, дешифровчикът трябва да знае 
какви са значенията на всяко умишлено 
изменение в честотния обхват, регистъра и 
продължителността на „думите“. 

Подсвирквания, мърморене, писукания 
и всевъзможни звуци са малка част от ре-
пертоара на китовете, записани от биолози-
те в Университета на Куинсленд, Австралия. 

За 3 години те са проучили над 34 типа ки-
тови фрази, а резултатите от изследванията 
си публикуват в американското „Списание 
на акустичното общество“. „Следим разго-
ворите им в спокойно състояние, при трево-
га, смърт, раждане на делфинче или в други 
радостни моменти. Освен със звуци, те си 
общуват и с жестове, докосвания, погледи, 
промяна в позицията на тялото и дори с ме-
хурчетата, които издишват.“

Някои високочестотни викове и писъци 
изразяват несъгласие, раздор, обида и мо-
гат да прераснат в истински подводен скан-
дал. Общуват си напълно като нас, което е 
меко казано удивително. В океаните живеят 
истински разумни цивилизации. 

В изпълнение на Проект „Повишаване квалификаци-
ята на служителите в администрацията на Община Бра-
цигово” по Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№А12-22-152/01.04.2013 г., на 25 февруари 2014 г. ще се 
проведе последното обучение от проекта по дейност №2 
„Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен 
английски език”, след което дванайсетте участници ще 
положат изпит и ще получат сертификат за успешно про-
веден курс.

На 25 февруари от 10 часа в конферентната зала на 
Младежкия дом ще се проведе и заключителна прескон-
ференция по проекта, на която ще се направи отчет на 
реализираните дейности, които приключват на 31.03.2014 
година. Всеки, който желае, е поканен да присъства.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Проект „Повишаване квалификацията на служители-
те в администрацията на Община Брацигово” по Договор 
А12-22-152/01.04.2013 г.

1. Попълване състава на Постоянната комисия по 
икономика и финанси към Общински съвет – Брациго-
во.

2. Приемане на информация за дейността и състоя-
нието на МКБППМН в община Брацигово за календар-
ната 2013 г.

3. Утвърждаване на списък на недвижимите имоти 
- публична общинска собственост, и списък на имоти 
- частна общинска собственост, които подлежат на за-
дължително застраховане в община Брацигово за 2014 
година. 

4. Приемане на Отчета за касовото изпълнение на 
бюджета, Отчета за касово изпълнение на извънбю-
джетните сметки и фондове и Отчета за състоянието на 
общинския дълг към 31.12.2013 г. 

5. Прехвърляне на средства от бюджетна сметка в 
извънбюджетна сметка на Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет”, проект „Повишаване ефектив-
ността в организацията и координацията в работата на 
общинска администрация” в размер на 37000.00 лв. 

6. Определяне на групи жилища, съгласно чл. 42, ал. 
2 от ЗОС.

7. Представяне на Отчет за изпълнение на приетите 
решения на Общински съвет - гр. Брацигово, за периода 
от 01.07.2013 до 31.12.2013 г. 

8. Продажба на поземлен имот №002020 с площ 5.779 

дка и начин на трайно ползване - ливада в землището 
на село Розово, местност Юнтала. 

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 
№06207.3.350 по КК и КР на гр. Брацигово, местност 
Грамадите.

10. Приемане на Програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост, на територия-
та на община Брацигово за 2014 г.

11. Закриване на „Преходно жилище” – западно кри-
ло към „Комплекс за социални услуги за деца и семей-
ства” - гр. Брацигово, считано от 01.04.2014 г.

12. Разкриване от 01.04.2014 г. на нова социална 
услуга - „Център за настаняване от семеен тип за деца от 
0 до 3 години” в База II „Ана Гиздова” към „Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства” - гр. Брацигово.

13. Приемане на годишен план за развитие на со-
циалните услуги на територията на община Брацигово 
през 2015 година.

14. Проект на бюджет 2014 г. на Община Брацигово.
15. Отчет-анализ на резултатите от работата на слу-

жителите от УП - Брацигово, при РУП – Пещера, за пери-
ода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.

Редовното заседание на ОбС – Брацигово, ще се съ-
стои на 21 февруари 2014 г. (петък).

