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ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА СЕБЕ СИ, НО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И ЗА ДРУГИТЕ
Да бъдем съпричастни
и да се включим в благотворителната
инициатива
„Брациговска Коледа”, организирана от изпълнителната
власт за четвърта поредна
година. Идеята е да се набират средства за подпомагане
на болни възрастни и деца
от нашата община. Ако сте
съпричастни към съдбата им,
ако искате да ги зарадваме,
като им напомним, че не са
забравени и обществото им
помага, тогава си заделете

дори и стотинки и пуснете в
кутиите, които може да намерите в магазините и обществените места в Брацигово и
във всички села.
Парите… За едни са
свобода, за втори – удоволствие, а за някои - средство,
за да си купят така необходимите лекарства и хляб. Всеки
индивидуално решава за
какво, как и кога да ги харчи.
Не мисля, че трябва на всяка
цена да си милиардер, за да
си с голямо сърце. Някогаш-

ните предприемачи са строили за тяхна сметка училища,
болници и църкви. В наши
дни големият въпрос е „Да
дадеш или да не дадеш?”.
Всеки сам със сърцето си
може да познае истинския
нуждаещ се. Щом видиш
очите на болния човек или
на едно болно дете, когато
му подадеш ръка и мислиш
за него, тогава може да си
кажеш: „Направих нещо
смислено.” Хората с добри
сърца никога не робуват на

КОМИСИИТЕ ПО ТЪРГОВЕТЕ АКТУАЛИЗИРА ОбС

В
присъствието
на
всички 17 съветници на 29
ноември се състоя третото
поредно заседание на местния парламент. Няколко
от въпросите, включени в
дневния ред, касаеха попълването на комисии с общински съветници, поради
изтичане мандата на бившите заседатели.
Със 17 гласа „За” бе променена т. 3 от Решение № 595
от м. март т.г., като в състава
на комисията по провеждане на търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ
УПИ ІХ-1502, за търговия и
услуги в кв. 131 по плана на
Брацигово, бяха включени
съветниците Стоян Вълков
и арх. Младен Китов.
Борис Малинов и Георги

Кабов попълниха комисията
по провеждане на търг за
отдаване под наем поземлен имот – водоем „Вриз”
в м. Грамадите, а Дима
Пашкулева и Георги Кабов
- за публичния търг при отдаване под наем на части от
І етаж на Младежкия дом в

УТОЧНЕНИЕ: В посочения състав на Комисията
по образование, култура и
здравеопазване в бр. 22 на
вестника е посочено името
на Костадинка Найденова
вместо това на Борис Малинов, който всъщност е и
председател на въпросната
комисия.
Грешката не е по вина
на редакцията.

Брацигово – 160 кв. м за
кафе-аперитив и още 200 кв.
м за нощен бар.
Заради инвестиционни
намерения от страна на
граждани, желаещи да закупят поземлени имоти в
м. Зюрявци /Брацигово/ и в
м. Маролец /Козарско/, ОбС
одобри началната тръжна
продажна цена на имотите,
съответно 4 089 и 6 243 лв.
Упълномощи кмета на общината да проведе публичен
търг с явно наддаване. 50%
от достигнатата продажна
цена за имота на Козарско
да бъде прехвърлена по
сметката на кметството в селото. Румяна Иванова и арх.
Младен Китов бяха включени в състава на комисията
по търга.
- На страница 3

НАПРАВЕТЕ СИ КОЛЕДЕН ПОДАРЪК!
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА „АПРИЛЦИ”
Пълната информация за всичко, което се случва в общината ще ви струва месечно
колкото едно кафе. 6 лв. годишно. Заслужава си!

ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ

На 25 ноември т.г., във
връзка с изпълнението
на дейностите по проект
“Дневен център за възрастни хора с увреждания
- Брацигово”, в читалището
се проведе кръгла маса на
тема: ”Общински структури за социална работа.
Мениджмънт на социална
работа в общински структури”. Гости на събитието бяха
зам. областният управител
Дафинка Семерджиева, която поздрави участниците,
представители на АСП, на
общински структури за социална работа от областта,
работодатели, доставчици
на социални услуги.
Кметът Васил Гюлеметов
откри форума, който премина на два етапа: В първия
бяха представени дейностите по проекта, а във втория
директорката на Комплекса
за социални услуги за деца
и семейства в нашия град
Костадинка
Найденова
презентира
действащите
услуги, придружени с богат
снимков материал, доказващи успешната дейност в
комплекса.
Екипът на Дневния цен-

мотото „Дай, за да получиш”.
Във висша степен човешко
е да подадеш ръка на ближния, да помогнеш материално на нуждаещия се, да
подкрепиш страдащия.
Материалното и духовното трябва да съществуват
в дозирано единство, само
тогава човек ще се чувства
щастлив. Това означава да
се грижиш за себе си като не
забравяш и за другите.
Мария МАДАРОВА
секретар на Общината

КОЛЕДНИТЕ
СВЕТЛИНИ

ще засияят на елхата в
центъра на Брацигово. Те
ще бъдат запалени в 17,30
ч. на 12 декември.
Програмата включва
още:
На 13-и от 18 ч. в читалището - постановката
„Сватба” по Камен Донев;
на 19-и - „Коледно настроение” – детско караоке; на
20-и – „Коледни лудории” –
детски занимателни игри;
на 21 декември – детски
театър. Начало на изявите
– 16 ч. в Младежкия дом.
На 21-ви от 18 ч. в читалището – голям концерт, а на
23-и от 15 ч. отново в читалището – детска дискотека
„Веселите джуджета”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ
НА КОЛЕДЕН
БАЗАР
Той ще се организира
от 19 до 22 декември в
кафе-аперитива в сградата на Младежкия дом в
Брацигово.
Поканени са всички
търговци и фирмите за
сувенири. Тук може да намерите и изделия, ръчно
изработени от членовете на Дневния център
на хора с увреждания в
града.

