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Община Брацигово номинирана АГЕНТ - СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ЩЕ
ПОПЪЛНИ СЪСТАВА НА „ИНФРАСТРОЙ“ ООД
за приза „Златно евро”

С ново устройство за откриване на скрити течове ще
се сдобие ВиК – Брацигово.
Досега уредът за установяване на скритите аварии
се ползваше под наем от
пазарджишка фирма. Новата
акустична система за откриване на скрити течове ще
е „HYDROLUX HL 5000-H2“
от фирма производител „СЕБАКМТ ГМБХ“ - Германия, на
стойност 6500 лв.

Новото устройство е земен микрофон, проектиран
да увеличава шума, който се
получава при излизането на
водата от пробитата тръба
под налягане. Намирането
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Ден на диалога
На 30 септември се проведе Ден на диалога между законодателната и местната
власт в Пазарджик. В проявата участваха народни представители от нашия регион,
губернаторът Иван Йорданов и кметовете на единадесетте общини от областта.
Покана за участие са имали и неправителствените организации, които осъществяват дейност на територията на Пазарджик.
четете на стр. 2

Не се очаква промяна в правилата и вероятно на подпомагане
ще имат право същите социални
групи, които получиха храни и
миналата есен. Сред тях са хората,
получавали отоплителни помощи
C
за изминалия зимен сезон, които
D
RE
са получавали еднократна социална помощ за здравословен, социален или
образователен проблем, работещите като
лични асистенти.
Мария ДОНОВА
Н
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Първият транш хранителни
РС
пакети от хуманитарните помощи,
разпределяни от БЧК, ще бъдат
раздавани през октомври, съобщиха от червенокръстката организация. Продуктите са по програма
A
RI
„Благотворителност“ на Държавен
AN
фонд „Земеделие“. По график пакетите трябваше да се раздават от лятото, но
заради забавено сключване на договори с
доставчици стартът се отложи.

на мястото с най-силно изразен шум показва къде е
най-вероятно да има теч.
Състои се от лек преносим
усилвателен модул, зарядно
устройство, чифт професионални слушалки и микрофон
със защита против странични
шумове. Като екстра е достъпен и ръчен микрофон с триножник и разглобяема рейка
за слушане в мека почва.
„Априлци“

ЪСТ

с повишаването на таксата се компенсира
част от инфлацията и се отговаря на изискването на Министерството на земеделието
и храните за по-качествено хранене на
подрастващите. Таксите обаче не покриват
разходите в детските градини и затова Общината ще продължи да дотира детските
заведения.
Иванка СТЕФАНОВА

С НОВА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА
СКРИТИ ТЕЧОВЕ ЩЕ НАМАЛИМ АВАРИИТЕ
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Общинските съветници в Брацигово
отложиха точка трета от дневния си ред –
гласуване на промени в Наредбата за местните данъци и такси, а именно увеличаване
размера на таксата за детските заведения.
Основният мотив за това според постоянната комисия по „Образование и култура“
е, че краят на календарната година, т.е.
ноември не е най-подходящият месец за
стартиране на финансови промени. Предложението на комисията е увеличението
да бъде гласувано с приемането на Бюджет 2014 година.
Причината за нарастване на сумата за
отглеждане на дете в детска градина е и
обвързаността й с минималната работна
заплата, която стана 310 лв.
Родителите от община Брацигово към
момента плащат по 30 лв. такса за пълен
месец посещения или таксата е 10% от минималната работна заплата.
За второ дете в детското заведение се
плаща таксата в 1/2 размер.
Според вносителите на предложението
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Застопориха увеличението на таксата
за детските градини в общината

ясно с плюсовете и най-вече с минусите й.
Инкасаторите на дългови задължения и
сродни на тях събират плащания по просрочени сметки и лоши чекове, събират и плащания
за благотворителност и изпълняват следните
основни задачи:
− издирват и намират длъжници;
− телефонират, посещават или пишат писма до клиентите с цел събиране на пари или
уреждане на закъснели плащания;
− подготвят отчети, включително за събраните суми, и водят отчетност и досиета във
връзка със събирането на дългове;
− препоръчват правни действия или прекратяване на услугата, когато плащането не
може да бъде получено по друг начин.
„Априлци“

На поредното си редовно заседание общинските съветници дадоха своето съгласие
общинската фирма „Инфрастрой“ ООД да
промени щатното си разписание като създаде
ново работно място с длъжност „Агент - събиране на вземанията“ съгласно НКПД.
Към подобна стъпка тръгна ръководството
на местното ВиК заради натрупаните големи
суми задължения за ползване на вода сред
домакинствата от града и селата в общината.
Многократните опити за доброволно изземване на дължимите суми от инкасаторите не дава
резултат, затова се налага откриване на ново
работно място. Длъжността е изключително
конфликтна, крие доста рискове и проблеми
при общуването с клиентите, затова всеки,
който реши да я изпълнява трябва да бъде на-

OS

цията“.
С и м волните награди на националния приз
са позлатени в Монетния
двор на Република България. „Златното евро“ е уникат със запазени права.
„Априлци“

R

зултати в усвояването на
средствата от европейските
фондове. Той е на Националното сдружение на организациите за социални услуги,
съвместно със сп. „Фондове
Програми Проекти“ и с Фондация „Човешките ресурси
в България и евроинтегра-
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Общината ни е предложена за наградата „Златно
евро“, издадоха от екипа
за управление на проект по
ОПАК, чийто бенефициент е
селищната ни система.
Националният
приз
„Златно евро“ се дава за
постигнати най-високи ре-

В Брацигово и Розово почетоха 90 г. от Септември 1923-а
Тържественото честване на 90-ата
годишнина от Септемврийското въстание бе организирано от Общинския
съвет на БСП в Брацигово и се проведе
пред сградата на Градски исторически
музей на площад „Костур“, където някога е бил Градският съвет и арестът на
септемврийските бунтовници.
Гости на честването бяха народният представител Йордан Младенов,
кметът на общината Васил Гюлеметов
и председателят на Общински съвет
– Брацигово, Илия Калинов.
Председателят на местната структура на БСП Георги Кабов припомни
пред събралите се историческото събитие от 23 септември 1923 година, в
което брациговци дават свидни жертви
– най-младите си революционери. Силно звучаха имената на двадесетгодишните мъже, които дариха живота си за
социалните правдини на отечеството.
Симпатизанти и членове на БСП,
както и родственици на загиналите
сведоха глави в минута мълчание, за
да докажат на времето, че никой не