Илия КАЛИНОВ
председател на Общински съвет - Брацигово

Експерти на РИОСВ - Па-
зарджик, и БДЗП - Пловдив, 
изнесоха открити уроци в ОУ 
„Христо Ботев” - с. Бяга, и СОУ 
„Народни будители” в Браци-
гово. Поводът бе Световният 
ден на влажните зони  - 2 фев-
руари. С презентации на тема 
„Влажните зони в България” 
и „Природното богатство на 
Бесапарските ридове” експер-
тите ангажираха вниманието 
на над 120 ученици от двете 
училища и на техните препо-
даватели.

Интерес предизвикаха 
резултатите от януарското 
преброяване на водолюбивите 
птици във влажните зони на 
област Пазарджик и демон-
страцията на Добромир Добрев 
от БДЗП - Пловдив. Учениците 
видяха как за минути празна 
пластмасова бутилка може 
да се превърне в перфектна 

хранилка за птици.  Те бяха 
впечатлени и от факта, че през 
последните години популация-
та на градското врабче, синиге-
ра, гугутката е намаляла напо-
ловина и как една поддържана 
хранилка може да помогне на 
десетки птици да презимуват. 
Не бяха малко ентусиастите, 
които дадоха обещание да из-
работят хранилка за птици и да 
се включат със своето „Зрънце 
любов“ както в акцията „Да 
помогнем на птиците“, така и в 
бъдещи природозащитни ини-
циативи и конкурси на РИОСВ 
- Пазарджик.

„Априлци”

Сигурно са малцина онези, 
които си спомнят Елин-Пели-
новото произведение „Печена 
тиква”. Цял разказ за една 
нищо и никаква тиква. Но в 
произведението на писаното 
слово е скрита много истина 
за иносказателността на про-
стите неща.

Та така и при нас. На по-
редната сбирка в Клуба на 
пенсионера бившата учителка 
Калинка Атанасова донесе 
една голяма тиква, тежаща 
над 20 килограма и отгледана 
от нея в местността Шумаково 
около Розово. С това се поста-
ви темата за усърден коментар 
относно това какви грижи се 
полагат за зеленчуците, за да 
дадат богата реколта, колко 
често се окопават и поливат 
и други. 

Атанасова разказа, че 
подбира качествени семена, 
а почвата обработва добре 
и  изобилно я подхранва с 
оборски тор. Необходимо е на-
време  да се засеят семената, 
да се окопава няколко пъти, а 
когато започне цъфтежът, да 
се почиства от култуци, като 
се оставят само един-два, за 
да може да се охрани плодът. 

Веднъж седмично се напоява 
и се предпазва от нараняване.

С интерес всеки сподели 
своя опит не само за тиквите, 
но и за останалите плодове 
и зеленчуци, които виреят по 
нашенските селски градини. 
Накрая Калинка Атанасова 
разряза тиквата и на всеки 
даде по едно голямо парче да 
го ползва за десерт.

Катя КОМИТОВА

Най-голямата тиква в света 
тежи 1053,5 кг. Тя е сред най-
атрактивните експонати на 
фестивала в германския град 
Людвигсбург. Гигантският 
плод е отгледан в Швейцария. 
Досегашният световен рекорд 
за най-голяма тиква принадле-
жи на американец. През 2012 г. 
в САЩ бе показана тиква, коя-
то тежи 911 килограма.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

Експерти на РИОСВ - Пазарджик, и БДЗП - Пловдив,
изнесоха открити уроци

Европейски 
социален фондЕвропейски съюз

ÃÎËßÌÀÒÀ ÒÈÊÂÀИ в безпарично Брацигово общинарите 
си увеличиха в пъти заплатите

Занимателно!
Êàê ãîâîðÿò ðèáèòå?

Състезание по български език и 

литература организират служите-

лите от НЧ „В. Петлешков - 1874” в 

партньорство със СОУ „Народни бу-

дители”, ОУ „Христо Ботев” - Бяга, и 

ОУ „Христо Ботев” – Исперихово.

Любознателните, които ис-

кат да проверят знанията си и 

да проследят езиковото си ниво, 

имат чудесната възможност да 

го направят в състезанието. То е 

по повод Деня на майчиния език – 

21 февруари. Форумът ще премине в 

четири занимателни кръга и ще об-

хване учащи от V до VIII клас.

Прочетено за вас
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Съвременност

„In vino veritas” – 
„Да пием! Наздраве!
За всичко останало 
да махнем с ръка,
че с вино сърцето 
за горест нехае
и лесно прогонва 
се всяка тъга.”

