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„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО

О  Б  Я  В  А
УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
С Решение № БП-Ц-8 / 09.06.2022 г. на КЕВР и Запо-

вед № 31 / 24.06.2022 г. на Управителя на дружеството 
се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, както следва:

•  Цена за доставяне вода на потребителите
лв./куб.м без ДДС:

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Утвърдени 
цени

Одобрени цени,
подлежащи на последваща корекция

1,177 1,176 1,253 1,282 1,292

•  Цена за отвеждане на отпадъчни води
на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Утвърдени 
цени

Одобрени цени,
подлежащи на последваща корекция

0,139 0,159 0,204 0,205 0,217

Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.07.2022 г.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в 
качеството си на председател на Общински съвет − Браци-
гово, каня всички жители на общината да участват в пуб-
личното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета 
на община Брацигово за 2021 година, отчет за изпълнение 
на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г., 
годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 
г., което ще се проведе на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 
часа в залата на Младежки дом − гр . Брацигово.

Материалите по отчета на бюджета за 2021 г. са на 
разположение на заинтересованите всеки работен ден, в 
сградата на Общинска администрация, стая № 16, публи-
кувани са на интернет сайта на Община Брацигово и във
в. „Априлци“ на 07.07.2022 г.

Становища и предложения по отчета на Общинския 
бюджет за 2021 г. могат да се представят в деловодството 
на Община Брацигово или на електронен адрес: kmet@bra-
tsigovo.bg, в срок до 27.07.2022 ,г. /включително/.

инж. Веселина ДАМОВА 
председател на Общински съвет − Брацигово

07.07.2022 г.
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КЕВР УТВЪРДИ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ НА ТОКА ОТ 1 ЮЛИ

Вижте с колко ще е ръстът

Комисията за енергийно и водно регулиране прие 
решение, с което се утвърждават цени в сектор „Елек-
троенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2022 –
30.06.2023 г. От 1 юли цената на електроенергията за 
битовите потребители се повишава с 3,4%.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ 
изменението на крайната цена е с 2,70 %, за „ЕВН Бъл-
гария Електроснабдяване“ – с 3,47 %, за клиентите на 
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,45 %. В тези цени са 
включени както цената на електроенергията, така и 
цените на мрежовите услуги.

За да сведе до минимум увеличението за битовите 
потребители, КЕВР e предприела три мерки: премахва 
компонентата задължения към обществото, увелича-
ва квотата на АЕЦ „Козлодуй“ от 20% на 30% за новия 
ценови период 2022/2023, както и премахва премиите 
за значителна част от ВЕИ-производителите, като пре-
насочи освободения финансов ресурс за намаляване 
на цените на битовите клиенти.

От КЕВР уточняват, че цените на електроенергията 
за битовите потребители в България остават най-нис-
ките в цяла Европа. „Това защитава българските до-
макинства от шоковото повишение в резултат на вой-
ната в Украйна, при което цената на електроенергията 
в битовия сектор се повиши с 45% в останалата част 
на континента“, уверяват от регулатора.

Решението е взето след предварително проведени 
открито заседание и обществено обсъждане с участи-
ето на заинтересованите страни – омбудсмана, БФИЕК,
БТПП, Асоциация „Свободен енергиен пазар“, граж-
дански организации и сдружения. В окончателното 
решение са отчетени всички предложения, направени 
по време на обсъждането, допълват от КЕВР.

„Априлци“

Програма „Достъп до информация“ 
(ПДИ) представи годишния рейтинг на 
активната прозрачност на институциите –
2022. В периода 1 април – 10 юни 2022 г. 
организацията прегледа и оцени интер-
нет страниците на 563 административни 
структури на изпълнителната власт на 
централно, териториално и местно ниво, 
публичноправни субекти и независими 
органи на власт.

Проучването, чиято цел е да оцени как 
органите на власт изпълняват задължени-
ята си по Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ) за активно публикува-
не на информация в интернет и как отгова-
рят на заявления за достъп по електронен 
път, бе оценявано с точки, съответно по 118 
индикатора за общините, 108 индикатора 
за първостепенните разпоредители с бюджет и 94 инди-
катора за териториалните звена на централните органи 
на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет.

Цифрите от рейтингите на активната прозрачност на 
институциите показват, че няма пазарджишка институ-
ция, която да не е надградила сайта си в сравнение с 
миналата година, макар да има какво още да се желае.

Сравнителният рейтинг на институциите индикира 
позициите нагоре или надолу в рейтинга, спрямо резул-
татите на всяка институция от предходната година. В него 
миналогодишният отличник Община Септември и сега е в 
челните редици – на 34-то място (с 8 пункта подобрение).

Първа от всички институции в областта в сравнител-
ния рейтинг е Община Батак – 29-о място (+106), а трета 
от пазарджишките органи на местната и на централната 
власт е Община Ракитово (35-о място, +60). Следват Об-
щина Брацигово (42-ро място, +37), традиционният от-
личник РИОСВ – Пазарджик (45-о място, +27), Община 
Пазарджик (45-о място, +58), Областна администрация 
(51-во място, +38), Община Сърница (53-то място, +9), Об-
щина Стрелча (54-то място, +109), Община Пещера (56-о 
място, +25), Община Велинград (56-о място, +37), Общи-
на Панагюрище (58-мо място, +19), Регионалната дирек-
ция по горите (68-мо място, +50), Регионалната здравна 
инспекция (68-мо място, +126), Регионалното управление 
на образованието (68-мо място, +102), Община Белово, 
която бе „черната овца“, но сега е надградила особено 
много (74-то място, +149), Областната дирекция „Земеде-
лие“ (77-мо място, +139), Община Лесичово (80-о място, 
+77) и Областната дирекция на МВР (85-о място, +101).

Проучването се осъществява в рамките на проекта 
Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява 
с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. В 
рамките на изследването от ПДИ са подали 563 електрон-

ни заявления с искане за предоставяне на информация 
за общия брой на постановените съдебни решения през 
2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценя-
ваните администрации.

В рейтинга на активната прозрачност на органите на 
местно самоуправление подредбата на общините е малко 
по-различна. Там Община Батак е на 45-о място, след-
вана от Ракитово (47-мо), Септември (51-во), Брацигово 
(73-то), Пазарджик (81-во), Велинград (97-мо), Стрелча 
(99-о), Сърница (104-то), Пещера (115-о), Панагюрище 
(117-то), Белово (158-мо) и Лесичово (164-то). Отделни 
рейтинги има и за отделните министерства и областните 
администрации.