ПОКЛОН НА ГЕРОИТЕ

Разстреляна младост
на стр. 2
умира истински, докато има кой да
си спомня за него. Под короната на
многолетната липа, на която са висели главите на убитите септемврийци,
дикторите извикаха имената на над сто
млади мъже, разделили се с най скъпото - живота, за добруването на бъдните
поколения.
Септемврийското въстание от 1923
г. е организирано от БКП (тесни соци-

алисти) под натиск от Коминтерна като
опит за сваляне режима на Демократическия сговор, установен с Деветоюнския преврат. В него се включват леви
земеделци и анархисти. Въстанието,
което днес историците определят като
Септемврийски бунтове, е насочено
към установяване на работническоселско правителство в България.
Галина ТРАЯНОВА

По случай 90 години от славното антифашистко въстание от 23 септември 1923 година в Розово се проведе посещение на историческата музейна сбирка в читалището. В
беседата си г-жа Комитова разказа причините за избухване
на въстанието, за участието на розовци и за зверските им
убийства. Под влияние на брациговската партийна организация местните революционери винаги намират своето
място в борбата за свобода и по-справедлив живот. Над
97 розовци участват във въстанието. Немотия, бедност,
тежък и несправедлив живот, повече от 85 туберкулозно
болни - всичко това ги принуждава да се борят за сваляне
на фашистката власт. Смели, буйни и решителни, в найхубавата си възраст, те въстават в защита на семействата си, за народа си и за Родината. В Метоха - гр. Пещера,
са подложени на нечувани мъчения и без съд и присъда са
зверски избити: Атанас Анастасов - на Грамадите, заедно с
брациговци, а Ангел Донев, Кузман Благоев и Костадин Филев
- край Стоиловата тепавица. В чест на 90-годишнината ОбС
на БСП организира освежаване на паметните плочи на героите и бронзиране на техните имена. Бяха положени цветя
пред паметника в градината и с едноминутно мълчание почетена паметта им.
Катя КОМИТОВА

Съвременност

ЗА РИБАРЯ И
МЪТНАТА ВОДА
Един туземски вожд
решил да забогатее като
прегради потока с бистрата
вода, от която пиели хората
и животните, с мрежа, за да
улови всичката риба, която
да продаде срещу добра
цена… И бързал да направи това, докато не му бил
изтекъл мандатът, че нищо
не гарантирало дали ще
остане на общественото си
положение… И затова като
бързал да улови рибата,
взел вила и чувал и почнал
да рови под камъните, подмолите и тинята с нетърпение. И водата, разбира се,
потекла към селото мътна
и кална, негодна за пиене.
Тогава скочили хората на
мирен протест, но той ни
най-малко не се стреснал
от разгневените им лица,
а спокойно им обяснил, че
бил поискал да ги нахрани,
а те негодували и се възмущавали от доброто, което искал да им стори… И ги
попитал как тогава може
да им се угоди, като все са
недоволни?
И тъй като „наглото лицемерие внушава уважение у хората, привикнали
на угодничество” (според
Балзак), много от тях му
повярвали и заживели с
надежда, че са попаднали
на способния човек, който
мисли за тях… А такива
като „рибаря” самонадеяни
властници, които със зъби
и нокти са се докопали до
високото си обществено
положение,
използват
само него, за да заблуждават хората като им подхвърлят съблазнителни измами и противно на всяка
логика и благодарение на
това, че спечелват сърцата
им, те тръгват след него…
По този повод видният
американски държавник
Абрахам Линкълн е казал:
„Вие можете да измамите
винаги част от народа, за
известно време можете да
измамите целия народ, но
да мамите вечно цял народ не можете.” Може да
е така, но ако „цял народ”
е разделен умишлено на
вярващи в „месиите” и невярващи?
Тогава – кои са прави?
Тези, чиито сърца са станали арфа, на която свирят
разни самонадеяни „вождове” жонгльори, или тези
с разума, който е нашият
истински компас?
И в днешно време, чието бъдеще е затъмнено
от праха, който хвърлят
в очите на хората разни
самодейни партии, нека
потърсим разковничето на
нашето съвремие в удивителното пророчество на
апостола Васил Левски,
който пише: „Като се поразгледате в миналото от
началото на работите си…
кой с кого се е турил на
работа, та от кой ден до
кой ден е вървяло като
жаба през угар…” и другаде: „Братя, възобновяването на нашата славна
държава… за да добие
чест и слава нашето мило
отечество България, найпосле за да бъдем равни
на другите европейски
народи, зависи от нашите
собствени задружни сили.”
Нашето единство, нашите задружни сили, няма
да допуснат бъдещето на
родината ни да зависи от
хитри „рибари”, защото
съзнанието ни няма да се
размътва от разни лъжеспасители…
Димитър АДЖЕЛАРОВ

„Инвестирайте в здравето си!”
Какво ще си помислите, ако някой ви каже, че
съществува
инвестиция,
която не можете да загубите? А ако добави, че тази
възможност за инвестиция
може да не ви струва нищо,
ще промени живота ви
завинаги и дори ще ви накара да живеете по-дълго?
Интересът неимоверно се
покачва. Затова апелираме:
„...Инвестирайте в здравето
си!”, защото идва сезонът
на противогрипните ваксини.
Те може да се прилагат
на възрастни и на деца
над 6-месечна възраст и
намаляват риска от разпространение на грипа сред
членовете на семейството,
затворените колективи детски градини, училища,

домове, работнически колективи. Ваксината е убита.
Ефективността й е безспорно доказана. Тя предотвратява разболяване и
хоспитализация, както и защитава живота на хората от
рисковите групи – хронично болни, възрастни хора
над 60 години, деца.
Ваксинацията е един от
методите за предпазване от
грип. При нея в организма
се въвеждат само необходими частици от грипния
вирус, които позволяват
създаването на специфична
имунологична памет и изграждане на специфични
противогрипни
антитела.
При попадане на грипен
вирус в организма имунната система вече е „готова
за действие”, унищожава

попадналия вирус и предпазва индивида.
Противогрипните ваксини съдържат щамове, които
СЗО е прогнозирала като
най-близки в антигенно отношение до тези, които ще
ни атакуват през този сезон.
За тази година в противогрипната ваксина са заложени 3 щама: Калифорния,
Виктория и Уисконсин.
Напомняме ви, че месеците септември, октомври
и ноември са най-подходящите за противогрипна ваксинация по две причини:
- организмът да има достатъчно време да изгради
имунитет;
- хората са все още
здрави – условие, което е
задължително за ваксинацията.