Почти всеки знае, че 
първият народ, населявал 
земите на днешна България, 
е тракийският. Малцина оба-
че знаят, че богът на виното 
- Дионис, и свитата му от 
вакханки и сатири са укра-
сили гръко-римския пантеон 
благодарение на траките. На-
ред с култовете и обредите, 
свързани с веселия бог, те 
оставили в историята споме-
на за гъстото тракийско вино. 
Според най-пресиления то 
„трябвало да се разрежда 
с вода в съотношение едно 
към двайсет и пак било толко-
ва силно и пивко, че било не-
възможно да отлепиш устни 
от бокала”.

Но в онзи красив древен 
свят, пълен със загадки, 
виното не се използвало за 
обикновено пиянство, а било 
средство за единение с бого-
вете.

Днес от Дионис и траките 
са ни останали само без-
ценни съкровища и няколко 
уникални български сорта 
лози - Памид, Червен Мискет, 
Димят, Гъмза, Мавруд и Ши-
рока мелнишка, които можем 
да оценим само ако отпием 
глътка ароматно българско 
вино. А във всяка глътка от 
него се крие легенда стара 
колкото света, стара колкото 
самия лозов еликсир.

Когато Дионис се родил 
повторно от бедрото на баща 
си Зевс, всички богове го 
обикнали, защото бил красив 
и весел. Само ревнивата съ-
пруга на Зевс - Хера, таяла 

неприязън към него, защото 
бил плод на едно от много-
бройните любовни похожде-
ния на мъжа й. 

Щом Дионис пораснал, 
веселият му нрав привлякъл 
известните с разпуснатостта 
си вакханки и сатири. Дото-
гава всички ги отблъсквали 
заради лошата им репутация, 
но тяхната житейска филосо-
фия допаднала на младия бог 
и той ги взел под крилото си. 

Дионис бързо се отегчил 
от напътствията на мъдрия си 
учител Силен и поел със сви-
тата си по широкия свят. Oще 
в самото начало той стигнал 
до красив град с прекрасни 
градини. Владетелят на този 
град имал жена, известна 
надалеч с неземната си кра-
сота. Щом лекомисленият бог 
научил за нея, веднага по-
желал да я прелъсти. Затова 
се настанил със свитата си в 
градината, където младата 
владетелка се разхождала 
всяка сутрин. 

Още в първия ден, щом 
слънцето огряло земята, из-
между цветните храсти се 
появила тя – най-прекрасната 
смъртна, която Дионис бил 
виждал. Той почувствал нещо 
повече от плътско желание и 
решил, че в началото на своя 
земен поход ще превърне 
тази жена в своя върховна 
жрица. 

Не било трудно за младия 
бог да убеди царицата да го 
последва. Съпругът й бил 
стар, а самата тя още от юно-
шеските си години споделяла 
възгледите на вакханките. 
Гъстата й тъмночервена коса, 
кръшната й снага и прониз-
ващият поглед подсказвали, 
че във вените й тече буйна 
кръв - кръв, която жадува 
за живот, пълен със сласт и 
удоволствия. Младата жена 
поела ръката на сияещия бог. 
Щом той се появил в гради-

ната, слънцето сякаш станало 
по-ярко и старият владетел 
се събудил. Но всичко, което 
той видял било как невярната 
му съпруга изчезва в пре-
гръдките на неземно красив 
и обаятелен младеж. Царят 
разбрал, че жена му е омая-
на от бог и е безсилен пред 
властта му.

Така Дионис се понесъл 
по света с веселата си свита 
и прекрасната си жрица, отда-
дени на веселие, лекомислие 
и разврат. Където и да минел, 
присъствието му внасяло 
хаос. Хората, като омагьо-
сани, оставяли работата си 
и се отдавали на неспирно 
веселие. Безкрайно щастлив 
бил веселият бог със своята 
жрица, но ревнивата Хера 
готвела отмъщението си. 

Веднъж Дионис спрял 
в град, чийто владетел бил 
брат на измамения съпруг. 
Самият той му бил на гости.  
Хера се явила в съня му и 
казала къде са се установили 
Дионис и неговата жрица. 
Смъртният цар бил безсилен 
пред бога, но можел да на-
каже невярната си съпруга 
със смърт. 