Системата генерира още рейтинги на институциите 
по области, а на сайта на ПДИ https://www.aip-bg.org е ка-
чена и Карта на финансовата и бюджетната прозрачност 
на общините за 2022 г. Резултатите за изпълнение на за-
дълженията на общините, обхващащи публикуването на 
бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъж-
дане на проектите за бюджети и финансови отчети, ин-
формация за обществените поръчки в секция „Профил на 
купувача“ и декларациите по Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество се визуализират в Картата на финансовата и 
бюджетната прозрачност на общините.

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, по-
дадени по електронен път до 563 институции, както и 
получената информация за общия брой на постановените 
съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по 
ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Системата позволява да се проследи и статистиката 
на предоставяне на информация по електронните заявле-
ния за достъп до информация.

ИЗТОЧНИК: ПЗ днес

В края на месец юни ПК „Дълголетие“ 
проведе своето поредно отчетно-изборно 
събрание за периода 2019 – 2022 г.

По първа точка г-жа Екатерина Тодорова, досега-
шен председател на клуба, прочете доклад за дей-
ността му в 9 раздела.  Накратко тя обобщи следното: 
„Когато постъпих, касата беше на минус, сега я оста-

вям с над 
800 лева. 
Членовете 
на клуба 
бяха 70, 
сега са 
220. Няма-
ше касиер, 
о с т а в я м 
чудесен ка-
сиер и сче-
товодител. 
С ъ б о р ъ т 
на Атолука 
беше един 
ден, сега е 
два дни. Прекрасни хора, прекрасен клуб!

ВСИЧКО ТОВА ПРЕДАВАМ С МНОГО ОБИЧ НА 
СЛЕДВАЩОТО РЪКОВОДСТВО!“

Поради отвода на Катя Тодорова, събранието 
прие с много голямо желание новия председател 
Георги Кабов – един истински възрожденец, човек 
с много опит в обществената дейност.

След събранието двамата председатели бяха при-
ети от кмета на град Брацигово г-жа Казакова. Тя 
беше запозната с решението на ПК за новото ръко-
водство.

„Априлци“

ВИЖТЕ РЕЙТИНГА
ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

ПК „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ



Ние -  хората

Таня Мишева от НУ „Васил Петлешков“ се включи в 
ХVI–те национални педагогически четения на начални-
те учители. Тя представи разработката „ПАТРИОТИЧ-
НО ВЪЗПИТАНИЕ – ФОРМИРАНЕ НА НРАВСТВЕНИ 
ЦЕННОСТИ И МОРАЛНИ УСТОИ“. Чрез нея тя сподели 
добри педагогически практики за това възможно ли е 
патриотичното възпитание днес? И как то се осъщест-
вява при учениците от начален етап на образование?

Патриотичното възпитание е част от възпитателния 
процес, който има за цел формирането на личността. 
Ценностната система на човека се изгражда чрез въз-
питание в семейството, в училището, чрез приемане и 
спазване на обществените норми на поведение. Днес, 
поради разместване на пластовете в ценностната 
система, патриотичното възпитание се осъществява 

трудно, но е възможно. То е 
възможно и необходимо, за 
да не угасне светликът на бъл-
гарското, светликът на паметта 
ни. Само ако запазим своята 
национална идентичност, са-
мобитност, своя патриотизъм, 
само тогава ние ще бъдем 
приети като равни с всички 
останали.

Събитието обедини усили-
ята на учителите за тяхното 
обогатяване и засилването на 

мотивацията им за работа. „С изключителна компе-
тентност и висок професионализъм началните учители 
представиха своя педагогически опит. Поздравявам 
ги за достойното представяне на шестнадесетите 
педагогически четения, за вълнуващото и незабрави-
мо творческо споделяне. Участието в тазгодишните 

педагогическите четения е поредното свидетелство 
за високия им професионализъм и за изявата на не-
спокойния им творчески дух, улавящ пулса на времето. 
За тези шестнадесет години учителите доказаха своя-
та професионална зрeлост, проникната преди всичко 
от любовта към децата. Онази любов, която въздига 
силата на духа, която насърчава, подпомага в трудни 
моменти, дава удовлетвореност и вяра в доброто, 
опрощава, дарява надежда и свобода на личностното 
разгръщане, но същевременно предпазва от грешки и  
коригира, без да наранява и погубва. Тази усмивка и 
одухотвореност на децата е доказателство, че успява-
ме“ – сподели за събитието професор д-р Емилия Васи-
лева – ръководител на Център „Хуманна педагогика“ в 
СУ „Климент Охридски“, под чието научно ръководство 
се проведе форумът.

От 17 до 19 юни 2022 г. на територията на 
община Брацигово се проведе мащабно наци-
онално демонстрационно учение с доброволни 
формирования за ограничаване и ликвидиране 
на последствията от възникналата бедствена 
ситуация на територията на община Брацигово 
в следствие на земетресение. В учението взеха 
участие над 70 доброволци от следните добро-
волни формирования: Младежко доброволно 
формирование към ДФ Белово, Доброволно 
формирование за овладяване на бедствия 
– София, Университетски аварийно-спасителен 
отряд, ДФ Казанлък, Планинско спасяване – об-
ласт Пазарджик, ДФ „Актив 112“ – Брацигово, 
ДФ „Георги Измирлиев – Македончето“ – Благо-
евград, ДФ Сърница, ДФ „Мейдей“.

Доброволните формирования демонстри-
раха отлични умения за реакция в различни 
ситуации, част от които описваме.

Вследствие на земетресение на територията 
на община Брацигово са възникнали множест-
во извънредни ситуации, за което на дежурния 
телефон в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик се полу-
чават многократно сигнали за възникнали про-
изшествия от РЦ 112 Кърджали. Един от тях е 
за пожар на първи етаж в училище в общината.  
Впоследствие се установява, че в училището 
има разрушени конструкции; по информация на 
персонала, има двама души, които не са успели 
да се евакуират навреме. При пристигането си 
доброволците установяват, че стълбището е 
компрометирано.

Вследствие на земетресението има множест-
во пострадали граждани, имащи нужда от оказ-
ване на първа долекарска помощ и организира-
нето на триаж за помощ на пострадалите.

Лек автомобил е катастрофирал в двора на 
училището и има данни за пострадал и затиснат 
водач.

Куфарче с документи с класифицирана ин-
формация е затиснато от дървени греди.

Има опасност от преливане на реката и е 
необходимо изграждане на два типа диги.