След закупуване на ваксината, тя трябва да бъде
съхранявана в хладилник,
но в сектор с плюсова температура (от +2С до +8С). Не
бива да се ваксинирате, ако
сте болен от грипоподобно
заболяване с температура,
кашлица, хрема. Ваксината
е изцяло противопоказна
за алергичните към яйчен
белтък.
Имунитетът срещу грипа
се изгражда 15-20 дни след
ваксинирането. Той трае
цяла година, като най-силен
е през първите шест месеца. Имунизирането може
да бъде съпътствано с леко
неразположение и болки на
мястото на ваксинацията за
около денонощие.
Особено препоръчително е ваксинирането на деца,

възрастни хора и пациенти
с:
- хронични белодробни
заболявания – бронхит, астма, туберкулоза и др.;
- хронични сърдечносъдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
- хронични бъбречни заболявания;
- анемии;
- намален имунитет, вкл.
болните от СПИН;
- лица, които работят в
затворени колективи и места с повишен риск от заразяване - училища, здравни
заведения,
общежития,
градския транспорт и др.
Имунизация срещу грип
може да се направи при
личните лекари.
„Априлци”

Градът:
• Дообзавеждане на новата детска площадка искат младите майки
Иначе доброто място за децата ни, намиращо се в центъра на града, има нужда от течаща питейна вода и тоалетна, па макар и химическа, смятат родителите на подрастващите.
Децата, които са основните ползватели на атракциона, още нямат изградени хигиенни навици и се налага често да бъдат мити на чешмата или да облекчават нуждите си. Има риск
паркът около площадката целенасочено да се превърне в детска тоалетна.
Въпросът бе отнесен до местното ръководство от общинския съветник г-жа Дима Пашкулева. Кметът обеща в най-скоро време да намери решение на проблема.

• Недоволни от новия начин за обезопасяване на жп прелез – Брацигово,
граждани отправиха своето питане до общинското ръководство:
Според множество граждани и гости на града входната ни артерия от Пловдив е със затруднено преминаване, тъй като новата електронна бариера отказва да се вдигне след преминаването на пътническия влак и автомобилните колони чакат понякога цели 20 минути.
„Моля за актуални телефонни номера на жп гара Брацигово. Тези в сайта не отговарят.
И към кого да се обърнем, когато очевадно има проблем с прелеза. Сутринта повече
от 23 минути чакахме без да има влак. А колите бяха над 20... Имаше и такива, които
въпреки бариерата изгубиха търпение и преминаха. Благодаря предварително! Хубав и
успешен ден.
Веселина БАКЪРДЖИЕВА”

• Опасност от стършели
На електрически стълб на ъгъла на улиците „Алея” и „Пролет” има гнездо на стършели.
През последните месеци се наблюдава бум от нападения на опасните насекоми, а в близост
живеят предимно възрастни хора и деца. От компетенциите на коя инстанция е унищожаването на гнездото? Моля за съдействие, преди да се стигне до нещастен инцидент.
С уважение: Росица ХРИСТЕВА

По-старите брациговци разказват някога как разнасяли
на кол главите на Борис Златков и Крум Кондаков...
Черната забрадка не
скривала майчините сълзи.
Когато убили в гръб Пею Попов, неговата майка – баба
Дончовица, отишла в дома
на годеницата му да предаде
годежния нишан от сина
й: „Вземи, майко Цвето,
синджирчето, което Пею е
приготвил за Олга!” Баба
Цвета й отговорила: „Немой,

Отсега нататък един от
най-желаните ергени на Брацигово – Николай Марков, ще
дели хляба и солта в живота
с избраницата на своето сърце
Любомира Хаджиева.
На многая лета!
Щастливото събитие за
двете семейства – Маркови и
Хаджиеви, се случи на 28 септември.
Отец Иван венча младите,
а малко по-късно под откритото септемврийско небе в луксозната обстановка на хотел
„Виктория” Николай и Любомира произнесоха заветното
„Да” и узакониха съвместния
си живот.
Честито!

Ден на диалога

РАЗСТРЕЛЯНА МЛАДОСТ
В тежките следвоенни
години до 1922-ра вдовици
и сираци сами обработват
сухите каменливи ниви. Малкото мъже са по гурбет. Кирпичените къщи не могат да се
отоплят от донесените на гръб
вършини. Лихвари изкупуват
на безценица земя и малкото
останали скъпи вещи. Жълтата гостенка покосява млади и
стари...
Децата бързо порастват.
Куражът е богатството им.
Затова и те, заедно с повъзрастните, се включват в
призива на РП за по-сносен
живот, за сваляне на монархо-фашистката власт и на
Цанковия режим.
Нима 18-годишният Павел
Терзиев, 20-годишните Славчо
Карналов, Васил Аврамчин и
Никола Барбов, 21-годишните
Петър Фикин, Пею Попов,
24-годишните Борис Златков,
Христо Николачков и Георги
Пейкин бяха врагове, защото
искаха да живеят по-добре?!

На многая лета!