ПЕТКО ПЕТКОВ СТАНА ДЕПУТАТ

Той е един от деветимата
нови народни представители
на ГЕРБ. Влезе в парламента
след като Никола Белишки
от нашия многомандатен район спечели избора за кмет
на Панагюрище.
Петко Петков е роден
през 1964 г. в Плевен. Възпитаник е на УНСС – магистър
по Управление на промишлеността. От 1993-а до преди
година живееше в Брацигово. Семеен е, с една дъщеря.
През 2007-а той се яви
на местните избори като не-

зависим кандидат, издигнат
от инициативен комитет, но
подкрепен от ГЕРБ. Тогава
не успя, но сега съдбата го
постави на далеч по-висока
позиция. Поздравления!
Петко Петков е вторият
народен представител от
нашата община в най-новата ни история, след Георги
Крушаров /Гороцвет/ от
Жребичко, станал известен
с крилатата си фраза „Пътят
към Европа минава през селото” във Великото Народно
събрание.
В по-старата си история
Брацигово е имало 10-има
свои представители в законодателната власт: Васил
Петлешков
/в
Първото
Велико Народно събрание/,
Данаил Юруков /в I, V, VI и
IХ НС/, Петър Юруков /в VI
НС/, Петко Главанов, Ангел
Попов /1919-23/, Костадин Гюлеметов /през 1925-а/, Атанас
Ненов /1931-33/, Грую Павлов
/около 1936-а/,Тодор Поляков
/1940-42/, Христо Гюлеметов Чибис /1946-48 г./.
“Априлци”

МЕЖДУ ДВА БРОЯ
С ЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА
се забранява продажбата на
взривни вещества /пиратки/
от нелицензирани търговски
обекти, както и използването им. Забраната се отнася
и за стрелба с огнестрелно
оръжие, с което се нарушава
спокойствието или се създава
опасност за живота и здравето
на хората. На нарушителите ще
бъдат наложени глоби в размер от 100 до 500 лв. – се казва
в заповедта.
ПО ПРОГРАМ А
„ОКОЛНА СРЕДА”
Отворена е мярката за кандидатстване с проекти за канализация, водопроводна мрежа
и пречиствателни станции за
по-малки населени места – от
2 000 до 10 000 жители, каквото
е Брацигово, по оперативна
програма „Околна среда 20072013” към МОСВ.
Общината има подготвен
проект за нашия град още от

2008 г., който предстои да бъде
актуализиран и внесен в началото на 2012-а в министерството за одобрение и финансиране – съобщи за „Априлци”
инж. Румяна Григорова.
ОЩЕ ЧЕТИРИМ А
СА НАЗНАЧЕНИ
към националната програма
„От социални помощи към
осигуряване на заетост”. Те са
включени от 28 ноември в почистването и подготовката на
селищата за зимни условия.
Така общо броят на работещите по тази програма става 21.
ПОЖ А Р В РА ВНОГОР
лумна на 26 ноември около
22,30 ч. Горяха плевнята и
сайвантът на Елена Кузманова
– съобщи за „Априлци” кметът
на селото Нейчо Коланев.
– В гасенето се включи цялото
село и най-вече младежите, на
които изказвам благодарност!
– допълни той.

СЕДЕМ ОФЕРТИ БЯХА ОТВОРЕНИ
тър представи изпълнението на дейностите по проект
“Дневен център за възрастни хора с увреждания”. Той
представлява комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно
обслужване на потребителите през деня:
- осигуряване на обяд,
задоволяване на здравните,
рехабилитационните, психологичните и образователните потребности, организация на свободното време
и личните контакти.
Всеки ден тук започва
с утринна хигиенна гим-

настика,
провеждана от
рехабилитатор, продължава
с групови занимания с музикален терапевт и трудотерапевти и индивидуални
занимания - с психолог и
рехабилитатор. След обяд
по изготвен график за цялата седмица се провежда
развлекателна трудотерапия, която включва литературно четене, здравни
беседи, лекции на актуални
теми, разходки до минералния извор, храм „Св. Йоан
Предтеча”, Историческия
музей.
- На страница 3

Оценителната
комисия
към Община Брацигово,
свикана да разгледа, оцени и
класира постъпилите оферти
за участие в процедура за
възлагане на обществената
поръчка с предмет „Ограничаване на рисковете от
наводнения по коритото на
река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване
на съществуващи подпорни
стени”, започна работа на 25
ноември т.г.
Процедурата е етап от
реализацията на проекта,
който се осъществява с
финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013
г.”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския фонд за регио-

нално развитие.
При отварянето на офертите в качеството на наблюдател на управляващия орган
присъства мл. експерт Йовка
Златева.
В обявения срок постъпиха 7 оферти от фирми - „Пътинженеринг” ЕООД - Пловдив, „Запрянови-03” ООД
- Асеновград, ДЗЗД „РЕКА
УМИШКА” - Пазарджик, Консорциум „Стреза&Сградостроене” - София, Обединение
“Брацигово” - София, „ЕКОХИДРО-90” ООД - Пазарджик
и „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД
- Брацигово.
Под председателството
на инж. Тодор Кръстев – зам.кмет на общината и ръководител на проекта, офертите бяха

отворени по реда на тяхното
постъпване. Проверено бе
наличието на Плик № 3, който
съдържа ценовата оферта,
като всеки затворен плик бе
подписан от трима от членовете на комисията и представител на една от фирмите.
Комисията разгледа по
същество
представените
документи в Плик № 1 на
участниците. С това приключи
публичната част от работата на
комисията. Съгласно заповедта на кмета, комисията трябва
да приключи своята работа в
срок не по-дълъг от 35 дни.
Прогнозната стойност на
поръчката е 298 555,17 лева.
Сашка МАНДЖУКОВА
координатор на проекта
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ЗА ДОБРИЯ С ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ЧОВЕК
Често пъти след общуване с непознат, споделяме –
„добър човек”... И след
като мине време, като го
опознаем, тази оценка се
потвърждава или се оказваме разочаровани – „не
очаквах това от него...”.
Наистина е много трудно да
преценим човека, защото
една постъпка или един
жест не са достатъчни, а от
друга страна – винаги искаме да вярваме в доброто у
човека.
И все пак какъв е добрият човек? Дали често
пъти безхарактерността и
мекушавостта, страхът от
неприятности и т.н. не ни
заблуждават в преценката?
Защото не случайно френският писател Ларошфуко
ни уверява, че „никой не
заслужава да бъде хвален
за добротата си, ако няма
сила да бъде и лош...”. Вярно е – нима много хора не
са отстъпчиви, склонни са
на компромис със съвестта
си само за това, че нямат
воля или се страхуват да
отстояват принципите си?
Да не се пренебрегва и
това, че има и такива, които не могат да устоят на
корупцията, капитулират
пред магията на парите.
Можем ли да различаваме благородната отстъпчивост от мекушавостта и
безпринципността, добродушието от слабоволието,
привидното съгласяване
с простичък шеф от подмазването, откровеността
от лицемерието?
Защото много хора
сменят маските си според
случая – пред по-високопоставени са едни, а пред
подчинените са други и вероятно затова имат „лице
без физиономия”, както
пише френският писател
Ш. Дюкло.
От друга страна, с нашата доброта – „да не
бъдем лоши”, дали не отминаваме безобразията, не
забелязваме нарушенията
и неприличието, мълчаливо даваме зелена улица
на злото, не наливаме ли
вода в мелницата на злодеянието?
Човешката
доброта
може да се изяви и в друга
посока – да не завиждаме,
да не злословим по успелите, да вършим услуга без
да чакаме отплата – „това
за онова”, да не изтъкваме добрата си постъпка,
да бъдем състрадателни,
сиреч да се докосваме до
благородството, което не е
в кръвта, а в нрава.
Добрият човек трябва
да се преценява по силата
на характера, „която се
определя от две неща –
твърдост на волята и самообладание, които се крепят
на други две неща – силни
чувства и голяма власт над
тях...”.
Тогава у него – у добрия
човек, всичко ще бъде прекрасно, „и лицето, и дрехите, и душата, и мислите...” –
казва А. П. Чехов.
Една мечта в едно тревожно време...
Димитър АДЖЕЛАРОВ