Изгубили са се деца.
От Общинския щаб на гр. Брацигово за ръ-

ководител на операциите на терен по време на 
учението беше определен Стелиян Хараланов 
от ДФ Белово. Доброволците на терен нямаха 
предварителна информация за предстоящите 
ситуации, нито за броя на пострадалите и техни-
те наранявания. Те получаваха задачите си по 
радиостанции от ръководителя на операциите 
и координираха действията си в зависимост от 
ситуацията на място.

НАДРБ изказва огромната си благодарност 
за оказаната подкрепа и съдействие при орга-
низирането и провеждането на националното 
учение на територията на община Брацигово на 
ГДПБЗН – МВР, РД ПБЗН – Пазарджик, Община 
Брацигово, ЗЕАД „Булстард Виена Иншурънс 
Груп“ и „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД – София.

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А
към сборния отчет за касово изпълнение на бюджета на община Брацигово

за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Брацигово за пе-
риода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие с изискванията на 
Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. и дадени указания от Дирекция „Държавно съкровище“ 
при Министерството на финансите.

Община Брацигово е самостоятелно обособена административна единица, 
включваща общински център – гр. Брацигово и 13 броя второстепенни раз-
поредители с бюджетни кредити, от които 4 кметства, 4 училища, 4 детски 
градини и един музей. 

Отчетът за текущото изпълнение на бюджета на община Брацигово към 
31.12.2021 г. включва:

• местни данъчни и неданъчни приходи и приходи от управление на общин-
ската собственост;

• целево изпълнение на субсидиите и трансферите от републиканския бю-
джет, трансфери от други министерства и ведомства и управление на дълга.

Бюджетът на община Брацигово за 2021 г. е приет с Решение № 247/
26.02.2021 г. на Общински съвет – Брацигово. През отчетния период са отра-
зени служебни корекции по бюджета на база писма от МФ, както и получени 
целеви трансфери.

ПРИХОДНА ЧАСТ
Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2021 г. е в раз-

мер на 9 383 467 лв., от тях приходи за държавните дейности в размер на
6 499 311 лв. и приходи за местни дейности в размер на 2 884 156 лв.

I. Изпълнение на приходите за делегираните държавни дейности
Актуализираният годишен план на приходите за държавни дейности е 

7 342 551 лв., а изпълнението към 31.12.2021 г. е 6 499 311 лв. – 88,52 %.
Общата субсидия е получена на 100 %, т.е. при план 5 351 525 лв. – отчет

5 351 525 лв.
Средства за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 

от ЗПУО и компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и меж-
дуселищния автомобилен транспорт: план 12 008 лв. – отчет 12 008 лв. 

Получените целеви трансфери към 31.12.2021 г. включват: 
– средства в размер на 179 193 лв. за подготовката и провеждането на из-

бори за народни представители и провеждането на избори за президент и 
вицепрезидент на РБ през 2021 г.;

– средства в размер на 6 331,48 лв. за заплащане на възнаграждения за 
заседания и дежурства на ОИК – Брацигово през 2021 г.;

– средства в размер на 1 308,89 лв., получени от МОН в изпълнение на т. 7, 
ал. 17 и ал. 18 от Закона за семейните помощи за ОУ и ДГ;

– средства в размер на 500 048,14 лв. по Механизъм „Лична помощ“;
– средства за възнаграждения и осигуровки за ПВЗ: план 119 613 лв. – от-

чет 119 613 лв.;
– целеви трансфери от ПУДООС в размер на 2 378 лв. по проект „Обичам 

природата и аз участвам“ на НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово.
В частта на неданъчните приходи са отчетени 94 132 лв., от които общински 

такси 11 452 лв., други неданъчни приходи 79 480 лв. и помощи и дарения от 
страната 3 200 лв. 

Наличността на паричните средства към 31.12.2021 г. в държавните дей-
ности е 896 233 лв.

II. Изпълнение на общинските приходи
Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.
Изпълнението на общинските приходи към 31.12.2021 г. е 68,22 %. При уточ-

нен годишен план 2 093 658 лв. изпълнението е в размер на 1 428 277 лв.
Изпълнението по видове приходи е както следва:
1. Имуществени данъци

Вид на данъка План Отчет % изпълнение
Патентен данък 8 000 6 445 80,56
Данък върху недвижими имоти 103 000 82 992 80,57
Данък върху превозните средства 265 000 297 314 112,19
Данък при придобиване на имущество
по възмезден начин 60 000 108 060 180,10
Туристически данък 9 500 6 179 65,04
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 445 500 500 990 112,46

2. Неданъчни приходи

Вид на неданъчните приходи План Отчет % изпълнение
Приходи и доходи от собственост, в т.ч. 284 300 240 044 84,43
– приходи от продажба на услуги 160 000 94 254 58,91
– приходи от наеми на имущество 49 000 53 186 108,54
– приходи от наем на земя 75 000 92 400 123,20
– приходи от лихви  300 204 68,00
Общински такси, в т.ч. 1 187 225 612 734 51,61
– за ползване на детски градини 34 000 38 280 112,59
– за ползване на детски ясли 5 000 2 606 52,12
– за ползване на ДСП и др.об. услуги 53 000 43 817 82,67
– за ползване на пазари и тържища 4 000 5 848 146,20
– за битови отпадъци 1 012 825 435 953 43,04
– за технически услуги 40 000 44 750 111,88
– за административни услуги 25 000 29 088 116,35
– за откупуване на гробни места 3 100 2 874 92,71
– за притежание на куче 300 278 92,67
Други общински такси 10 000 9 240 92,40
Глоби,санкции и наказателни лихви 50 700 33 092 65,27
Други приходи 5 000 65 210 1304,20
Внесен ДДС и други данъци – 50 000 – 90 428 180,86
Постъпления от продажба
на нефинансови активи 159 280 54 982 34,52
Помощи и дарения от страната 11 653 11 653 100,00
Всичко неданъчни приходи 1 648 158 927 287 56,26
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2 093 658 1 428 277 68,22

3. Взаимоотношения с Централния бюджет
Общата изравнителна субсидия към 31.12.2021 г. е получена на 100 %, т.е. 

