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ОБЩИНА БРАЦИГОВО
приканва гражданите 

да почистват тротоарите 
пред домовете си и да не 
паркират автомобилите 
на уличното платно, за да 
не се затруднява снегопо-
чистването.

Благотворителната 
кампания за набиране 
средства за хора в не-
равностойно положение 
„Брациговска Коледа” 
приключи в навечерието 
на светлите празници. 
Общата стойност на съ-
браните дарения възлиза 
на 820,82 лв. 

От комисия, определе-
на със заповед на кмета, па-
рите бяха разпределени за 
27 души в цялата община. 
На 23 декември нуждаещи-
те се получиха коледните 
си пакети ведно с шоко-
ладови изделия от „Нестле 
България” АД и храни от 
Българския червен кръст. 

Общинската адми-
нистрация благодари 
на спонсорите - „Нестле 
България” АД - София, 
Български червен кръст, 
„Си Ди Ти Груп” ЕООД - 
Пещера, асоциация „Неве-
Брацигово”, на учениците 
от ПГСА „Георги Златков”, 
СОУ „Народни будители” 
и НУ “Васил Петлешков”, 
които се включиха в 
това високохуманно на-
чинание. Благодарим и на 
всички граждани и гости, 
които отвориха сърцата си 
за добро и подадоха ръка 
за помощ на хората в не-
равностойно положение 
от общината.

Таня ЙОРГОВА 

ПОДАДОХМЕПОДАДОХМЕ 
РЪКА РЪКА 

С МНОГО РАДОСТС МНОГО РАДОСТС МНОГО РАДОСТС МНОГО РАДОСТ
С чудесен концерт и коледен базар посрещнаха възпитаниците от Комплекса за со-

циални услуги за деца и семейства гостите си на 30 декември. На поканата на директор-
ката Костадинка Найденова се отзоваха избраната за вицепрезидент Маргарита Попо-
ва, придружена от зам. областния управител Дафинка Семерджиева. Тук бяха кметът 
на общината Васил Гюлеметов, общински съветници и директорката на „Социално под-
помагане” в Пещера Марина Гемджиян, както и мнозина от традиционните дарители. С 
поздравителен адрес съпричастен на празника стана и министър Тотю Младенов.

За още приятни изненади в празничните дни в Комплекса – на страница 2

Радостта на момчетата и 
момичетата беше огромна – ен-
тусиазирани и одухотворени, те 
представиха програмата си 
– пресъздадоха  рождеството на 
Исус, пяха и танцуваха, разказа-
ха в театрален вариант историята 
на Мечо Пух, всичко бе подготве-
но с много усет и старание.

А колко приятно изненадани 
бяха от подаръците, които полу-
чиха – пакети с козметични и 
хигиенни продукти им дари Мар-
гарита Попова. Своето внимание 
за пореден път засвидетелстваха 
младите бизнесмени от „Раунд 

т е й б ъ л ” , 
п р е д с т а -
вители на 
ТМ „Гама 
систем”, на 
ф о н д а ц и я 
„Едно сър-
це”, предсе-
дателката на 
българските 
у ч и л и щ а , 
живееща в 
Ге р м а н и я , 
Ваня Вълко-
ва. Пловдив-
ската фирма 
„ Р и в и е р а 
тур” им по-
дари офици-
ален обяд в 
„Стромон”. С 
три компютъ-
ра се сдоби 
Комплексът 
благодаре-
ние на  „Бри-
та Амицбул”. 
По инициати-
ва на Движението на 
българските майки 
11 деца, изявени в 
училище, получиха 
тримесечна стипен-
дия в общ размер от 

1000 лв. Възпитаниците не бяха 
забравени и от бившия рейн-
джър от Кербала Мирослав Ва-
силев, който преди много години 
там беше получил мартеница, 
изработена от децата.

В ледените води на р. 
Умишка Богоявленския 
кръст улови 27-годишни-
ят Панталей Малинов от 
Брацигово. Отец Любомир 
благослови младежа, а 
всички присъстващи на 
ритуала си взеха светена 
вода.

„С кръста ще обико-
ля моите съграждани за 
здраве, а събраните даре-
ния ще предам на църк-
вата” – каза радостният 
Панко пред „Априлци”.

След приключване на 
обреда участниците в него 
бяха посрещнати пътьом 
от Гена Павлова, която ги 
почерпи за здраве с по 
глътка вино от домашната 
изба.

В с. Розово за кръста 
се пребори Димитър Ст. 
Смиленов.

Не е важно да получиш това, което цениш, 
а да оцениш това, което получаваш.

Не е важно да получиш това, което цениш, 
а да оцениш това, което получаваш.