На 24 ноември т.г. се
проведе първата за новия
управленски мандат оперативка с директори на учебно-възпитателни заведения.
На работната среща бяха коментирани основно въпроси
от организационен характер,
свързани с ритмичната доставка на горива, предвид
старта
на
отоплителния
сезон.
Директорите поставиха
пред г-н Гюлеметов най-наболелите си проблеми. Ня-

кои датират от доста време,
а други са се появили в хода
на дейността през последните месеци и предстои да
бъдат преодолявани.
Градоначалникът прояви
разбиране към болката на
всички, но определи приоритетите през идната календарна година.
Беше дискутиран напредъкът по изпълнението на
поредица от проекти с външно финансиране в областта
на образованието. Най-на-

края можем да се похвалим,
че дълго замисляният и изготвян проект за обновяване
на три образователни обекта
- СОУ „Народни будители“,
НУ „В. Петлешков“ и ОДЗ
„Божура Фурнаджиева“, ще
стартира. Ще се положат
усилия и за изпълнение
предписанията на РЗИ – Пазарджик за направа на неотложни частични ремонти в
другите училища и детски
градини, но поетапно.
Най-големият ни проблем

обаче си остава - намаляващият брой на деца и ученици. Коментираха се мерки,
които да задържат подрастващите в града и общината.
Необходима е индивидуална
работа и с родителите.
Директорите на двете
училища – НУ „В. Петлешков“ в Брацигово и ОУ
„Христо Ботев“ в Бяга, изразиха своето задоволство
от доброто партньорство с
КСУДС по отношение храненето на децата.

Порционът е предостатъчен като количество, съобразен с изискванията на
новата Наредба за храненето
на МЗХ и само за скромната
сума от 1 лв., която доплащат
родителите на първокласниците и второкласниците.
След изчерпване на
дневния ред срещата приключи с взаимни пожелания за все така успешно
партньорство и сътрудничество.
Иванка СТЕФАНОВА

ЗА ДОСТОЙНО МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обяви 3 декември за Международен ден на хората
с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна
среда, общообразователната система, общия пазар на труда, до информация и до процесите на
изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.
В община Брацигово живеят 634 души с
увреждания. В Общинската организация членуват 101 човека. Те отбелязаха Международния ден в Клуба на пенсионера на 1 декември.
Председателката Елена Тодовичина поздрави
членовете. Приветстваха ги и гостите от ОбОтново със спомоществователството на ГС „Авангард“ на 16 ноември бе
осъществено посещение на
брациговската организация
на хората с увреждания при
събратята ни от Септември.
Първоначално разгледахме
центъра на града. Оказа се
по-голям и по-уреден отколкото очаквахме. Сърдечно
ни посрещнаха в Клуба на
хората с увреждания. На
вратата с топла питка ни
очакваше
председателката Гена Гачева, а други
активистки - с букети от
хризантеми. От наша страна
Елена Тодовичина поднесе
подарък за спомен. С интерес и благородна завист
разгледахме клубната им
база. Те разполагат с две
големи помещения. Едното е посетителски офис с
телевизор, стерео и видеоуредби, компютър, принтер,
маси и пейки. Другото огромна кухня с две печки,
хладилник, мивка и др. Имат
и самостоятелен санитарен
възел, подходящ за хора с
увреждания. Сградата е на
един етаж с изграден подход за инвалидни колички.
Най-важното е, че в този
клуб „Вяра“ домакини са
много мили и сърдечни

Х

ората, родени в планините, проглеждат
към света от високо,
а далечните хоризонти привличат очите им като магнит. И
ги примамват така, че душите
на младите горяни политат
като птици веднага след като
почувстват силата на крилете
си. Още повече, когато огънят
на момчешкото им въображение е подклаждан години наред
от легендите за далечните
екзотични светове и за мъжествените пътешественици,
дръзнали да се отправят към
тях, подлагайки се на какви ли
не невероятни приключения.
Да приемеш предизвикателството и да се затичаш
по склоновете като планински
поток – надолу и напред към
хоризонта, зад който е скрито
морето! Едва ли има момче на
този свят, чието сърце да не е
изгаряло от подобен копнеж, но
все пак малцина са тези, които
са се решавали да се втурнат
към неизвестността. Въпреки
всичко. Така, както го е направил навремето, през далечната
1967 г., Илия Пеев – едно никому
непознато момче от световно
неизвестното родопско селце
Жребичко.
Илия Пеев, планинецът моряк, днес вече е капитан I
ранг от Военноморските ни

щината - Мария Мадарова, Зина Глухчева и
Елена Дафова. Мила програма бяха подготвили децата от ЦНСТ-2. Акордеонистът Никола
Донов и певческата група веселиха всички.
Събитието бе спонсорирано от гражданско сдружение „Авангард”.

Общинска организация на хората с увреждания – Брацигово
набира нови членове
Желаещите трябва да притежават експертно
решение на ТЕЛК.
За подаване на молби и по-подробна информация
обръщайте се към клуба на организацията.

хора. Следващите три часа
бяха за почерпка, поздрави
и танци. Известна ни е от
други срещи и фестивали
музикалната група на организацията им. Талантливи,
весели хора, които превърнаха срещата ни в мил празник. Така с шеги успяхме да
обменим и организационен
опит. Имаше и изненада. От
Пазарджик пристигнаха косили. И още – професор по
военна психология, доктор на
психологичните науки, бивш
заместник-декан на факултетите „Навигационен“ и „Командно-щабен“ във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ във Варна. Автор е
на над 300 научни публикации в
списания и на доклади, изнесени

на научни конференции у нас и
в чужбина, на 15 монографии и
учебници, ръководител е на 7
докторанти по военна психология и на повече от 20 дипломанти по психология, социални
дейности и корабоводене.
Ето какво разказва той за
себе си:
- След пазарджишкия
механотехникум бях приет

ординаторът на района Петя
Маринова и председателят
на
организацията
Иван
Кадийски. Толкова богата
среща, че с право ние се
притеснихме дали ще успеем по подобаващ начин да
ги посрещнем в Брацигово.
Приятните мигове бързо отлетяха. Накрая бяхме изпратени до автобуса с песни.
Димитрийка КЪНЕВА