при план 954 700 лв. – отчет 954 700 лв.
От целевата субсидия за капиталови разходи са усвоени 414 397 лв., при 

план 414 400 лв.
Получените целеви трансфери към 31.12.2021 г. включват: 
• Целеви трансфери от ПУДООС в размер на 24 089 лв., както следва:
– кметство с. Бяга, проект „По-красива природа за нас и нашите деца“ –

4 993 лв.;
– кметство с. Козарско, проект „Обичам природата и аз участвам“ – 9 951 

лв.;
– Брацигово /за с. Жребичко/, проект „Обичам природата и аз участвам“– 

4 150 лв.;
– ДГ „Вълшебство“, с. Козарско, проект „Радост за децата“ – 4 995 лв.
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„Моето педагогическо ежедневие“„Моето педагогическо ежедневие“

27.06 – 29.06.2022 г., гр. Котел27.06 – 29.06.2022 г., гр. Котел
Националните педагогически четения тази година преминаха под надслов „Да запазим усмивката в 

училище“. Те обединиха 51 добри практики на 70 начални учители от цялата страна, които споделиха 
своя опит в превръщане на училището в интересна интерактивна среда за подрастващите.
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• Целеви трансфер в размер на 1 750,00 лв. по сключено Споразумение №СП-10/22.12.2021 г. 

за предоставяне на финансова подкрепа от Държавна агенция „Безопасност на движението по 
пътищата“, във връзка с изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната 
инфраструктура – одит за пътна безопасност.

• Целеви трансфер от АПИ в размер на 9 180,00 лв. съгласно Споразумителен протокол за 
съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в очертанията на град 
Брацигово.

Съгласно ПМС №326 на Министерски съвет от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни 
трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., Община Брацигово получи средства в размер 
на 247 023 лв., в т. ч. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, за субсидиране на пътни-
чески превози по междуселищни автомобилни линии, в размер до 37 053 лв. 

Във връзка със задълженията на общините, съгласно Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци, Община Брацигово е превела на Община Пазарджик отчисления 
по чл. 60 от ЗУО към 31.12.2021 г. сума в размер на 3 654 лв., отразена по §61-02 със знак 
минус. 

Съгласно Решение №ПЗ-03-РС от 19.02.2021 г., РИОСВ – гр. Пазарджик, предоставя сума 
в размер на 104 368,94 лв., представляващи събраните финансови средства от отчисленията 
на Община Брацигово по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., поискани със заявление с
вх. №УО-10-5/20.01.2021 г., допълнено със заявление с вх. №УО-10-5(2)/04.02.2021 г. Предна-
значението на исканите средства е за осигуряване и заплащане на средства по процедура 
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации 
и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, което е допустимо съгласно 
разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчис-
ляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци. 

Сумата в размер на 104 368,94 лв. е преведена на Община Пазарджик и отразена по §62-02 
със знак минус по отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

4. Операции с финансови активи и пасиви, заеми от други банки и други лица
4.1. Съгласно Договор за банков кредит №116 от 03.06.2019 г., предназначен за финансиране 

разходите по проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа в гр. 
Брацигово“, Община Брацигово е получила 1 300 000 лв.

Към 31.12.2021 г. направените вноски по този заем са в размер на 152 940 лв. и платена лихва 
в размер на 30 901,58 лв.

4.2. През 2021 г., съгласно Договор за кредит №1242/22.04.2021 г., предназначен за финан-
сиране и рефинансиране на извършени допустими възстановими разходи за изпълнението на 
проект „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово“, Община Брацигово е получила от 
„ФОНД ФЛАГ“ сума в размер на 673 000,00 лв., която към 31.12.2021 г. е възстановена. 

Наличността на паричните средства към 31.12.2021 г. в местните дейности е 329 203 лв.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2021 г.
Общият обем на уточнения годишен план към 31.12.2021 г. е в размер на 10 846 889 лв., а

изпълнението е 9 383 467 лв. или 86,51 %.
Изпълнението по параграфи е както следва:

Вид на разхода
по параграфи

общо държавни местни дофинансиране

план отчет % план отчет % план отчет % план отчет

Заплати на персонала по 
трудови и служебни
правоотношения

4 154 762 3 886 848 93,55 3624 009 3 390 167 93,55 374 513 340715 90,98 156240 155 966

Други възнаграждения и 
плащания на персонала 1 177 043 1 069 460 90,86 1035 272 940 648 90,86 133 571 121 515 90,97 8 200 7 297

Осигурителни вноски
за ДОО 1 090 205 991 347 90,93 963 238 878 665 91,22 95 167 81 870 86,03 31 800 30 812

Издръжка, в т.ч. 2 879 392 2 104 306 73,08 950 781 543 612 57,18 1928601 1560694 80,92 0 0
– храна 258 128 178 182 69,03 128 195 69 217 53,99 129 933 108 965 80,92 0 0
– медикаменти 8 693 4 417 50,81 8 636 4 360 50,49 57 57 100,0 0 0
–  постелачен инвентар

и облекло 15 190 10 990 72,35 8 223 4 623 56,22 6 967 6 367 91,39 0 0

–  учебни и научноизследо-
вателски книги 42 329 31 725 74,95 42 329 31 725 74,95 0 0 0 0 0

– материали 345 002 245 031 71,02 172 720 110 211 63,81 172 282 134 820 78,26 0 0
– вода, горива и енергия 459 015 426 073 92,82 209 566 158 922 75,83 249 449 267 151 107,10 0 0
– р-ди за външни услуги 1 208 974 1 123 009 92,89 179 368 143 007 79,73 1029606 980 002 95,18 0 0
– текущ ремонт 295 197 59 109 20,02 69 681 15 574 22,35 225 516 43 535 19,30 0 0
– командировки в страната 11 299 3 719 32,91 6 873 2 306 33,55 4 426 1 413 31,92 0 0
– разходи 
за застраховки 14 650 8 796 60,04 2 768 2 224 80,35 11 882 6 572 55,31 0 0

– такса ангажимент по заем 1 144 1 144 100,0 0 0,00 0,00 1 144 1 144 100,0

Други финансови услуги 367 323 88,01 0 0,00 0,00 367 323 88,01
Разходи за санкции, не-
устойки, съд. обезщетения 13 523 6 199 45,84 700 700 100,0 12 823 5 499 42,88 0 0

Други некласифицирани 
разходи 205 871 5 589 2,71 121 722 743 0,61 84 149 4 846 5,76 0 0

Платени данъци, такси и 
административни санкции 70 858 36 885 52,05 36 370 32 238 88,64 34 488 4 647 13,47 0 0

Стипендии 25 160 12 743 50,65 25 160 12 743 50,65 0 0 0,00 0 0
Текущи трансфери, обезщ. 
и помощи за домакинства 15 900 10 800 67,92 0 0 0,00 15 900 10 800 67,92 0 0