Дончовице, Олга ни е мома
и може да се задоми.” През
сълзи баба Дончовица помолила: „Вземи, Цвето, нишано,
аз трима синове имах и тримата ги убиха в една неделя.
Няма свекърва да стана, дай
го на Олга като се задоми, от
твое име, за да ми олекне на
сърцето.”
...Разстреляна е младостта на Брацигово. Лобното
й място на Грамадите не е забравено.
Архив „Априлци”

Кметовете на 11-те
общини в Пазарджишка
област поискаха от депутатите съдействие за
промени в нормативната
база, с която работи местната власт, и законодателни промени, насочени към
облекчаване работата на
общините. Това стана в
Деня на диалога между
законодателната и местната власт в общината домакин - Пазарджик.
Кметът на община
Пазарджик Тодор Попов
поиска да не се делегират
несвойствени
дейности
на общините, да не се отнемат собствени приходи
от местната власт и да
се даде възможност на
общините да обжалват
актове на изпълнителната
власт, свързани с местното самоуправление.
Кметът на община

Стрелча Иван Евстатиев
поиска връщане старата
структура на бюрата по
труда и социалните служби, които съществуваха
във всяка една община.
Целта е да се улеснят
хората и от малките общини, каза също Евстатиев.
Кметът на община
Батак Петър Паунов поиска таксите за добив
на дървесина да остават
в общините, а не да се
привеждат на горските
предприятия. Освен това
той посочи един проблем
на планинските общини,
който не се решава от
години - отпускането на
повече средства за зимно
поддържане на пътищата.
Не може средствата да се
дават на километър и да
са еднакви в Пловдив и
Батак, посочи Паунов.
„Априлци”

ПАЗАРНА ИЛИ БАНКОВА ИКОНОМИКА?
Днес, ако не всички, то
много хора говорят за пазарна икономика. Но такава
ли е тя в действителност?
Ето един пример, доказващ
обратното. Тегли някой кредит от банка за купуване на
жилище. Но за отпускане на
кредита банката ипотекира
друг негов имот. След време (по някакви причини)
теглилият кредита престава
да го обслужва и банката
обявява ипотекирания имот
за продан чрез търг. Дотук
принципът на пазарната

икономика е спазен. Какво
става на практика обаче?
Обявява банката за продан
ипотекирания имот на търг,
но той е известен само на
тесен кръг участници. В
резултат имотът е продаден
на двойно и дори тройно
по-ниска цена в сравнение
с пазарната. Не стига това,
но имотът е продаден на
цена по-ниска и от данъчната оценка, по която са
плащани данък сгради и
такса смет дотогава. За да
бъде изряден пред данъч-

ните, новият купувач плаща
дължимата държавна такса
за сделката на базата на
данъчната оценка, което е
нищожно увеличение на
изгодната покупна цена.
Така банката си връща
отпуснатите средства по
кредита заедно с лихвите, а кредитополучателят
губи ипотекирания имот,
чиято стойност надвишава
многократно кредита. Това
вече няма нищо общо с
пазарния принцип. Нещо
повече:
осъществявайки

тази непазарна продажба,
банката участва в преразпределение на материални
активи, което не само противоречи на пазарната икономика, но представлява и
привидно узаконен грабеж.
Какво може да се направи
за прекратяване на тази порочна практика? В случая е
необходима една-единствена законова промяна: досегашният собственик, а не
банката, да обявява за продан ипотекирания имот, като
средствата от продажбата

погасяват с предимство
кредита. Останалите средства (ако има такива) остават в полза на собственика.
При положение, че продажбата не се осъществи в
определения от закона разумен срок, банката да има
право да продава на търг
ипотекирания имот от свое
име. Дано Народното събрание направи тази малка, но
справедлива промяна!
Ангел ПОПОВ,
инженер, икономист,
д-р по икономика

3 октомври 2013 г.

Общество
Във връзка с чл. 17 от ЗЗБ, който гласи „Обучението на населението за начините
на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при
бедствия се организира от кметовете на общините като обучение по желание”
и във връзка със зачестилите сигнали за бедствия, Общинска администрация
– Брацигово, служба „Защита на населението” предприема запознаване на
гражданите чрез вестник „Априлци” с

ПРАВИЛА
за поведение и действие на населението при земетресение
I. При сеизмично спокоен период:
1. Мебелите вкъщи да се закрепят здраво, да не се поставят тежки и лесно падащи предмети на високи места.
2. На удобно и лесно достъпно място вкъщи да имате поставени фенерче, радиоприемник на батерии, чанта за документи и ценни вещи, аптечка с необходимите лекарства,
джобна свирка, резерв от храна и вода, дрехи в зависимост
от сезона.
3. Пестициди, отровни химически и лесно запалими
вещества да са подредени в здраво затворени съдове на
обезопасени места.
4. Входът на жилището да се поддържа свободен и да не
складират предмети.
5. Да се определят най-безопасните места в жилището,
които ще се заемат при земетресение, като се има предвид,
че най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и
асансьорите.
6. Необходимо е да се подготви план за поведение на
всеки член от семейството при земетресение.
II. При усещане на първия трус:
1. Ако се намирате на закрито:
а) не трябва да напускате сградата (жилището, училището), в която се намирате, освен ако можете да я напуснете за около 10 секунди, като се дава предимство на деца,
възрастни и болни, а учениците да спазват указанията на
учителите по стълбището – не ползвайте асансьор;
б) заемете най-безопасното място в сградите – под
рамката на врата, до вътрешните стени, под стабилни маса
и легло;
в) стойте далеч от стъкла, прозорци, външни врати и
стени и от всичко, което би могло да падне върху вас.
2. Ако се намирате на открито, незабавно се отдалечете
на безопасно място - от сгради, дървета и стълбове на разстояние най-малко тяхната височина.
3. Ако сте в автомобил, необходимо е да спрете незабавно и да изчакате отминаването на трусовете, като избягвате
спирането в близост до или под сгради, дървета, мостове и
стълбове на електропреносната мрежа.
III. След земетресението:
1. Възможни са вторични трусове, които обикновено са
по-слаби от основните, но могат да бъдат достатъчно силни
и да доведат до допълнителни щети на отслабените вече
конструкции. Те могат да се случат в първите часове, дни,
седмици или месеци дори след основния земетръс.
2. Изключете електричеството, газта и водата.
3. Напуснете незабавно сградата (ако сте на закрито),
като вземете подготвения багаж (фенерче, радиоприемник,
чанта с документи и ценни вещи, аптечка с необходимите
лекарства, свирка, резерв от храна и вода), по стълбището
– не ползвайте асансьор.
4. Окажете първа помощ , ако около вас има пострадали.
5. Следете информациите по БНР и местните радиостан-