Капитан I ранг
Илия ПЕЕВ:
и в Софийския университет,
но предпочетох Морското
училище. Записах специалността „Корабни машини
и механизми“. Завърших я
и службата започна – първоначално като командир
на бойна част на кораб в
Созопол, а по-късно - на
подводниците във Варна.
Там разработих и първата
си дисертация - „Психическа
подготовка на личния състав
на подводниците“, която защитих през 1994 г. През 1985а започнах да преподавам
психология във ВВМУ, през
1997-а станах доцент, а през
2005-а – професор. Удовлетворението ми обаче идва
от възможността да плавам
на всякакви кораби – и на
надводни, и на подводница,
и на ветроход. Всеки от тях
ме е зареждал с различни
емоции. Една от друга – попредизвикателни...
- А как се случи така, че
момчето от планината стана
моряк? – подпитвам го аз.
- Мисля, че не е случайно, а по-скоро следствие от
цяла поредица закономер-

Изборите – честни, купени, манипулирани, както
и да ги наричаха и каквито
и да бяха, вече са минало.
Останаха грозните епитети,
отправени в различни посоки, и... проблемите. Но
животът продължава... А
смисълът и радостта в него
идват, когато човек прави
нещо добро всеки ден.
Ежедневието налага да се
срещаме, да си помагаме, а
в малките селища, като нашето, да създаваме хубав
микроклимат, разнообразие,
празници...
Водени от такива мисли
и каквато е традицията в
Клуба на пенсионерите в
с. Розово, се събрахме в
последния четвъртък на
ноември, за да празнуваме
рождениците на месеца.
Розовската жена е практична, съобразителна и много
работлива. На масите имаше
от всичко – пити, баници, милинки, сладкиши, плодове...
Сбирката ни не пропусна

секретарката на читалището
Васка Спасова, която с топли думи поздрави „виновниците” за празника и пожела
всички с нови сили да се
включват за обогатяване
на местния автентичен фолклор. И от дума на дума, върнахме се към разказите на
майки и баби за живота преди 60-80 години, за старите
занаяти, типични за селото,
за някогашните гозби, за
съхранението на плодовете
и месото без консервиране,
за традициите при годежи,
сватби и кръщенки... Беше
вълнуващо, защото всеки
имаше какво да каже. Разбрахме се на предстоящите
сбирки да разговаряме по
определена тема, касаеща
живота в миналото. Най-интересните ще опишем, ще
възпроизведем. Така непринудено ще запазваме и предадем на по-младите традициите, с които се гордеем.
Катя КОМИТОВА

МЕЧТИТЕ
ности. И то толкова много,
че не бих могъл да посоча
доминиращата от тях.
Първо – като при всеки
роден под знака на „Близнаци“-те, и при мен водещите
начала са били винаги поне
две. В случая това са планината и морето. Те са моята
жизнена среда. Те ми дават
сила и мотивация.
Втората причина със сигурност се крие в книгите и
най-вече в първите морски
романи, които грабваха и
духа, и ума ми - Джек Лондон с Морския си вълк и с
Мартин Идън, Даниел Дефо
с Робинзон Крузо и десетки
други.
Като
трета
причина
мога да посоча вродената
ми страст към водата, а
като четвърта – една незабравима среща с курсанти
от Морското училище през
ученическите ми години.
Петата пък е приятелят
на дядо ми Васил, селският
свещеник Пётр Иванович
Подлесни, бивш капитан I
ранг от императорския руски
флот и чест гост на нашето

семейство. Под расото си
той носеше неизменно моряшката си фланелка, която
пленяваше детския ми поглед. Тогава и аз тайничко
си мечтаех да стана капитан I
ранг, макар че на онази възраст нямах дори и представа
какво означава това. Е,
после, когато достигнах до
този чин, опознах огромната
отговорност. Но и гордостта
да бъдеш морски офицер...
- Преди сблъсъка с реалността морето омайва младите умове с предполагаемата
си романтика. Романтично ли
е наистина ежедневието върху
корабните палуби?
- Романтиката вероятно
е в основата на моряшката
професия, но... само в очите на сухоземците. Тя може
би е и първият тласък към
океанските простори. На
морето са посветени хиляди
произведения на изкуството
и те несъмнено „зарибяват“
жадните за приключения
души. По време на плаване
обаче романтиката остава
като привилегия само за
пасажерите. За моряците

7 декември 2011 г.
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ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ КОМИСИИТЕ ПО ТЪРГОВЕТЕ
АКТУАЛИЗИРА ОбС

- От страница 1
В Дневния център е
заложено провеждането
на трудотерапия. Целта й
е чрез прилагане на различни форми на трудова
дейност да бъде подпомогнато цялостното възстановяване на организма. Тя благоприятства
за положителното развитие в емоционалноволевата сфера, както и
на двигателните умения,
за придобиването на
знания, умения и ориентири относно заобикалящата среда. Основният
принцип при организирането и провеждането
й е индивидуалният
подход. Под внимание
се взимат възрастта,
заболяванията, потребностите и желанията
на отделния човек. За
да се постигнат целите
на трудотерапията, се
работи групово. Едната
група се занимава с
плетиво - изработени са
гети, чорапи, терлици,
елеци, дамски и детски
комплекти от шалове,
шапки и ръкавички, а
другата - с дърворезба,
аранжиране на пана
и вази от природни
материали,
сувенири
от шишарки, вятърни
мелници, цветя от царевична шума, рисунки
върху дърво и камък. В
момента тук се правят
За четвърта поредна година на БЧК бе
поставена отговорната
задача
да
съхрани,
транспортира и раздаде
хранителните продукти
за социално слабите
хора, за майки, получили помощи през 2010-а
и месечни добавки за
отглеждане на дете с
увреждания.
Програмата се реализира с помощта на
местната власт – секретарят на общината Мария Мадарова не само
съдейства за разтоварването на продуктите,
но и осигури извозването им до съответните
пунктове в селата. Благодарим!
Държавен
фонд
„Земеделие” и Раз-

По време на форума
бродирани
коледни
картички и украшения
за елха.
В Центъра е сформирана певческа група,
наречена от самите потребители „Брациговски
перли“, в която се включиха 17 души. Тя взе
участие в четири фестивала: „Нежни чувства“
в Пловдив, Тринадесети
международен фестивал
за автентичен фолклор в
с. Дорково, Традиционен
събор-надпяване в Атолука и в летните празници „С Копривщица в
сърцето“. За чудесното
си представяне групата
получи грамоти, дипломи и почетен плакет и
най-вече голямо морално удовлетворение от
участието.
Един от проблемите
на възрастните хора
и особено на хората с
увреждания е трудното
придвижване и финансовите
ограничения

за провеждане на екскурзии, посещения на
изложби, театри и други
културни събития. От
началото на проекта са
организирани екскурзии до Карлово и Хисар,
Асеновград и Бачковския манастир, Кръстова гора, Велинград и
Панагюрище. Всички са
изключително доволни
и от посещенията на
театрални постановки в
Пазарджик и Пловдив.
Така, с организирането
на пътувания и на културни прояви успяваме
да изпълним целта си да осигурим равен достъп и преодоляване
на
дискриминацията
спрямо
възрастните
хора с увреждания,
участието им в културни
и обществени събития.
Ежемесечно в Центъра
гостуват лекари-специалисти, които провеждат
семинари на медицински теми, съобразени