На следващия ден царят 
с неподозирани сили се от-
правил към близката гора, 
където Дионис пирувал. 
Между клоните на дърветата 
той видял преплетените тела 
на младите вакханки и поди-
велите сатири, а встрани от 
тях Дионис и жрицата му се 
носели над земята, смеейки 
се и хранейки се един друг с 
плодове.

Кръв нахлула в главата на 
царя, втурнал се към двамата 
влюбени и пронизал жена си 
с кинжал. Яростта на младия 
бог била страшна. Той мигом 
вкаменил ревнивия цар и 
поел в обятията си умира-
щата жрица. Не било във 
властта му да й вдъхне живот, 

но поискал да я увековечи. 
Затова заповядал, докато е 
още жива, да се превърне в 
растение, което да е буйно 
и страстно като нея, а сокът 
на плодовете му да вдъхва 
веселие и свежест, каквито 
излъчвала спонтанната им 
любов. И така, докато умира-
ла, жрицата се превърнала в 
лоза. Тялото й се увило около 
плачещия Дионис, а ръцете 
й го прегръщали, докато се 
превърнали в тънки зелени 
филизи. Минали часове 
преди богът да разбере, че 
прегръща само едно расте-
ние, от което висели чепки с 
тъмночервени гроздове. Той 
станал и откъснал плодовете. 
Вкусът им бил като устните 
на неговата жрица, а цветът 
им - като косите й. Дионис 
изцедил сока на плодовете в 
голям съд, оставил го настра-
на и наредил траур в чест на 
мъртвата жрица.

Минали седмици преди 
богът да отмени траура. На 
тръгване той и свитата му из-
пили гроздовия сок. Фермен-
тиралата течност се разляла 
по вените им. Не след дълго 
те усетили неземно опияне-
ние и се отдали на невиж-
дано дотогава веселие, все 
едно жрицата била оживяла. 
Щом изтрезнели, потеглили, 
а Дионис откъснал лозовите 
филизи и ги понесъл със 
себе си по света, за да научи 
хората да отглеждат лозови 
растения и да правят вино, 
за да бъде неговата жрица 
вечно жива.

Ето защо днес, когато 
пием вино, ние отпиваме от 
любовта на бога и жрицата, 
пием от нейната буйна кръв. 
Затова ни обзема това па-
лаво и весело настроение, 
което винаги искаме да 
споделим с близки, при-
ятели и с любимия човек.
Наздраве! 

ЖРИЦАТА НА ДИОНИС
З А  В И Н О Т О  И  Л Ю Б О В ТАЗ А  В И Н О Т О  И  Л Ю Б О В ТА

На 14.02.2014 г. в Брацигово се проведе традиционният На 14.02.2014 г. в Брацигово се проведе традиционният 
конкурс за най-добро домашно вино от миналогодишната ре-конкурс за най-добро домашно вино от миналогодишната ре-
колта. 16 производители представиха мостри за участие, като колта. 16 производители представиха мостри за участие, като 
4 от тях бяха на бели вина.4 от тях бяха на бели вина.

Виненият празник, който се организира от Община Браци-Виненият празник, който се организира от Община Браци-
гово, е под патронажа на кмета Васил Гюлеметов.гово, е под патронажа на кмета Васил Гюлеметов.

Тричленна комисия дегустира вината и класира участници-Тричленна комисия дегустира вината и класира участници-
те. Тя бе оглавена от Тодор Карамитев, а членове бяха Венка те. Тя бе оглавена от Тодор Карамитев, а членове бяха Венка 
Драгова - агроном, и Тодор Тосев - председател на Земедел-Драгова - агроном, и Тодор Тосев - председател на Земедел-
ски съюз “Ал. Стамболийски” - Брацигово. ски съюз “Ал. Стамболийски” - Брацигово. 

Призьорите получиха специални награди и  грамота.Призьорите получиха специални награди и  грамота.
Класиралите се винопроизводители са както следва: Класиралите се винопроизводители са както следва: 

За червено вино - Димитър Китов, Костадин Кръстев и Йов-За червено вино - Димитър Китов, Костадин Кръстев и Йов-
ка Кабова, а за бяло - Дафинка Карналова и Руси Попов.ка Кабова, а за бяло - Дафинка Карналова и Руси Попов.