Субсидии и други текущи 
трансфери за нефин.
предприятия

56 190 12 118 21,57 1 137 1 137 100,0 55 053 10 981 19,95 0 0

Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел 

221 744 218 344 98,47 183 744 183 744 100,0 38 000 34 600 91,05 0 0

Разходи за членски внос 4 730 4 263 90,13 120 120 100,0 4 610 4 143 89,87 0 0
Разходи за лихви по заеми 32 000 34 420 107,5 0 0 0,00 32 000 34 420 107,5 0 0
Капиталови разходи 1 118 915 1 001 933 89,55 522 720 516 237 98,76 596 195 485 696 81,47 0 0

Общо разходи
по бюджета 10846 889 9 383 467 86,51 7342 551 6 499 311 88,52 3308 098 2690 081 81,32 196240 194 075

III. Отчет за сметки на средства от Европейския съюз
В Община Брацигово има открити извънбюджетни сметки по код 7443. 
По този код се получават и отчитат средствата от европейските програми и фондове. 

1. Средства, получавани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“:
– проект „Подобряване на спортната инфраструктура на с. Бяга, община Брацигово, УПИ VIII- 

Спорт и отдих“ – към 31.12.2021 г. направените разходи по този проект са в размер на 2 400 лв.;
– проект „Строителство на улици от улична мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово – реха-

билитация, реконструкция и благоустрояване“. Полученият трансфер към 31.12.2021 г. е в размер 
на 567 068,52 лв., лихва 3,33 лв., и възстановен ДДС 113 413,65 лв. Направените разходи са в 
размер на 678 714,96 лв. Наличността към 31.12.2021 г. е 1 770,54 лв.

2. Средства, получени от други международни програми:
– проект „Светлина за всички“ – по Договор №680834 от 14.12.2020 г. Община Брацигово получи 

трансфер към 31.12.2021 г. 3 900 лв., неверсифицирани разходи по проекта – 526,32 лв. Направе-
ните разходи са в размер на 4 426,32 лв.

3. Средства, получени от Националния фонд към Министерството на финансите, от МРРБ, 
от МТСП и от МОН:

• по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ имаме финансиране на следните 
проекти:

– проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово“ по Договор 
№BG05FMOP001-5.001-0057 по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Полученият трансфер към 
31.12.2021 г. е в размер на 30 451,42 лв., лихва 1,12 лв., и предоставен временен безлихвен заем 
3 000 лв. Направените разходи са в размер на 33 048,35 лв. Наличността към 31.12.2021 г. е 
404,19 лв.;

– проект „Обучение и заетост на хора с увреждания“ по Договор №ОЗ-ХУ-06-10-1517#6/
28.11.2018 г. Полученият трансфер към 31.12.2021 г. е в размер на 73,17 лв. Изразходваните 
средства са в размер на 73,17 лв.; 

– проект „Обучение и заетост на хора с увреждания“ по Договор №ОЗ-ХУ-06-10-2764#6/
08.02.2019 г. Полученият трансфер към 31.12.2021 г. е в размер на 3 723,97 лв. Неверсифицирани 
разходи по проекта – 118,26 лв. Изразходваните средства са в размер на 3 842,23 лв.; 

– проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите 
групи в община Брацигово“ по Договор №BG05M9OP001-2.018-0030-C01 от ОП РЧР и Договор 
№BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-01 по ОП НОИР. Наличността на 01.01.2021 г. 
е 135,20 лв. Към 31.12.2021 г. полученият трансфер е в размер на 334 404,08 лв., лихва 1,32 лв., 
и възстановен временен безлихвен заем (-) 67 899,45 лв. Неверсифицирани разходи по проекта 
– 4 751,95 лв. Направените разходи по този проект са в размер на 271 393,10 лв.; 

– проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, съгласно Администрати-
вен договор от 05.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.101. Наличността на 01.01.2021 
г. е 5 116,50 лв. Полученият трансфер към 31.12.2021 г. е в размер на 16 200,37 лв., лихва 0,02 лв., 
възстановен временен безлихвен заем (-) 5 202,14 лв. Направените разходи към 31.12.2021 г. са 
в размер на 16 114,75 лв.; 

– проект „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни от-
падъци“, местност Клисурата, в землището на гр. Брацигово, съгласно Административен договор 
№Д-34-50/02.06.2020 г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 
2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и КФ на ЕС по про-
цедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010. Направените разходи са в размер на 
1 026 598,54 лв. и възстановена лихва на ОПОС – 6,94 лв.;

– проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването 
в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“ за директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи 
за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“. Полученият трансфер към 31.12.2021 
г. е в размер на 5 329,13 лв. Направените разходи за този период са в размер на 5 329,13 лв.;

– проект „Патронажна грижа + в община Брацигово“ по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-С01по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014-2020. Полученият трансфер към 31.12.2021 г. е в размер на 105 860,82 лв. и 
лихва 2,00 лв. Направените разходи за този период са в размер на 90 717,41 лв. Наличността към 
31.12.2021 г. е 15 145,41 лв.; 

– проект „Подкрепа за успех“ – наличност по §88-03 (-) 11 626 лв. Полученият трансфер към 
31.12.2021 г. е в размер на 63 246 лв. Направените разходи към 31.12.2021 г. са в размер на
51 620 лв.;

– проект „Образование за утрешния ден“ – наличност по §88-03 648 лв. Полученият трансфер 
към 31.12.2021 г. е в размер на 648 лв. Направените разходи към 31.12.2021 г. са в размер на
1 296,00 лв.; 

– проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – наличност по 
§88-03 – 3 516 лв. Получените трансфери към 31.12.2021 г. са в размер на 56 218 лв. Направените 
разходи за този период са в размер на 59 734 лв.; 

– проект „Равен достъп“ – наличност по §88-03 (-) 938 лв. Полученият трансфер към 31.12.2021 
г. е в размер на 2 375 лв. Направените разходи са в размер на 1 437 лв.;

– проект „ Introducing of Digital Heritage in educational process (Digital Heritage EDU)“ – „Въвежда-
не на подход за дигитално наследство в образователния процес“ с код 2020-1-HR01-KA227-SCH-
094766 по програма на Европейския съюз Еразъм – наличност по §88-03 (-) 13 896 лв. Полученият 
трансфер към 31.12.2021 г. е в размер на 28 520 лв. Направените разходи по проекта са 14 624 
лв. 