ции за развитието на бедствието.
6. Слушайте (гледайте) предаванията по захранваните с
батерии преносими радиоприемници (телевизори). Следете
за последната информация относно създалата се извънредна ситуация.
7. Използвайте телефон само за спешни повиквания.
8. Пазете се от предмети, които могат да изпаднат от
рафтовете.
9. Стойте далече от пострадалите места и райони.
Останете далече, освен ако вашата помощ не е изрично
поискана от полицията, противопожарната охрана или спасителните служби. Върнете се вкъщи само когато властите
потвърдят, че това е безопасно.
10. Имайте предвид, ако живеете в крайбрежни райони,
че са възможни сеизмични морски вълни (наричани „приливни вълни”). Когато местните власти предупредят за
цунами, трябва да ви е ясно, че това е поредица от опасни
вълни на път да достигнат брега и да пометат всичко по
пътя си. Стойте далеч от брега, като по-възможност изберете по-високо и устойчиво място, например близкия хълм.
11. Помогнете на ранените или затиснати лица. Не забравяйте да помогнете на вашите съседи, които могат да
изискват специална помощ - деца, възрастни и хора с
увреждания. Оказвайте първа помощ, когато е уместно и
според възможностите. Не премествайте сериозно ранени
лица, освен ако те са в непосредствена опасност от последващи наранявания. Обадете се за помощ.
12. Почистете от разлети лекарства, белина, бензин или
други запалителни течности незабавно. Напуснете района,
ако усетите миризмата на газ или изпарения от други химически вещества.
13. Проверете комините по цялата им дължина за повреди. Незабелязани увреждания биха могли да доведат
до пожар.
14. Проверете битовите системи за газоподаване, електрификация, водоснабдяване и канализация.
- Проверете за изтичане на газ. Ако сте усетили миризмата на газ или чуете шум като продухване или съскане,
отворете прозорец и бързо напуснете сграда та. Изключете
газоподаването чрез външния основен клапан и оповестете газовата компания за това. Изключили веднъж газта по
някаква причина, тя трябва да бъде включена обратно от
специалисти.
- Огледайте за увреждания по електрическата система. Ако виждате искри, скъсани или протрити кабели, или
усетите миризмата на прегоряла изолация, изключете
електрозахранването от основния бушон или главния прекъсвач (шалтер) на веригата.
- Проверете за увреждания по канализацията и водопроводните тръби. Ако подозирате, че канализацията за
отходните води е повредена, избягвайте използването на
тоалетните.
Михаил ДЗУКОВ

ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ПОБЕДА ЗА
БРАЦИГОВСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ
„Брацигово” победи „Барикади” с

4:0

В мач от пети кръг на „А” ОФГ вторият в класирането
- ФК „Брацигово”, победи у дома убедително последния „Барикади” (Стрелча) с 4:0. Срещата на пръв поглед бе уж
между неравностойни отбори. Имаше повишен зрителски
интерес, което неминуемо дава по-добра перспектива на
футболните двубои. Отборът от Стрелча малко трудно организационно започна мача. Излязоха да загряват само осем
футболисти и това подейства демобилизиращо за домакините, които си помислиха, че ги чака лек мач. Гостите обаче
станаха 11 точно преди началния сигнал на главния съдия
Мариян Дойчев. Домакините започнаха лежерно мача и
може би очакваха головете сами да падат във вратата на
ФК „Барикади”.
Футболистите от Стрелча обаче, въпреки нулевия си точков актив, играеха много организирано и по това не можеше
да се разбере кой е втори, кой е последен в класирането. Играта бе равностойна, имаше футболно надиграване, нямаше
грубости и това бе хубавото в този период на мача.
След 30-ата минута домакините заиграха с повече хора в
атака и при една добре осъществена акция по левия фланг
на Д. Асенов – Мечо, стана разбъркване пред вратата на гостите и една отбита топка попадна в краката на голмайстора
Борис Георгиев, който с бомбен шут от границите на наказателното поле заби топката в горния ляв ъгъл на вратаря Ганчев, въпреки добрия му плонж, и ФК „Брацигово” поведе в
резултата с 1:0.
Домакините бяха в подем и скоро отбелязаха и втори
гол - красавец. Йордан Батаклиев центрира отдясно и Симон Ангелов след плонж и удар с глава покачи на 2:0, както
и завърши първото полувреме.
Второто започна с натиск на домакините, но головите
положения бяха пред вратата на добре представилия се
вратар на брациговци П. Малинов. На два пъти гостите
можеха да отбележат, като пропуски направиха, оставайки

сами срещу вратаря, бързият Любомир Бойчев и Николай
Нончев. Противно на логиката, но за радост на домакините,
следващият гол отново бе във вратата на гостите и бе дело
на младия Димитър Грънчаров, който открадна една топка от
десния фланг и отбеляза с неудобния десен крак в опразнения десен ъгъл на вратаря Ганчев за 3:0.
В края на мача влезлият с контузия, но с голям хъс за
игра Пантелей Малинов подгони една топка и накара вратаря на гостите да сгреши за крайното 4:0.
ГОЛМАЙСТОРИ: Симон Ангелов - 1 гол, Борис Георгиев
– 1 гол, Димитър Грънчаров – 1 гол, АВТОГОЛ на Димитър
Ганчев.
Състав на ФК „Брацигово”: Пейо Малинов, Георги
Иванов, Иван Чомпалов – капитан, Дончо Василев, Йордан
Батаклиев, Владимир Котев, Дончо Асенов - Мечо, Драгомир Драгнев, Борис Георгиев, Димитър Грънчаров, Симон
Ангелов. В игра след извършени смени играха: Кирил
Асенов, Димитър Ангелов – Джоната, Любомир Димитров
– Магната.
Отсъстващи за мача: Георги Георгиев, Кирил Шакаданов,
Жоро Дойчинов, Александър Александров, Нено Вергов.
Треньор: Любомир Георгиев
Състав на ФК „Барикади”: Д. Ганчев, Мирослав Стефанов, Атанас Кунтов, Александър Манев, Димо Начев, Иван
Врачев, Стойко Панчев, Любомир Бойчев, Рашко Рашков,
Николай Нончев. Резерви: Д. Куров, Н. Динчев, Д. Златанов,
Н. Духлаков.
Треньор: Дечо Узунов
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Мариян Петров Дойчев
ПОМОЩНИЦИ: Спас Г. Проданов и Томи С. Спасов
ДЕЛЕГАТ НА МАЧА: Асен Николов
В събота (28 септември) в Братаница се състоя футболната среща между отборите на ФК „Братаница“ и ФК „Брацигово“. Срещата завърши с резултат 0:0.
За в. „Априлци” - „Пазарджик спорт”
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Инвестиции в хората