ВСЕОТДАЙНИ КЪМ КАУЗАТА

плащателната агенция
следяха за стриктното
провеждане на кампанията. Проверката в
Брацигово беше на 16
ноември.
За периода 7 юли – 7
ноември т.г. на три транша от ОблС на БЧК бяха
предоставени 29 275 кг
помощи. Всеки правоимащ, явил се в пункта
на организацията, получи по 51 кг хранителни
продукти – ориз, брашно, спагети, вафли и др.
Раздаването им в града
и селата не можеше да
стане, ако нямахме нашите червенокръстци и

доброволци.
ОбС на БЧК изказва
благодарност на кметовете на селата и на екипите на Верка Паликарова в с. Розово, на Петя
Георгиева в с. Бяга, на
Иванка Трендафилова в
с. Козарско, на Красимира Пагурева и Мария
Стефанова в с. Исперихово, на Елена Кисова и
Мария Спасова в с. Равногор, на Веска Петкова
и Виолета Крушарова
в с. Жребичко. Благодарим и на активистите
в Брацигово Райна Димитрова, Елка Мишева,
Сеферина Арабаджиева

със заболяванията и
интересите на потребителите. През изминалите
месеци ни посетиха д-р
Митева - ендокринолог,
д-р Джопов - кардиолог,
д-р Тодовичина - офталмолог, д-р Станева - невролог.
Важна предпоставка
за развитие на междуличностните отношения
и повишаване значимостта на всеки от възрастните хора и особено
на самотните от тях, е
уважението, което може
да се засвидетелства от
околните към техните
лични празници и съвместното организиране
на традиционните, с които е преминал активният
им живот. Затова всеки
месец ние устройваме
честването на рождените и именните дни,
допълнени с обичайните
за месеца.
С работата си целим
да направим живота на
всеки един от Центъра
по-лесен,
по-спокоен,
по-значим. Хората с
увреждания трябва да
бъдат интегрирани в
обществото и не бива
да бъдат обект на изолация. С общи усилия ние
се стремим това да бъде
постигнато.

Мирослава ДОЙЧИНОВА
директор на ДЦВХУ
и на младия Веселин
Донов.
Доброволците
са
основата на нашето движение, те се посвещават
на добрата кауза да помагат безкористно. По
тази причина 2011-а е
обявена за Европейска
година на доброволческите дейности за
насърчаване на активна
гражданска позиция.
През 1985 г. 5 декември е обявен от ООН за
Световен ден на доброволците. По този случай
ОбС на БЧК поздравява
всички активисти в общината – бъдете живи и
здрави и все така всеотдайни към каузата!
Мария ДОНОВА
зам.-председател
на ОбС на БЧК

НЯМАТ ХОРИЗОНТ
тя е изтласкана назад от
професионализма,
компетентността, отговорността,
дисциплината.
- В едно свое интервю
казваш: „Мечтите нямат
хоризонт.“ Къде е изместен
хоризонтът на твоите мечти
сега?
- Действително мечтите
на човека нямат граници,
така както и Световният океан, Познанието, Мъдростта и
Вселената.
Новото предизвикателство пред мен сега е симбиозата между стихията на
морето и тази на човешката
психика. Поставил съм си
две цели, които, дай Бог, да
реализирам:
На близкия хоризонт
е работата ми върху морската психология, където
изследвам влиянието на
социалнопсихологическите
и
психофизиологическите
фактори върху безопасността на корабоплаването.
А на далечния - предизвикателствата на неопознатите напълно закони и принципи на човешката психика.

Нея Зигмунд Фройд оприличава на айсберг. По-малката,
надводната част от него е
областта на съзнателното.
Скрита в дълбините на подводията обаче е несъизмеримо по-голямата му част - тази
на неосъзнатото. Привлича
ме точно това обширно и
неопознато
пространство
на влеченията и страстите,
на нагоните и инстинктите,
на подтиснатите мисли и
чувствата, които имат неподозирана съзидателна, но и
разрушителна сила.
- Като бивш подводничар,
с какви чувства посрещна потопяването на последната
българска подводница?
- С емоции не по-различни от тези на всички
български
подводничари,
които асоциираха този акт
с драматичните събития от
27.11.1919 г. Както се знае от
историята, на тази дата чрез
Ньойския договор от страната ни са насилствено откъснати огромни територии. И
още – наложена ни е и забрана за притежаване на военен
флот и Морско училище.

Страхотен удар върху България, а в частност – и върху
морската й мощ! Ще ми се да
припомня и един почти забравен факт, свързан с тази
национална катастрофа. До
този фатален ден 27 ноември
се е чествал като Ден на Българската армия. По ирония
на съдбата обаче, сякаш за
да бъдем унизени напълно,
датата на позорния договор
е съвпаднала с този празник,
посветен на историческата
победа при Сливница в Българо-сръбската война.
Позитивната
психика
обаче е родила мъдростта
в умовете на тогавашните
ни държавни мъже, които
са изнамерили начин да
отвоюват от Великите сили
поне Морското ни училище –
преподчинили са го веднъж на Министерството на
земеделието, втори път - на
Министерството на пощите
и съобщенията, а за няколко
години дори са го трансформирали като рибарско
училище в Созопол. С цел да
оцелее. И са успели.
Благодарение на тази