IV. Наличност по сметки в банки на общината към 31.12.2021 г. 
Разплащателна сметка                                     1 225 429,51 лв.
Извънбюджетни сметки и фондове                       17 320,14 лв.
Набирателна сметка                                               65 669,70 лв.

V. Просрочия
Всички приходи от наеми и концесии в община Брацигово се събират от първостепенния раз-

поредител, затова само той отчита всички вземания от клиенти.
Просрочените вземания на Община Брацигово към 31.12.2021 г. са в размер 20 307,52 лв., от 

които:
– наем имущество  10 593,76 лв. 
– ел.енергия       928,86 лв.
– концесия     1 130,75 лв.
– наем земя     7 654,15 лв.  

Към 31.12.2021 г. Община Брацигово има просрочени задължения в размер на 53 529 лв., от 
които 39 516 лв. в делегираните от държавата дейности и 14 013 лв. в местни дейности.

Надежда КАЗАКОВА, кмет на община Брацигово
Изготвил: София ТАЧЕВА, гл. счетоводител на Община Брацигово

Община Брацигово, Област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

че е изработен проект за подробен устрой-
ствен план за регулация на летовище 
„Васил Петлешков“, с който за сметка на 
имот с идентификатор 61220.514.7, м. Ато-
лука, по КККР на с. Равногор се обособява 
нов УПИ I-7, за индивидуално комплексно 
вилно застрояване в кв. 1 /нов/, съгласно 
приложената скица-предложение. 

Съобщението е обнародвано в „Държа-
вен вестник“ – брой 40/31.05.2022 г., като 
заинтересованите могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания 
по проекта в Общинската администрация 
в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.

Проектът се намира в сградата на Об-
щинска администрация – гр. Брацигово, 
етаж 2, стая 7, сл. тел.: 03552/20-65.

график по местности и дни за поливане от язовири „Бурово 
блато“ и „Гачево блато“, находящи се в землището на град Бра-
цигово и осигуряващи вода за поливане на земеделски имоти в 
землищата на град Брацигово и село Козарско, както следва:

1. От язовир „Гачево блато“ се осигурява поливна вода за:

–  град Брацигово, местност Чиликовица, в петък, събота и 
неделя;

– село Козарско, в петък, събота и неделя.

2. От язовир „Бурово блато“ се осигурява поливна вода за:

–  град Брацигово, местностите Драгуница, Албена, Ропината, 
Просовето, в петък, събота и неделя.

Графикът да се спазва стриктно в периода от 08.07.2022 г. до 
30.09.2022 г.

Отговорност по изпълнението на графика възлагам на Коста-
дин Антонов – пазач на язовирите „Гачево блато“ и „Бурово 
блато“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички за-
интересовани лица за сведение и изпълнение. 

Заповедта да бъде изложена на информационното табло в 
сградата на Община Брацигово, обявена на интернет страни-
цата на Общината и публикувана на страниците на вестник 
„Априлци“.

Контрол по изпълнението й възлагам на Йордан Павлов 
– секретар на Община Брацигово. 

Надежда КАЗАКОВА /П/
кмет на община Брацигово

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-320 / 01.07.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със започване на поливния сезон,
както и необходимостта от подаване на вода в земеделските имоти,

О П Р Е Д Е Л Я М 



Общес тво

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi, предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

Голяма бе надпреварата между селските ергени за 
ръката на най-личната мома – Устабашиевата щерка. 

Ненадмината по хубост беше тя, а като капак на 
всичко – носеше и името на Елена – съпругата на Ме-
нелая от старите легенди. Сякаш за да се подчертае 
достолепието Ӝ.

А беше и лудетина. Знаеше как да разиграва сърца-
та на всички, които се усещаха съзрели за женитба. Без обаче 
да дава знак за успех на никого.

В крайна сметка птичето кацна на рамото на Пею от Узуно-
вите, но това не стана нито лесно, нито бързо.

От една страна се редяха едни безкрайни задявки между 
двамата при случайните им срещи по нивя и по сокаци. А от 
друга – непрекъснатите дрязги между Пею и съперниците му. 
Че то нали, тайно или явно, всеки от тях напираше да вземе 
връх в тази надпревара. 

Още по-трудното дойде след като един ден двамата луди-
млади си дадоха дума. Дадоха я, но как ли щяха да вземат 
благословията от старите?

Знаеха си те, че това няма да е никак лесна работа. Не се 
тачеха бащите им помежду си. И то не че бяха неравностойни 
по имот или по нещо друго подобно, а само защото принад-
лежаха към двете различни съсловия, съставящи селското 
население.

Узуновите бяха от местните, пуснали корени в това земли-
ще от незапомнени времена.

Устабашиевите пък се числяха към пришълците, натрапили 
се тук вкупом с нарочен ферман от валията поне от две поко-
ления насам. Те никога не казваха какво ги беше прогонило от 
родните им земи, но заедно с тях беше пристигнала и славата 
им на изкусни майстори в какви ли не занаяти. И най-вече в 
градежите. А управникът имаше нужда от точно такива, за да 
въздига мостове, джамии и конаци. Засели ги въпреки ропота 
на местните, че отгоре на всичко им даде и разни привилегии.

Да се каже, че враждата е възникнала заради тези работи, 
няма да е точно. Но и дружба не се появи. Пришълците се дър-
жаха някак си отвисоко спрямо кореняците. Разминаваха ги, 
сякаш не ги забелязваха. Мъжете от тях, сиреч – майсторите 
и чираците им, всяка пролет си вдигаха дисагите незнайно на-
къде по гурбетлък. А по Димитровден се връщаха с претъпкани 
от алтъни кесии, от които идеше и самочувствието им.

Така се беше започнало навремето – с разделение. И така 
продължаваше през годините. В една черква влизаха, но на 
една маса не сядаха. А за сватосване и дума не можеше да 
става.

Но стана!
Дълго и предълго се противяха старите, но като видяха, че и 

думите, и заплахите им отиват нахалост, кандисаха.
В крайна сметка – какво толкова? И едните, и другите далеч 

не бяха от изпадналите в сиромашия и недоимък. Делеше ги 
единствено наследената, но с нищо необоснована неприязън. 
И един ден, за всеобща почуда, склониха и вдигнаха сватбата.

През последвалите месеци на света едва ли можеха да 
бъдат открити по-големи щастливци от двамата влюбени. Хар-
монията между тях беше пълна, с изключение на една малка 
подробност, която понякога изпълваше с тревога сърцето на 
младата невеста.