ПРОЕКТ

„Повишаване на квалификацията
а служителите в администрацията
на Община Брацигово”
193 сертификата ще получат служителите в
Община Брацигово след обучения за повишаване на квалификацията им

Общо 193 сертификата ще получат служителите в администрацията на Община Брацигово след приключване на проекта
„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово”. Проектът се реализира по
ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.”, Приоритетна
ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация”. Той е
на стойност 89 904,30 лева и е изцяло финансиран от Европейския социален фонд с ДБФП № A12-22-152 от 01.04.2013 г.
Това сподели зам-кметът на общината инж. Тодор Кръстев на
встъпителната пресконференция по проекта, която се проведе
на 19 септември в залата на Младежки дом – Брацигово.
21 от служителите на администрацията ще преминат обучение в Института по публична администрация. Те са разпределени в пет групи, като всяка от тях ще се обучава в различен
модул, заяви на пресконференцията ръководителят на проекта Мария Мадарова.
12 общински служители пък ще преминат курс по разговорен английски език. Това обучение ще подобри възможностите
им да изпълняват качествено служебните си задължения и в
дългосрочна перспектива увеличава шансовете им за успешна реализация на пазара на труда.
Два модула са предвидени при обучението за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация.
Първият е „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда”, а вторият
- „Човешките и граждански права – работа с представители на
малцинствени и уязвими групи”. И в двата модула ще бъдат
обхванати по 40 служители.
Още 80 сертификата ще получат служителите в администрацията на Община Брацигово от обучението по четвъртата
дейност от проекта „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово“ - Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за
подобряване на ключовите компетентности. Тя е разделена на
три модула:
Модул 1 - Привличане на инвестиции. Екипна ефективност и организационна култура” - в него ще бъдат обучени 25
души.
В Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски
стилове”, обучение ще преминат 15 служители на Общината,
а още 40 ще се обучават в Модул 3 - „Справяне с конфликти и
управление на времето и стреса“.
Обученията в някои от модулите вече са започнали, допълни ръководителят на проекта Мария Мадарова. Тя подчерта,
че специализираните обучения за служителите на Община
Брацигово ще спомогнат за осигуряване на условия за привличане на инвестиции с цел устойчиво развитие на Община
Брацигово чрез повишаване капацитета на служителите.
„След изпълнение на проекта, основните усилия на администрацията ще се съсредоточат върху създаването на условия
за повишаване динамиката на развитие на малките и средни
предприятия и привличане на чужди инвестиции в сектори с
потенциал на растеж“, каза още Мария Мадарова.
Този документ е създаден по проект „Повишаване на капацитета на служителите
на Община Брацигово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 20072013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Ние - хората
Ангел Чортев е бизнесмен. А кръстът, който бе
поел на раменете си, макар
и невидим за другите, не
бе никак лек. Но… Нямаше
начин! Не можеше да го отхвърли просто така. И макар
да беше заклет атеист, асоциацията за кръст, покрай
наближаващия Великден,
му навява и друга – за
Христос.
Той осъзнаваше, че не
може да мери ръст с Божия
син. Все пак от него не се
искаше да спасява цялото
човечество, но не разчитаха ли на него, и само на
него, няколкото стотици, на
които осигуряваше хляба?
Хляб! Когато стигна до
тази думичка, въображението на бизнесмена се понесе и към притчите:
– Ех, да можех и аз да
засищам всички гърла с
един-единствен
самун!…
Че и цял кош отпадъци да
ми остане!… За прасетата…
Че да видиш тогава как се
правят пари!
А пък то! Само мъки и
мъки! Истинска Via Dolorosa1 си беше неговият път.
И то не само за един петък,
като Исусовия, а всеки ден,
всеки ден, всеки ден… Без
нито една от четиринайсетте евангелски почивки! Как
ли би пъшкал на негово
място Спасителят?
Още повече, че и Чортев
се виждаше непрекъснато
обкръжен. Но не само от
дузина послушни ученици,
а и от тълпи абсолютни
неблагодарници,
които
както го бяха посрещнали
с „Осанна!“, така и скоропостижно се разкрещяха
„Разпни го!“. От едната му
страна го притискаха работниците, които освен за хляб
го дрънкаха и за кебапчета,
а от другата – онези негодници от Общината.
„В случай, че не доставите в срок договорената
по инвестиционната програма техника – бяха го
застъпили те, – ще бъдем
принудени да разтрогнем
взаимоотношенията ни и
да си потърсим по съдебен
път дължимите съгласно
приватизационния договор
неустойки!…“
Ха сега, де! Договори!
Неустойки!
Бюрократи! Подлеците
май-май крояха да грабнат най-сладкия му залък
– общинския боклук! През
миналия мандат, докато
неговите хора държаха
мнозинството, никой не го
закачаше, но сега… След
изборите… Задъвкаха го
като горчива краставица.
Писмо след писмо и закана
след закана!
Колкото и да не му се
искаше на Чортев, трябваше да замаже очите на тия
хиени – да вкара още няколко сметосъбирачки и да
запуши нахалните им усти.
И ето го един ден – кацна на
летището в Тел Авив.
Беше изнамерил по интернет някаква морга, която
предлагаше накуп няколко
автомобила – точно такива,
каквито му трябваха.
Видял се съвсем сам
в шумното множество, на
него му беше малко притеснено заради езиковите
неразбории, ама…
„А бе, то нали казват, че
всички евреи поназнайват