- От страница 1
При пълно единодушие кметът на
общината бе упълномощен да проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделска земя – общинска собственост,
представляваща нива /39,004 дка/ в землището на с. Исперихово, в м. Ямките – ІІІ
категория при неполивни условия, при начална годишна наемна цена 25 лв./дка. В
състава на комисията да бъдат включени
Анета Рашайкова и арх. Младен Китов –
решиха още съветниците.
С решението си ОбС промени и начина на трайно ползване на поземлен имот
№ 036006 /пасище, мера/, с площ 6,410 дка
в м. Грамадите. Имотът е в непосредствена близост до водоем „Вриз” и след промяната може да бъдат предприети мерки
по укрепване на дигата му.
Два въпроса от дневния ред касаеха
прекратяване на съсобственост с Общината: Първият - със Сийка Дафова, притежаваща 270/368 идеални части на УПИ
ХІІІ-645 в кв. 91 по плана на Брацигово,
чрез продажба на частта на Общината –
98/368 ид.ч., при цена 1960 лв. без ДДС /20
лв./кв. м по предложение на комисията
по финансите/. Вторият - с наследниците
на Георги Мицов, собственици на 432/
649,80 ид.ч. от УПИ ХХІ-1472 в кв. 3 по
плана на Брацигово, чрез продажба на
217,80/649,80 ид.ч. – частта на Общината,
при цена 5 445 лв. без ДДС.
Следваха въпроси по искане на ОС
„Земеделие“ в Пещера за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд на
наследници на Тодор Делев – ливада с
площ 1,012 дка, и на Ангел Мадаров – ливада 1,014 дка в м. Зънгарова пладнишка,
на наследниците на Георги Дечев – 0,226
дка нива в м. Конарника, 0,591 дка пасище
в м. Павла, 0,581 дка пасище в м. Ръбово
дере - всички в землището на с. Равногор.
И още: на наследниците на Георги Велев –
нива с площ 0,901 дка в м. Кацата, пасище –
1,063 дка в м. Корията, 1,077 дка нива в м.
Баташка река, нива – 0,432 дка и друга с
площ 0,328 в м. Потока, както и 0,351 дка
ливада в м. Кендевото, както и на наследниците на Петър Делев – 0,336 дка пасище
в м. Криви ленища – всички в землището
на Равногор. На наследниците на Васил
Симеонов – 2,516 дка пасище в м. Студена вода и на Димитър Богданов – ливада
с площ 0,629 дка в м. Реката в землището
на Козарско. Решенията бяха приети с позитивното гласуване на всички общински
съветници.
Единствено арх. Денка Николова
гласува с „Въздържал се“ при предложението за промяна от публична в частна
общинска собственост на част от улично
пространство с площ 310 кв. м, представляващо нереализирана улица и тротоар с
о.т. 158-159-160 по плана на с. Бяга, което

мъдрост днешното ВВМУ се
радва на 130-годишна история и продължава да се развива все по-успешно. Подобен държавнически подход,
мъдрост и прозорливост са
ни нужни и сега.
- Стана дума, че след корабоплаването си се посветил
на психологията. В кое море
плаваш по-трудно – в географското или в това на човешката
душа?
- И в двете е трудно. Те са
свързани като тялото и душата, като морето и земята.
Интересът към избраната от
мен проблематика нараства
непрекъснато, защото 80-90%
от всички морски катастрофи
в света се причиняват по
вина на човешкия фактор.
- А сега най-важното, заради което те потърсих – последната ти монография: „Никола
Йонков Вапцаров - моряка“.
Още повече, че този ни разговор протича в навечерието на
годишнината от рождението
на поета – 7 декември.
Тази тема хем е извън
обичайните ти научни разработки, хем е експлоатирана
и разработвана от какви ли не
изследователи и специалисти.
Какво те отклони към нея – поезията или личността на поета? И не изпита ли страх, че

се присъединява съответно към УПИ І –
гаражи - 130 кв. м и към УПИ ІІ - гаражи180 кв. м. Към ликвидиране на съсобствеността в новообразуваните УПИ да
се пристъпи след изпълнение на поетите
задължения в договора от 3 август т.г. от
Димитър Пейчев – решиха съветниците.
След почивката ОбС одобри разходите на кмета на общината в размер на
132,13 лв. за второто и третото тримесечие на 2011-а, както и възнагражденията
на всички кметове. Те ще получават: кметът на общината – 1 101 лв., на селата – по
600 лв., а наместникът на с. Жребичко –
451 лв. Личното предложение на Анета
Рашайкова бе заплатите на кметовете
на Бяга, Козарско, Исперихово, Розово
и Равногор да се завишат със 100 лв.
Идеята й бе прогласувана, но тъй като
бюджетът за тази година не може да позволи това, тя ще влезе в сила от 1 януари 2012 г. 17-имата съветници с гласуване
превърнаха предложението в решение.
Единодушно приеха още: месечното трудово възнаграждение на председателя на
ОбС, считано от 8 ноември т.г., да е в размер на 90% от това на кмета на общината.
За трудов стаж и професионален опит да
получава допълнително по 0,6 % за всяка
година върху основното възнаграждение.
Той ще има право на 30 работни дни отпуск в рамките на календарната година.
Арх. Денка Николова бе определена
за делегат в Общото събрание на НСОРБ,
а при невъзможност тя лично да участва,
ще бъде замествана от председателя
Илия Калинов. Арх. Младен Китов пък
без никакви възражения бе определен за
представител на нашия ОбС в Областния
съвет за развитие.
Отчете се, че Правилникът за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015 г. е напълно актуален и не се
налагат промени, затова бе приет без
изменения.
Единственият въпрос от дневния ред,
който все пак показа кои са водещите в
нашия малък парламент, бе определянето състава на общинските съветници
в комисията за провеждане конкурс за
управител на „Инфрастрой“. Защо беше
толкова важно всички представители да
са от ГЕРБ и ПП „Социалдемократи“ не
стана много ясно. От предложенията отпаднаха д-р Милка Кънчева и арх. Младен
Китов, защото набраха само по 8 гласа.
Редовни членове останаха Анета Рашайкова, Дима Пашкулева, Стоян Вълков и
Румяна Иванова. Резервните пък са Надежда Казакова и арх. Денка Николова.
Заседанието приключи с въпроси на
съветници към изпълнителната власт, на
които ще бъде отговорено писмено.
Луиза ПЕКМЕЗЯН

ще ти се наложи да откриваш
„топлата вода“?
- На закачката ще отвърна със закачка: От “топлата
вода” в науката и в литературата се възползват единствено плагиатите. Страхливият нагазва в морето само
„до колене“. Останалото е
въпрос на труд и отговорност, както и на безкрайно
уважение към читателя.

Много са мотивите, които
ме поведоха към Вапцаров.
Сред тях са и поезията, и
личността на поета.
Естествено беше да се
страхувам. Страхът има за-

щитна, но и деструктивна
функция. Той е, който те възпира да поемеш на път през
океана или пък да нагазиш
в морето на познанието. Но
ако го послушаш, това ще
означава да се откажеш да
научиш нещо повече, нещо
ново. В случая - от Вапцаров и за Вапцаров. При мен
страхът отстъпи бързо пред
вдъхновението на поета,
което за щастие ме овладя
така, че го изпитвах през цялото време на изследването
ми върху живота на тази изключителна личност, както
и върху невероятното поетично майсторство, с което
огняро-интелигентът
продължава да ни завладява.
Докато работех, аз се
чувствах преизпълнен с
вяра и любов, защото за
Никола Вапцаров, за поета,
който сроди морето и машините с човешката душа,
може да се пише само с
вяра и любов.
- Би ли приел покана да
представиш и себе си, и творбата си пред своите земляци
от община Брацигово?
- За мен това ще бъде
чест и отговорност. Бих бил
благодарен, ако идеята се
осъществи.
Димитър СТЕФАНОВ