От бащиното си семейство тя донесе със себе си не само 
богат чеиз, но и една пълна отдаденост на Божиите закони. 
Така я бяха научили от малка – да почита и да се бои от Бога. И 
да не пристъпва предписаното от него.

С Пею не беше съвсем същото. И той на пръв поглед спаз-
ваше приетите норми, но колкото да не се набива на очи. За 
Елена беше съвсем видно, че Бог не е намерил място до дъл-
бините на душата му и това я тревожеше.

– Недей, Пейчо! Греховно е! – дърпаше се тя, когато през 
нощите по време на Коледните пости той я придърпваше към 
себе си. – Потърпи малко!...

Но можеше ли да търпи и да чака тази горяща като огън 
млада мъжка плът? Малко ли беше чакал, докато я докарат до 
сватба?

– Не е греховно – опитваше се да я успокои той. – Господ ми 
е свидетел колко те обичам...

– И аз те обичам, но по това време не бива...
– Бива, бива... По всяко време бива, щото ние сме законно 

венчани... И пред хората, и пред Господа...
А докато Ӝ шепнеше на ухото, ръцете му я обгръщаха, мил-

ваха я и не преставаха, докато тя не се укротяваше.
Скоро след това Елена усети, че е заченала, но заедно с 

радостния трепет, в душата Ӝ се всели и огромен страх. Сторе-
ното беше сторено в грях и тази мисъл не Ӝ даваше мира.

Няколко месеца по-късно, сякаш за да докаже, че е видял 
всичко, Бог отне рожбата Ӝ преди да е съзряла.

Не ще и дума – голяма беше мъката и на двамата злощаст-
ни родители.

– Думах ти, Пейчо! Не биваше тогава... Да беше потърпял 
мъничко...

– Не е бивало, вярно – съгласяваше се Пею и се мъчеше да 
я утеши в прегръдките си.

Но как се утешава една несполучила майка?

След това нещастие и Пею се уплаши от Бога. Но не тол-
кова заради прегрешението по време на поста. Други бяха 
помислите, които изпълниха сърцето му със страх. Загриза го 
съвестта му, че е възможно по друга причина да се е стоварил 
върху него Божият бич.

Случи се в края на отминалата пролет. Бяха отскочили с 
най-близкия му приятел – Стоян, до града на пазар, но на връ-
щане ги застигна една такава буря, че подгизнаха до кости. А 
най-лошото стана долу, в дерето до воденицата.

Нищо и никакво беше това дере, ама придойдеха ли водите 
му, ставаше повече от страшно. Но нямаше как – за да се при-
берат, трябваше да го пресекат. И друг път го бяха правили, 
така че не му мислиха много.

Пръв мина Пею. Стъпи на отсрещния бряг, въздъхна с об-
лекчение и се обърна, за да окуражи другаря си. Стоян обаче 
се подхлъзна. Само за миг водата го грабна и за броени секун-
ди го запокити в дълбокия вир под пътеката.

Засуети се Пею. Чорлавата глава на приятеля му ту се губе-
ше под мътните води, ту се показваше отгоре.

Давеше се момъкът! Трябваше да му се помогне!
А Пею се беше вцепенил. Но не само от уплаха, а и от ня-

какъв внезапен проблясък на мисълта, че за него може би ще е 
по-добре Стоян да изчезне от този свят.

Вярно, беше най-добрият му приятел. Заедно бяха израсли, 
заедно бяха лудували. Но...

През последните месеци от време на време двамата се по-
глеждаха и на кръв. Заради Елениното сърце беше. Че в тази 
им надпревара приятелство нямаше как да има.

Няколко секунди продължи това двоумене, но колкото и 
кратко да беше то, оказа се фатално.

Никой не се усъмни в Пею и никой не го обвини за Стоя-
новата гибел, но усещането му за вина се загнезди в него и 
не го изостави. И точно заради този си грях той се почувства 
наказан.

„Не съм го направил нарочно, Господи. Кълна се, че исках 
да му помогна и направих каквото можах...“ – оправдаваше 
се той шепнешком, но чуваше ли го някой там, горе, не беше 
много сигурен. 

След случилото се Пею изведнъж стана по-ревностен хрис-
тиянин и от жена си. Подчиняваше се на всичко, което му се 
казваше и спазваше стриктно всички канонически забрани.

Мина време и мъката от тежката загуба позатихна, а ско-
ро изчезна и съвсем, защото през един юнски ден проплака 
първата им рожба. Момче! Младият баща направо полудя от 
вълнение и няколко дни черпи наляво и надясно. Но...

Кратка се оказа и тази радост. Още преди да навърши 
месец, момченцето се предаде на някаква треска и въпреки 
помощта на всички баби, които се бяха надвесили над него, 
издъхна.

„Сега пък къде съгреших, Господи? И защо пак ме наказ-
ваш? Не платих ли вече скъпо и прескъпо?“ – заскуба косите 
си Пею, но отговор отново не получи.

Разрови душата си и за други волни и неволни грехове, но 
не откриваше нищо укоримо. Може би само...

И той запремята през ума си няколкото случая, когато не 
плати съвсем честно труда на работниците, които наемаше за 
розовите си градини.

– Помилуй ме, Отче! – разплака се той и обеща да изправи 
и тези си простъпки.

Задели от припечеленото след богатата реколта и направи 
доста щедро дарение на селската черква. Нещо повече – при-
общи се и към черковния хор за неделните и другите празнични 
литургии. 

Не бе по-различна участта и на третото им дете. Докара я 
някъде до годинка, докато някаква незнайна болест не отнесе 
и него.

Ето така минаваха годините, а от първоначалното щастие 
на Елена и Пею май не бе останало нищо. Трудно им беше дори 
да си говорят. Това, което имаха да си кажат, споделяха го не с 
думи, а с дланите, които се вплитаха една в друга винаги, щом 
останеха насаме.

След една неделна литургия изчакаха народа да се източи 
от черквата и застанаха на колене пред попа.

– Благослови ни, отче! – замолиха те в един глас. – Нека 
Бог оттук да ни чуе, че ако запази рожбата ни.... Че ако ще е 
мъжка, ще я наречем на неговия първи син – Адам. И ще му я 
посветим, така че да Му служи цял живот. А пък ако ще е жен-
ско, Ева ще я наречем...

Зачуди се старият свещеник какво да каже на двамата 
клетници. Трогна се обаче и се постара да повдигне духовете 
им по най-добрия начин, който му беше известен. Положи дла-
ни върху побеляващите глави на двамата коленичили, впери 
поглед към свода и зашептя дълги и предълги молитви.