английски! – самоуспокояваше се той. – Все някак ще
се оправя!“
Нямаше начин да не се
оправи, тъй като цяла седмица бе залягал над разговорника, за да наизусти
най-важните за търговеца
фрази – „Хау мач?“2 и „Вери
експензив!“3. Защото с евреите човек трябва да се
пазари яко. Това му беше
повече от ясно.
На пиацата седна в първото такси. За беда, точно
в този момент мозъкът му
блокира, а запаметените
уж изрази изведнъж се
смесиха като зеленчуците в
тюрлю-гювеча.
– Where to go? – сиреч
„Накъде да карам?“, попита
го шофьорът.
– Ай… – замисли се
Чортев. – Ай… ем… фифти
файф!… Иърс! Олд!4

да схване само думичката
„трак“. Тя обаче му беше
напълно достатъчна:
– Йес! – усмихна се той.
– Трак-трак и хо-о-о-п!
И с параболично движение на ръката показа образно как след „трак-трак“
контейнерът се повдига, обръща и изпразва в търбуха
на каросерията.
– Yes! – усмихна се доволно и евреинът, след
което го сграбчи за ръкава
и го повлече.
Огледът бе продължителен, а преговорите след
него още пї.
– Вери експензив! Вери
експензив! – противопоставяше се енергично Чортев на всяка предложена
оферта.
„Евреите са хитри и
коварни! – повтаряше си
той. – С тях трябва да се

VIA DOLOROSA
Èç ñåðèàëà „Ïîä êîæàòà
íà åäèí áèçíåñìåí”
– ОК – изгледа го шофьорът. – Но накъде? Хотел?
– Ммм… Йес… Ноу…
- заогъва се езикът на нашенеца. – Хотел?… Ноу…
Ай… фифти файф… Хепи
бъртдей!5
Ах, тази езикова бариера! Хубаво му бяха казвали
някога, че трябва да се набляга на английския, ама
кой да слуша?
Таксито така и нямаше
да тръгне, ако шофьорът му
не бе достатъчно търпелив,
за да изслуша внимателно
всичките десетина израза от речниковия фонд на
клиента си, и наблюдателен
дотолкова, че да забележи
изписания символ „SOF“,
прикрепен върху дръжката
на куфара.
– Вие, мистър, да не сте
от България? – попита той
внезапно на чист български
език.
– Да, да! – подскочи от
радост Чортев.
– Разгеле! Аз съм български изселник. Случихте
с мен, ама как ще се оправяте по-нататък – не знам.
Почувствал се в Светите земи, Чортев изведнъж
усети покровителството на
провидението.
– Слава тебе, Господи!
– възкликна довчерашният
безбожник и стисна здраво
ръката на спасителя си.
Всевишният или синът
му, все едно кой от двамата,
май наистина живееха тук.
И бяха дочули молитвите
му. Добър знак!
Крайната цел на маршрута бе постигната по възможно най-благоприятния
начин. Оттук нататък преговорите щяха да се водят на
търговски диалект – с „Хау
мач?“ и „Вери експензив!“,
което беше сравнително полесно. Конкретните цени
пък можеха да бъдат изписвани на хартия, както се
практикуваше в целия свят.
– Special truck? – разбра
го веднага обиграният собственик на моргата. – Waste
collection…
Което означаваше „специален автомобил, сметосъбирачен“, но Чортев успя

играе твърдо и безкомпромисно!“.
Така го бяха предупредили още в България, но
все едно – по отношение на
пазарлъците той и без това
нямаше равен. Щеше да им
разкаже играта на тия тука.
По някое време се направи на сърдит и недоволен, навдигна се и понечи
да си тръгне. Партньорът му
обаче буквално го издърпа
назад.
– О кей, о кей! – усмихна
се той, свали цената наполовина и подаде ръка.
„Мене не можете да ме
преметнете! – усмихна се
сам на себе си Чортев и си
допълни – ама аз вас… Ще
ви видя!… И ще видим кой
кого?…“
Подписаха договора и
Чортев предплати авансово
петдесетте процента за доставка по море. Доволни от
сделката, партньорите гаврътнаха и по едно уиски.
След успешния удар,
бизнесменът реши да даде
нещичко и на душата. Така,
де! Беше го заслужил. Та
хей го къде беше Йерусалим. Защо да не станеше и
хаджия?!
– Чорбаджи-хаджи Ангел Чортев! А? Как звучи
само? Първият Чортевски
хаджия. Хей, къде сте? Тате,
дядо? Защо не можете да
ме видите сега?
През следващите дватри дни новоизпеченият
поклонник помълча пред
Божи гроб, изкачи Голгота
и мина по прословутата Via
Dolorosa.
– А бе, дали не е истина
това за Христос?!!! Щото-оо… – загложди го червейчето на неговото съмнение, но
както го зачовърка, така го
и изостави. – Господ! Глупости! Ако чакам на него…
Накрая, свръхдоволен,
хаджията хвана обратния
самолет.
След двайсетина дни
получи известие от пристанището в Бургас. Машините
бяха пристигнали. А заедно
с тях и едно еврейче, което
трябваше да ги освободи
след доплащането на оста-