БО Г ОЯВЛЕНИЕ

ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ ЗА 2012-а ГЛАСУВА ОбС
Десет въпроса бяха 

включени в дневния 
ред на декемврийското 
редовно заседание на 
ОбС.

Информация относ-
но готовността за под-
държане на общинската 
пътна мрежа през зима-
та бе на вниманието на 
съветниците и приета 
без възражения. Както 
и в предишни години, 
приоритетни при снего-
почистването са вход-
но-изходните артерии 
на града, подходите до 
поликлиниката, автога-
рата и гарата, централ-
ната част, училищата и 
детските градини. След-
ват събирателните и 
захранващи улици и на-
края – всички останали. 
Доставено е необходи-
мото количество пясък 
за населените места.

„ И н ф р а с т р о й ” 
спечели обществената 
поръчка за избор на 
изпълнител по зимното под-
държане на пътищата.

Интересен бе дебатът по 
втория въпрос, внесен за об-
съждане. В докладна записка 
кметът Васил Гюлеметов пред-
ложи изменение на Наредбата 
за реда за упражняване права-
та на собственик на Общината 
в търговските дружества с 
общинско участие в капитала. 
При нас такова е единствено 

„Инфрастрой”. Изменението 
касае изискването за обра-
зование на управителя – не да 
остане „средно специално”, 
както досега, а да се промени 
на „висше”, със специалност 
„строителен инженер”. Стано-
вището на комисиите по закон 
и ред, на финансовата и тази 
по образованието бяха да не 
се променя Наредбата. Лично 
Георги Кабов, доскорошен 

управител на фирмата, 
уточни необходимост-
та ръководителят да 
бъде не само инженер, 
но „В и К” специалист. 
Някои не успяха да 
скрият усмивката си от 
казаното, защото сами-
ят Кабов е със средно 
специално образова-
ние. Вярно е обаче, 
че трудно някой би 
се осмелил да отрече 
управленския и орга-
низационния му опит. 
„Внесли сме проекти 
за над 30 милиона 
лева, затова считаме, 
че при управлението 
ще е нужно по-висо-
кообразован специа-
лист” – аргументира 
се кметът. Висшето 
образование не е га-
ранция за управленски 
опит – репликира го 
арх. Денка Николова. 
Означава ли, че кон-
курсът е предрешен и 
висшист не може да 

кандидатства? – този въпрос 
не само витаеше във въздуха, 
но бе поставен и гласно. Могат 
да се предвидят бонус точки 
за висшист - предложи накрая 
председателят Илия Калинов. 
Наредбата остана непромене-
на, след като 6-има гласуваха 
„За” изменението, 9-има бяха 
„Против”, а 2-ма – „Въздържал 
се”.
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Инж. Мария Батаклиева, пета в лис-
тата на коалиция „Бъдеще за Брациго-
во”, положи клетва като общински съ-
ветник на заседанието на 22 декември. 
Тя влезе в местния законодателен орган 
след оттеглянето на директорката на 
Комплекса за социални услуги за деца и 
семейства Костадинка Найденова.

Инж. Батаклиева оглавява дирек-
ция „Строителство и архитектура” в 
Община Батак. Семейна е, с едно дете. 
Живее в Брацигово.

Най-напред тя бе поздравена от 
председателя Илия Калинов.

Тема с 
продължение

Преди всичко нека уточ-
ня: пишещата тези редове 
няма нищо против увеличе-
нието на заплатите на кого-
то и да е било в общината. 
Без никакво съмнение една 
добавка от 100 лв. би била 
заслужена от всички – като 
се започне от тези, които 
ринат снега и чистят при 
минусови температури, та 
до онези, които оглавяват 
кметствата.

Би била, но за съжале-
ние всички сме наясно, че 
дори и дядо Коледа не би 
могъл да достави подобна 
радост за всекиго. На път 
е обаче чудото да се случи 
поне на петима! На кмето-
вете на Бяга, Исперихово, 
Козарско, Розово и Равно-
гор. Само на тях! И то не 
защото самите първенци са 
помолили за това. Напротив 
- някои от тях дори изпитват 
неудобство. Те са съвсем на-
ясно, че  техните пари не ид-
ват от чувала на добрия ста-
рец, а от местния бюджет, 
който съвсем не прелива 
от приходи.  Но... какво от 
това? Общинският законо-
дателен орган е решил да ги 
ощастливи! Казано по-точ-
но, решила го е дясната му 
част -  шестимата съветници 
от ГЕРБ, подкрепени чинно 

от тримата социалдемокра-
ти. А защо – те си знаят.