 За доброто настроение на присъстващите се погрижиха  За доброто настроение на присъстващите се погрижиха 
малките танцьори от читалище „В. Петлешков – 1874”.малките танцьори от читалище „В. Петлешков – 1874”.

“Моето убеждение е, “Моето убеждение е, 
че в богатството че в богатството 
и  охолния живот и  охолния живот 
не се състои щастието,   не се състои щастието,   
макар мнозина макар мнозина 
така да го търсят…  така да го търсят…  
  
Щастието не бива Щастието не бива 
и не може да се търси   и не може да се търси   
вън от нас, вън от нас, 
то винаги е в нас, то винаги е в нас, 
в нашите дела...”в нашите дела...”

Откъси от личния дневник    
на Александър Стамболийски,    

воден през 1915 - 1918 г.

Роден е на 1 март 1879 г. в 
с. Славовица, Пазарджишко. 
Александър Стамболийски 
учи в Земеделското училище 
в Садово (1893-1895) и за-
вършва Лозаро-винарското 
училище в Плевен (1895-1897). 
В Плевен е ученик на основа-
теля на Българския земедел-
ски съюз (БЗС) Янко Забунов. 
През 1899 г. участва в Учре-
дителния конгрес на БЗНС. 
През следващите години учи 
философия в Хале и агроно-
мия в Мюнхен, но прекъсва 
образованието си, поради за-
боляване от туберкулоза.

След завръщането си 
в България се занимава с 
политическа дейност. През 
1908 г. Александър Стамбо-
лийски е избран за народен 
представител от БЗНС. Той 
се превръща във фактически 
водач на БЗНС и под негово 
влияние съюзът е преобразу-
ван от съсловна организация 
в политическа партия. Наро-
ден представител в XIV (1908-
1911) и в XVI-XX (1913-1923) 

обикновено и в V (1911) Ве-
лико Народно събрание. Под 
негово въздействие БЗНС 
провъзгласява лозунга за 
самостоятелна селска власт, 
която трябва да защитава 
„общоселските интереси”.

За разлика от марксизма, 
Стамболийски пропаганди-
ра, че обществото се дели не 
на класи, а на съсловия. Тъй 
като най-голямото съсловие 
в България е селското и тъй 
като държавата съществува 
и се развива благодарение 
на неговия труд, то и полити-
ческата власт според Стам-
болийски следва да бъде в 
негови ръце.  „Това ще осигу-
ри истинско народовластие. 
В интерес главно на селското 
съсловие е необходимо да се 
проведат коренни реформи в 
полза на развитието на дреб-
ната собственост и произ-
водство, като заедно с това 
ще се отхвърли и експлоа-
тацията на селото от града. 
В политическата област това 
ще доведе до отмирането на 
традиционните буржоазни 
партии.”

Републиканец и пацифист 
по убеждения, Стамболийски 
остро се противопоставя на 
промените в Търновската 
конституция през 1911 го-
дина и на участието на Бъл-
гария в Първата световна 
война. 

След скандал при среща с 
Фердинанд през 1915 година, 
той е отстранен от парламента 
и осъден на доживотен за-
твор. 

По време на Войнишкото 
въстание през септември 
1918-а е освободен и из-
пратен заедно с други по-
литици да води преговори с 
участниците във въстанието 
за мирно разрешаване на 
конфликта. Под влияние на 
своя сътрудник Райко Дас-
калов той решава да оглави 
въстанието и бива провъз-
гласен за председател на т. 
нар. Радомирска република. 
След неуспеха на бунта се 
укрива, но през декември 
1918-а е амнистиран заедно 
с повечето участници.

През януари 1919 г. Стам-
болийски се включва в коа-
лиционното правителство на 
Теодор Теодоров и участва в 
преговорите за сключване на 
мирен договор на Парижката 
конференция. След отказа на 
Теодоров да приеме наложе-
ните условия, Стамболийски 
оглавява правителството и 
на 27 ноември 1919 г. подпис-
ва Ньойския договор, след 
което, според някои медии, 
счупва писалката. След про-
ведените парламентарни из-
бори от 21 май 1920 г. прави-
телство е съставено само от 
представители на БЗНС.