налата половина от цената.
На своя територия Чортев вече нямаше нужда от
чуждите езици. Оказа се, че
не се нуждае и от преводач,
тъй като и това младоче
говореше българския като
матерен. Сигурно не бяха го
изпратили случайно.
– Не, не-е! – опълчи
се Чортев след първите
две-три изречения. – Ти
си длъжен да ми докараш
автомобилите до фирмата,
а не само дотук, до пристанището…
– Няма такова нещо – заинати се еврейчето и извади договора. – Тук пише до
порт Бургас.
– Портата на Бургас е
от другата му страна, моето
момче – поясни му бизнесменът. – Откъм магистралата. Там. Там ги искам.
– Порт… Не порта… Пристанище… – не отстъпваше
и младежът, колкото и неопитен да изглеждаше.
А причината за упорството и на двете страни бе
ясна – за да бъдат освободени, за машините трябваше да се платят допълнително митническите такси
и ДДС-то. Доста солидна
сумичка.
– Не! Защо аз? – дърпаше се Чортев.
– А защо ние? Договорът… – не отстъпваше и
еврейчето.
Така и не се разбраха.
Разделиха се, а боклуджийките останаха на територията на митницата.
– Ще кандишат! – убеждаваше сам себе си Чортев.
– Няма да се оставят да изгорят половината им пари.
Ще платят таксите… Бълха
ги ухапала тях…
И се зареди с търпение
като ловджия на гюме.
Евреите обаче се обадиха
само един-два пъти и като
удариха на камък, изчезнаха. В края на краищата на
тях не им бе чак толкова
трудно да преглътнат „загубата“. Те бяха стартирали
преговорите с четворна
цена, бяха я свалили два
пъти, бяха получили половината… А като се прибавеше и увереността им, че ще
си получат неустойките по
съдебен път...
Спорът приключи окончателно точно след два
месеца. Както обикновено
става в случаите, когато
двама се карат – спечели
третият. Държавата. Съгласно митническите си закони
тя конфискува доставката в
своя полза.
– Ох! Ох! – застена тогава невярващият на развоя
на събитията Чортев. – Няма
ли край тази моя Via Dolorosa, Боже? На Исус поне си
му разрешавал почивки. А
на мен? А на мен?... Дъх не
ми оставяш!
И взе, че се прекръсти.
Димитър ДЪНЕКОВ
1. Via Dolorosa – библейският път на болката, извървян от Христос от Йерусалим до Голгота
2. Хау мач? – Колко струва? (англ.)
3. Вери експензив! – Много скъпо! (англ.)
4. Ай… ем… фифти
файф!… Иърс! Олд! – Аз…
съм… на петдесет и пет!
(англ.)
5. Хепи бъртдей! – Честит
рожден ден! (англ.)

ЗА ПОЕЗИЯТА
Обикновено хората рядко четат поезия, защото тя е
по-трудна за разбиране, заради своята специфичност
на силна концентрация на
чувства, метафоричност и
образност, пресъздадени в
мерена реч. И видимо „стихът става „телесната форма“
на едно вътрешно състояние… онова, което броди
вътре в човека…“ – както
твърди Хегел, и по-нататък:
„Поезията има за свой истински предмет не слънцето,
планините, пейзажите, или
външния човешки облик,
кръвта, нервите, мускулите
и т.н., а духовни интереси.
Защото колкото и много да
носи в себе си елементи на
нагледа и онагледяването,
все пак и в това отношение
тя остава духовна дейност и
работи само за вътрешния
наглед, до който духовното
стои по-близко и му съответства повече, отколкото
външните неща и тяхното
сетивно явление…“
И то – духовното, търси,
когато носи в себе си силна концентрация на едно
вътрешно състояние, не
пищната орнаментация на
прозата, а друга форма – на
ритъма, на римата, на строфата и т.н., които в по-висока
степен въздействат, възбуждат емоциите, вълнуват…
Затова поезията не е
описание, а своеобразна
оценка, лично отношение на
лирическия субект /автора/
към онова, което е провокирало чувството. Тази
оценка-отношение,
пронизва от началото до края
лирическото произведение

и най-добре изразява чрез
стиховата образна структура… Емоционалната оценка-отношение може да има
различна конкретна гама:
скръб, възторг, негодувание,
но тя винаги – като емоционална оценка, субективизира обективното, чрез което
си е послужила…
При това трябва да не
се забравя, че т. нар. „лирически герой“ не винаги
се идентифицира с автора,
защото може да говори от
друга позиция, която не е
негова… И друго – много
хора, естетически неподготвени, като четат художествена творба, задават наивния
въпрос: „Това вярно ли е?“
Не трябва да се забравя, че
лириката, епосът, драмата
не са огледално отражение
на обективното, а художествена образност в друго
измерение… Не напразно
Аристотел казва, че „историкът и поетът се различават
не по това, че говорят в
мерена или немерена реч….
Разликата е в това, че първият говори за действително станали неща, а вторият
– за неща, които биха могли
да станат. Затова поезията е
по-сериозна и по-философска от историята. Общото
се състои в това, че човек
говори или върши неща по
вероятност и необходимост,
към което поезията се стреми дори когато дава имена
на лицата…“
Поезията и виното имат
много общо, макар че едното е за душата, а другото – за
тялото…
Димитър АДЖЕЛАРОВ

190 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà Øàíäîð Ïåòüîôè

ØÀÍÄÎÐ ÏÅÒÜÎÔÈ
Ëåòè âèòÿçúò ßíîø
íà êîí èç ðàâíàòà óíãàðñêà ïóñòîø
è õâúðëÿ ïîâîäè
â ñúíÿ íà íåïîêîðåí Øàíäîð:
„Ñ êàìøèê îò ñëúí÷åâè ëú÷è
íàïðåä ïðåïóñêàé,
òèðàíèòå äà øèáàø
è ñ î÷èòå æàäíè
ñëåä òåá íàðîäà
êëåòâà äà äàäå,
÷å íÿìà äà îñòàíå
íàâåêè òúïêàí ðîá,
ïðîðî÷åñòâîòî òâîå
íåêà ãî çîâå
ïðåä Ñâîáîäàòà òîé äà êîëåíè÷è íåãîâ áîã!
È íå çàáðàâÿé, ÷å íå ñè
„òè ñàìî ùèê íàñî÷åí,
íå ñàìî âîéí, à ïîåò“,
çàòóé ïîìíè, ÷å òðÿáâà äà çàïî÷íåø
ñ òâîéòà „íàöèîíàëíà ïåñåí“
â ïúðâèÿ âè áîåí ðåä!
È íåêà âëåé ñå êàòî äúæä
áåçñìúðòíèÿò áóíòîâåí äóõ
â ãúðäèòå âè,
ïîä çíàìå àëåíî ñå ïîâåäåòå,
à òè ïàëà÷ ñòàíè
è ïðåä äâîðåö – òúðáóõ
„áåñèëî íàïðàâåòå
çà êðàëåòå!“
Äèìèòúð ÀÄÆÅËÀÐÎÂ
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