Ние - хората
Крими хроника

ПИЯН ЗАД ВОЛАНА ВРЪХЛИТА
ВЪРХУ ДВАМА ДУШИ
На 21 ноември т.г. около 18
ч., след солиден запой 42-годишният Н.П. от с. Исперихово
седнал зад волана на микробус
„Форд Транзит”. Движейки се по
една от улиците на селото, мъжът
загубил управление над автомобила и се отклонил встрани
– съобщи говорителят на ОДМВР
в Пазарджик М. Стоянов. - Така
блъснал пешеходците В.В. - на
61 г., и 17-годишния му внук, и
двамата от съседното Ново село.
В резултат на това се наложило
пострадалите да бъдат транспортирани в МБАЛ - Пазарджик. За
съжаление, малко по-късно В.В. е
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починал вследствие на черепномозъчна травма. Внукът му е настанен за лечение в пловдивска
болница с фрактура на лявото
рамо, без опасност за живота.
Екипи на РУП - Пещера задържали водача в ареста за
срок от 24 часа. Той бил тестван с
„дрегер”, при което уредът отчел
„скромните” 3.41 промила концентрация на алкохол. Взета му
е и кръвна проба за лабораторен
анализ. На местопроизшествието
е извършен оглед от дежурна
група под ръководството на разследващ полицай, образувано е
дознание – добави М. Стоянов.

О

Библиотеката
при НЧ „Васил Петлешков - 1874”

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

напомня
на жителите на Брацигово, че могат
да получат, чрез практически курс,
начална компютърна грамотност.
Обучението започва с компютърното
„А и Б”: какво е компютър, как се организират документите в него, как се търси
информация.
Знанията ще се допълват с работа
в интернет, създаване и използване на
електронна поща, на Skype потребител и
провеждане на първия интернет разговор.
Всичко това ще бъде напълно безплатно
за участниците в обучението.
За тези пък, които могат да работят
с компютър, а нямат такъв наличен, могат да ползват Информационния център,
като за целта е необходимо да заплатят
членски внос:
За работещи – 5 лв., за пенсионери,
студенти и ученици – 2 лв. годишно.
Заповядайте!

С руйно вино и гърмежи на черешови топове на 26 ноември започна сватбената фиеста на първородната внучка на
нашата Гена Павлова - Евгения Йорданова Павлова от Брацигово, и на пловдивчанина Христо Димитров Копринков.
Преди да се отправят към катедралния храм „Св. Богородица” в града на тепетата те запечатаха в снимки неповторимата красота на брациговското читалище и забележителностите на нашия възрожденски град.
До зори гостите купонясваха с песните на Ивана в ресторант „Санкт Петербург”.
Бъдете изпълнени с много любов, скъпи младоженци, и
благодарни за всеки вълшебен и красив миг! На многая лета!
„Априлци”

ЧЕСТИТО
НА НАГРАДЕНИТЕ! ПОБЕДА В XIV КРЪГ НА „А” ОФГ!
Футбол

Този контейнер в действителност е зелен, което предполага, че е предназначен за
разделно събиране на стъклени отпадъци. Фотоокото на
„Априлци” запечата задната му
стена. С какво е бил пълен се
вижда от изпадналите от обгорената /!!!/ му страна отпадъци.
В тази връзка ще бъде любопитно да се открие правилният
отговор за причината, предизвикала създалата се ситуация.
Възможните отговори са:

В

една държава една
жена искала да си намери работа. Търсила, търсила
и никъде не намерила. Чела
обяви, чела, обаждала се по
телефона, обаждала се, докато се отчаяла, че и сметката
нямало да може да си плати
и тогава - край на обявите,
на търсенето на работа и найвече на надеждата. А без
надежда човекът не е човек,
нали? И когато съвсем щяла
да се предаде на песимизма,
един работодател й се обадил!
Предложил й да разнася рекламни листовки. Всякакви - за
магазини от разни хранителни
вериги, за мебели, за бяла и
черна техника, за автомобили...
Жената помислила, помислила... и приела. Сгъвала си
чинно материалите, диплела
ги в чантички и ги разнасяла
стриктно - от блок в блок,
от вход във вход, от кутия в
кутия... И докато ей така обикаляла, неусетно добивала
най-различни нови знания и
умения. Научила се отдалеч
да разпознава безпогрешно
кой ще й тръшне вратата под
носа и кой ще й се усмихне.
Къде ще я залае куче и къде
ще я напсуват. И почти никога
не грешала.
Имала си любими пощенски кутии - с широки гостоприемни процепи, и други - стари
и ръждясали, които й хапели
ноктите до кръв. И баби и дядовци, с които си говорела за
разни работи - от президентските избори до керевиза за
туршията.
Бродейки си ей така, сти-

Граждани на Брацигово:
А) не правят разлика между
горими и негорими отпадъци;
Б) или са далтонисти, или
никога не са чували за разделно събиране;
В) имат достатъчно пари и
следователно могат да си позволят да ги пилеят, макар и по
най-просташкия начин.
Открит обаче остава въпросът възможно ли е все пак
контейнерите да се ползват по
предназначение? Тук и сега.

гала до най-различни изводи.
И един от най-натрапчивите
бил онзи, предизвикан от стотиците некролози по вратите,

С грамоти бяха наградени
участниците в кулинарната
изложба „Постната гозба на
моето семейство” по повод
Деня на християнското семейство, съвместна инициатива
на читалището и църквата в
Брацигово.
Честито на Васка Йорданова, Йордан Манов, Пенка
Кръстева, Нина Мудева, хотел
„Стромон”, механа „Илинден”,
ОДЗ „Здравец”, ОДЗ „Божура
Фурнаджиева” и Общинска
администрация – за оригиналност!
Всяко дете, което участваше в изложбата с рисунки,
получи подарък за старанието
си. Благодарим на спонсора
Младен Китов!

ботата си. Прилежно пъхала
прилежно сгънатите листовки
в обикновените, в гальовните
и в хапещите пощенски кутии

На 27 ноември отборът
на Брацигово посрещна
тима на „Ботев” от Черногорово. Нашите излязоха за задължителна
победа, тъй като не бяха
опитвали вкуса на успеха
вече цели 6 кръга - от 2
октомври. Същевременно
съперникът ни пристигна
след серия от много добри представяния, които
го бяха издигнали до пета
позиция във временното
класиране със събрани
общо 23 точки.
Треньорът ни Васил
Грънчаров заложи на класическата схема - 4-4-2. В
изпълнение на указанията
му, неговите момчета притиснаха съперника си още
от самото начало, а чер-

явали правата, въпреки че
имали основание - не едно,
а десетки, чакащите от сгъстяващата се тълпа и другите,

ногоровци разчитаха на
контраатаките. На няколко
пъти те успяха да създадат
неприятности за нашия
отбор, но вратарят Тодор
Малинов се изяви и с
две отлични намеси не им
остави никакви шансове.
В 30-ата минута, след страхотно центриране на Иван
Чомпалов от фаул и след
още по-страхотно отиграване с глава на Иван Бекриев, резултатът бе открит
- 1:0, резултат, при който
приключи първото полувреме. През втората част
постигнахме и второ попадение - отново заслуга на
неостаряващия ни таран
Иван Бекриев. Това беше
може би неговият най-важен гол през сезона, но

да ги пенсионират, за да не
състаряват своите пътници!” И
въздъхнала от неопределена
болка зад лявата плешка.