Адам! Какво ли значение можеше да има името на 
едно новородено, но щом в него им беше надеждата 
и щом укрепваше вярата на двама престрадали, защо 
пък не? 

И чудото наистина се случи. В началото на след-
ващото лято Елена роди за четвърти път – момченце. 
Здраво и толкова гръмогласно, че жените, които бабу-

ваха го определиха като истински юнак.
Наскоро след това го кръстиха.
– Именува се Адам! – обяви тържествено същият стар поп 

пред насъбралото се множество от роднини, съседи и прияте-
ли и го връчи на кръстниците, за да го облекат в нови дрешки, 
какъвто беше обичаят.

Закрепи се Адам. И не го настигна нито болест, нито някак-
во друго нещастие. Излишно е да се споменава как трепереха 
над него двамата му родители. И че не забравяха за дадената 
дума – да го насочат по Божия път. По примера, който му дава-
ха вкъщи, за момчето не беше никак трудно да опознае отрано 
светите писания и житията на светците. А пък и интересно му 
беше, та след класното училище изборът му бе предопределен 
– Духовната семинария.

Цели шест години той изучава там какви ли не стари цър-
ковни науки. А когато получи диплома, момчето вече се беше 
превърнало в строен млад мъж, с приятно смугло лице и с още 
по-приятен, леко дрезгав глас. Идеален за песнопения.

За да се запопи, каквато беше мечтата на родителите му, 
оставаше само едно – да си намери попадия. А това не беше 
никак трудно, тъй като от няколко години Адам не пропускаше 
случай да се види и да поговори с момичето, чийто образ се бе 
загнездил в съзнанието му. 

И то се казваше Елена, като майка му. И беше хубаво като 
нея, но това беше видно за Пею, а не за Адам. За него майчи-
ната хубост се криеше само в благата Ӝ душа.

Поостарелият баща се радваше от избора на сина си и се 
разбърза да довърши работата докрай, за да го види най-на-
края облечен в расо и пред олтара. 

При въвеждането му в сан от владиката, че и по време на 
първите му служби, родителите на Адам не сдържаха сълзите 
си. Вълнението им бе неописуемо – Бог явно бе чул молитвите. 
А Пею реши, че старите му грехове са опростени.

Така си мислеше той, но се случи друго. В началото – нещо 
още по-радостно. Не беше минала и една година от най-свет-
лото събитие в техния живот и се сдобиха с внук. Слава тебе, 
Господи!

Заедно с радостта обаче, нахлу и тревогата. След раж-
дането младата невеста я втресе. И не се вдигна от леглото. 
Избледня, отслабна и въпреки усилията на докторите, за по-
малко от два месеца се спомина.

Огъна се след тази смърт Пею. Затвори се в себе си и не-
прекъснато се питаше защо трябваше да търпи толкова много 
и толкова тежки изпитания.

Той ли беше най-големият грешник на този свят?
Толкова разбойници шетаха наоколо, а на тях нищо подоб-

но не се случваше...
Питаше се, но вече не смееше да се обръща към Бога.
Наложи му се обаче да го потърси по-скоро, отколкото си 

мислеше. Няколко месеца по-късно сърцето му не издържа и 
той почувства, че си отива.

– Искам ти да ме изповядаш, синко... Отче!...
– Не е редно, тате – възропта тихо отец Адам. – Как така 

син ще изповяда баща си?
Той не беше съвсем сигурен каноническо ли е едно такова 

действие, или не, но повече се страхуваше от това, че може да 
чуе нещо, което е по-добре да не знае.

– Не, не... – настоя бащата. – Ти трябва да ме опростиш, а 
Бог ще реши, когато ме изправи пред себе си...

След като го изслуша, Адам замълча. Хвана ръката на баща 
си и не се сещаше какво да му каже. Не беше сигурен и кого 
наказва Господ за този отдавнашен грях – баща му ли, него ли...

Или двумесечното му отроче, което остана без майка...
Не беше сигурен и дали случващото се наистина е наказа-

ние свише, или едно злощастно стечение на обстоятелствата.
Живот! Смъртта удряше къде ли не през тези тежки годи-

ни, но чувствителната съвест на бащата явно не му даваше 
покой.

Но не! Не можеше да бъде грешник един човек, доказал 
праведността си с целия си живот...

– А ти? Ти какво ще правиш сега, синко?
– Не съм мислил, тате. Знам само, че черквата без мен 

може, но детето ми без родител – не. Канонът не ми разрешава 
втора женитба, така че ще се наложи да съблека расото и да 
му осигуря майка, с която да го отгледаме. Няма да го оставя 
на чужди ръце...

– А службата към Бога?
– Какво Бога? Той е човеколюбив и ще ме разбере. Даже 

съм сигурен, че иска да постъпя точно така. Какво по-угодно 
за Него от това един баща да се посвети на челядта си? Както 
ти си го сторил за мене. Ти беше най-добрият баща. И бъди 
сигурен – простено ти е!

Димитър ДЪНЕКОВ

Поради зачестилите запитвания и проявения интерес, 
споделяме реда за провеждане на празниците

през лято 2022 г в с Равногор

�  На 02.07. – празник на селото – 245 г. с. Равногор. 
Ще свири оркестърът на Стефан Янев.

�  На 23.07. – курбан за здраве на параклис
„Св. Илия“.

�  На 29 и 30.07. – младежки вечери.
Ще свири оркестър „Феникс“ с Валери Грибачев.
��� О Ч А К В А М Е  В И  ! ! ! ���

Лято е… Идва 
времето на отпус-
ките, екскурзиите 
и почивките. Не на 
всички морето ни е 
близо, но това няма 
значение, защото 
гостите и жителите 
на Брацигово, които 

търсят отдих и възстановяване по време на ваканция, могат 
да избират измежду селекция от нови СПА услуги в ХИТ 
ХАУС – стаи за настаняване.

Скоро ще се предлагат пакети от процедури, които ще 
бъдат за всички. Няма да е задължително да си клиент на 
хотелската част, за да ги ползваш. Новите СПА услуги, кои-
то ще допринасят за доброто ни самочувствие и релакс са:

• парна баня
• сауна
• ледена стая
• солна стая
• джакузи
• детски басейн
• външен басейн

Работното време на ком-
плекса ще бъде от 9,00 до 
20,00 часа.

(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

НОВА ПРИДОБИВКАНОВА ПРИДОБИВКА
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