Правителството на Алек-
сандър Стамболийски се 
опитва да изведе страната 
от международната изола-
ция след Първата световна 
война. Във вътрешен план 
то провежда реформи, част 
от които са спорни. Някои 
от тях са: поземлена рефор-
ма, свързана с ограничение 

размера на поземлената 
собственост; въвеждане на 
трудова повинност, поради 
наложеното ликвидиране 
на армията; опростяване на 
правописа. На практика е 
наложена земеделска дикта-
тура, крепена от т. нар. Оран-
жева гвардия, комбинирана 
с авторитарно управление.

През 1922 година е 
проведен референдум за 
съдене на виновниците за 
националните катастрофи. 
На него привържениците на 
БЗНС и БКП с голямо мно-
зинство налагат осъждането 
на част от политическия и 
военен елит на България по 
време на войните 1913-1918 
г. По-късно се провеждат 
политически репресии както 
срещу БКП, така и срещу бур-
жоазната опозиция. Основен 
инструмент на репресиите е 
Оранжевата гвардия - леко 
въоръжени отряди селяни, 
верни на БЗНС и на Стамбо-
лийски.

Към началото на 1923 г. 
режимът на Стамболийски 
губи влияние извън средите 
на българското селячество. 
На 9 юни 1923 г. срещу зе-
меделското правителство е 
извършен военен преврат, 
организиран от Военния 
съюз, с подкрепата на бур-
жоазните партии и царя. 
Помещаващата се в София 
Оранжева гвардия е бързо 
обезоръжена.

По време на преврата 
Стамболийски се намира в 
родното си село Славовица 

и не успява да реагира адек-
ватно. 

Междувременно в стра-
ната избухват стихийни 
селски вълнения, останали 
в историята като Юнско въ-
стание. Сам Стамболийски 
организира стотици селяни 
и прави опит за обсада на 
Пазарджик. Заповед за на-
падение не е дадена. Силите 
са неравни и след като 
местният гарнизон не се под-
чинил на законния минис-
тър-председател, на 11 юни 
Стамболийски разпоредил 
на селяните да се пръснат, 
за да не се стигне до кръво-
пролития. 

Още на 10 юни военният 
министър Иван Вълков дава 
устна заповед на капитан 
Иван Харлаков Стамболий-
ски да бъде заловен и убит и 
той заминава с група военни 
за Пазарджик, където опера-
цията по залавянето се ръко-
води от полковник Славейко 
Василев. Стамболийски 
прави опит да се добере до 
двореца в Кричим, но на 13 
юни е заловен при село Го-
лак, след което е отведен в 
Пазарджик. Тук го предават 
на групата на капитан Хар-
лаков, който го завежда във 
вилата му в Славовица. Там 
той е убит от група членове 
на ВМРО, водена от скопския 
войвода Величко Велянов.

Родната къща на Стам-
болийски, както и вилата му 
в село Славовица са музеи 
днес.

Латинка ВАСИЛЕВА

„Аз ценя живота на човека „Аз ценя живота на човека 
не по количеството на изживени-не по количеството на изживени-
те години, а по количеството и те години, а по количеството и 
качеството на изпълнения дълг.качеството на изпълнения дълг.

Аз намирам смисъла на Аз намирам смисъла на 
човешкия живот не в неговата човешкия живот не в неговата 
продължителност, а в неговата продължителност, а в неговата 
интензивност и плодотворност.интензивност и плодотворност.

Аз намирам призванието на Аз намирам призванието на 
човека не в неговата житейска човека не в неговата житейска 
обезпеченост, а в неговата еже-обезпеченост, а в неговата еже-
минутна готовност за себеотрица-минутна готовност за себеотрица-
ние и себепожертвование.ние и себепожертвование.

Аз намирам идеалната и кра-Аз намирам идеалната и кра-
сива смърт за бореца, смъртта, сива смърт за бореца, смъртта, 
която иде след едно бурно и която иде след едно бурно и 
делово минало, незасенено с делово минало, незасенено с 
никакъв дефект от безчестие, от-никакъв дефект от безчестие, от-
чаяние или безсилие.чаяние или безсилие.

Аз намирам най-идеалната и Аз намирам най-идеалната и 
най-красивата смърт моментална-най-красивата смърт моментална-
та смърт, дошла при изпълнение та смърт, дошла при изпълнение 
на дълга.”на дълга.”                

Ал. СтамболийскиАл. Стамболийски

135 г . от рождението на предводителя на първото в света земеделско правителство135 г . от рождението на предводителя на първото в света земеделско правителство