МАЛКА ПРИТЧА ЗА ЖЕЛЕЗНИ ПЕНСИОНЕРИ И ПЕНСИОНИРАНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
стълбовете и стеблата на дърветата по малките и големи
улици, които обикаляла.
Уж не ги гледала, а те сами
надничали в очите й. Боляло
я - от познати имена, от широко смеещи се цветни фотографии... Но най-вече от годините
им. Повечето били млади или
на средна възраст. Почти
нямало пенсионери... А защо
точно пенсионери? - попитала
се веднъж жената. И веднага
си отговорила: “Защото и
нас това ни чака...” И сърцето
й се свило, и побледняла.
Тогава в ръката й, току-що
оставила гланцова брошурка
на “Шевролет”, се озовала
малка лъскава ябълка. Подала
й я забравилата годините си
бабка, погребала син, съпруг
и внучка. “Железни хора са
пенсионерите, железни...” въздъхнала жената. И сама не
разбрала жали ли ги, завижда
ли им, или се страхува да не
им доживее годините.
И за някакъв министър с
европейски идеи за нашенски
реформи й минала мисъл
през главата, но яростен лай
я отхвърлил в средата на
улицата. Нежна душа имала
жената, артистично сърце и
педагогическо образование,
та й трябвало време да се
съвземе и да продължи ра-

на пастелно боядисаните кооперации и овехтелите къщи от
миналия, та и по-миналия век,
и в главата й от време на време
се връщало: “Железни хора са
пенсионерите, железни... само
че все по-малко остават...”
По същото това време в
същата тази страна на друга
една жена й се наложило да
пътува. Било есен, хубава,
златна есен, слънцето припичало сладко и унесно, но това
много мъничко й помагало, макар че и тя като другата имала
нежна душа, артистично сърце
и педагогическо образование.
Имала малко време и много
работа, а влаковете си били
взели болнични преди да се
пенсионират. Железничарите
наричали това стачка, всеки
ден след 16 часа се опитвали
да върнат боледуващите возила в коловозите, но това им
се удавало все по-трудно и по
светлинното информационно
табло минутите закъснение
главоломно и лавинообразно
затрупвали чакащата сгъстяваща се тълпа.
И друго се опитвали
железничарите - да бъдат
професионално приветливи
и коректни. Но им се удавало
само да са непрофесионално
фамилиарни и досадни. Въпреки че си търсели и отсто-

които вече пътували в тревожно скърцащите вагони, не им
съчувствали. Били окъснели,
ядосани, уморени... Били загубили време, нерви, пари, а
някои и по-ценни, невиждащи
се неща - и не ги интересувал
никак колективният трудов
договор на служителите в
БДЖ, 2000 от които били заплашени от съкращаване.
Та пътувала жената в един
от много закъснелите влакове,
златният есенен следобед бил
отстъпил бързо пред сивата
нощ, която плющяла зад немитите стъкла, половината й
работа останала несвършена,
а половиният час допълнително чакане й отнел едва блещукащата вероятност да преживее една щастлива небанална
вечер... Влакът - целият - бил
тих като старчески дом. Остарели в него изглеждали дори
едно момче и едно момиче на
двете съседни седалки. Момичето - с качулка и вдигнат
до брадичката цип, момчето
- със слушалки и лаптоп на
коленете. “Може би престарелите влакове са предизвикали
цялата тази организирана
неразбория? - не съвсем в
реда на нещата си помислила
жената с романтична душа,
артистично сърце и провалена
сантиментална вечер. - Искат

На другия ден слънцето
изгряло отново светло и
весело. Сиромашкото лято
продължавало с още един
ден. Продължавала и стачката, а също и дебатите около
повишаването на възрастта
за пенсиониране. Жената с
листовките, която по една
случайност била по-малката
сестра на жената във влака,
й звъннала по телефона да излязат на кафе. Обикновено си
говорели неспирно, но сега...
не и сега... кафе.
- Какво ти е? - попитала
първата.
- Не знам... чувствам се
странно... може би защото
снощи пътувах с един влак
пред пенсия... А ти защо си
мълчалива?
- И ти си мълчалива - погледнала я първата и продължила да мълчи. Мислела си за
банални неща: за ЕГН-то си,
чиято комбинация от цифри
безсъвестно я пратила в найнеконкурентната за работа
група, за трудовата си книжка,
където освен майчинствата
за трите деца почти нямало
нищо вписано - била една от
жертвите на черната и сивата
икономика, за изтънелите
подметки на маратонките си
и за едни хипотетични точки
и възрасти, след които щяла

със сигурност - и най-красивият. Топката му беше
поднесена перфектно от
Марин Ангелов и Бекриев я отпрати във вратата
на съперника с прецизен
и много точен удар. 2:0!
До края на срещата нашите футболисти останаха
единствените господари
на терена и само късметът
на черногоровци ги спаси
от по-изразителна загуба.
Краен резултат - 2:0 (Бекриев - 30-а и 62-ра мин.)
Георги ГЕОРГИЕВ
КЛАСИРАНЕ СЛЕД
ИЗИГРАВАНЕТО
НА XIV КРЪГ:
„Чико” /Бяга/ е начело, ФК „Брацигово” – на
11-а позиция.

да постигне нирваната на социална пенсионерка. Желязна
пенсионерка!...
Есенното слънце слизало
все по-ниско, докато двете
жени с нежни души, романтични сърца и педагогическо
образование седели на посивелите пластмасови столове
на кварталното кафене. Едно
слънчево зайче се плъзнало
по ръцете им, да ги погали...
По ирония на съдбата,
загрубялата от ветрове, прах
и студ кожа заприличала на
ръждясала...
- Знаеш ли кога ще пуснат
отново някой пенсиониран
влак? - най-после проговорила жената с листовките. - Нали
казваш, че в тях дори младите
сякаш са пенсионери? Моля
те, нека попътуваме... така се
уморих! И се страхувам, че - с
моя късмет - докато вляза в
групата на железните пенсионери, ръждата ще ме е изяла...
Другата жена не казала
нищо. Така, без да си говорят,
стигнали гарата. Изправили се
и зачакали - под светлинното
табло с трепкащи пунктири,
под вибриращия от служебния глас на информаторката
таван. Чакали един пенсиониран влак, натъпкан с умора,
отегчение и досада, без служба за забравени вещи, където
да потърсят надеждата си.
...
Това, разбира се, не е истина, уважаеми читатели!
И всяка прилика с места,
събития, време и лица е просто прилика.
Цветанка УБИНОВА
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