Идеята за увеличение на 
споменатите заплати тръгна 
като лично предложение 
на Анета Рашайкова. И в 
него нямаше да има нищо 
лошо, ако се отнасяше за 
друго време или поне за 
друго място. И ако не беше 
в пълно противоречие с 
Писмо от 18 ноември м.г. на 
зам.-министър-председате-
ля и министър на финансите 
Симеон Дянков, в което се 
казва: „...Усилията на кмета 
на общината и на Общин-
ския съвет следва да бъдат 
насочени в посока на най-
ефективното разходване на 
публичните средства...” В 
тази връзка разпределени-
ето на разходите за заплати 
би следвало да бъде извър-
шено след оптимизиране 
числеността на персонала 
(според указанията на ми-
нистъра с не по-малко от 
15 на сто). Следователно 
би могло да се говори и за 
увеличения, но чак след  
като бъде преразгледана и 
оптимизирана структурата 
на персонала.  Такова бе  
становището, изказано 
категорично от кмета на об-
щината Васил Гюлеметов.
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√ На първата оператив-
ка в Общината кметовете 
на селата бяха призовани 
до началото на тази сед-
мица да подадат в писмен 
вид вижданията си за 
резерви в бюджета. Оп-
тимизирането му ще бъде 
въпрос от дневния ред на 
предстоящото заседание 
на ОбС.

√ Две фирми – ЕТ „Ав-
рам Аврам 2011” – Браци-
гово и „Техномашподем 
2010” ООД – Пазарджик, 
участваха в публичния 
търг за отдаване под наем 
на водоем „Вриз” на 4 
януари. Той бе спечелен от 
„Техномашподем”.

√ Не се явиха кан-
дидати за търга с явно 
наддаване на 5 януари за 
продажбата на недвижим 
имот, УПИ-1502, на ул. 
„Кокиче” в кв. Банята  в 
Брацигово. Последващ е 
обявен за 23 януари.

Никой не кандидатства 
и за търга, насрочен за 9 
януари, за отдаване под 
наем на части от Младеж-
кия дом. Следващият е 
предвиден за 25 януари.  

НАКРАТКО

ОбС КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...
ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?

МИСЪЛ НА БРОЯ
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ЛИДЕР И
ОБЩЕСТВО

Стара пословица казва, 
че „където няма лъв, чака-
лът е раджа”, което значи, 
че за всяко общество е 
необходима достойна лич-
ност, която да ръководи 
съдбините му.

Защото всяко общест-
во в човешката история 
е имало своите водачи 
– вождове, ханове, князе... 
Древните елини, които 
първи са въвели т. нар. 
„демокрация”, сиреч 
народно управление, 
също са издигали, макар 
и за определено време, 
своите стратези, архонти, 
тирани..., защото неиз-
менно остава истината, 
че „параходът може да не 
вижда по-далече от носа 
си, заради него гледа 
капитанът”, според руска 
пословица.

Кой става лидер, сиреч 
водач на група хора, на 
общество, на държава? 
Ако разгърнем страниците 
дори на по-близката до нас 
история, ще се уверим, че 
не академичното обра-
зование, не наследеният 
висок ранг, не амбициоз-
ното властолюбие правят 
от личността лидер. А две 
неща – притежаването на 
особен талант с психоло-
гическа нагласа, с подхо-
дящ нрав и харизма, както 
и непременно той да се яви 
в оня момент от състояние 
на обществото, когато е 
нужен такъв водач.

Понякога се робува на 
общото мнение, че щом 
дадена личност е съвър-
шен специалист, висок 
талант в някоя област на 
материалното или духо-
вното, той ще е и способен 
лидер. Такова недоразуме-
ние се е случило в древна 
Гърция, когато известният 
драматург Софокъл, зара-
ди успеха на драмата му 
„Антигона”, е бил избран 
за военен стратег през 
441 г. пр. Хр. за похода 
срещу остров Самос, но 
претърпял поражение. 
Друг път властолюбието 
/майка на деспотизма/, 
заради което човек става 
„по-нисък от змията и от 
свинята” /според Ницше/, 
издига за лидер човек, 
склонен да въведе такъв 
ред в обществото, „когато 
човешкият живот не стру-
ва и лула тютюн...”. През 
миналия век такива бяха 
освен Хитлер и Мусолини, 
Франко в Испания, Сталин 
в СССР и др., чиято власт 
продължи няколко десе-
тилетия.

За успеха на един 
лидер очевидно от реша-
ващо значение е неговият 
характер, което неотмени-
мо се отразява при подбо-
ра на обкръжението му – с 
хора „чийто ум е сходен с 
неговия...”, както е забеля-
зал френският мислител 
Хелвеций. Често пъти сред 
тях не са най-добрите спе-
циалисти, които „не клатят 
шапка никому” и не са 
желани от посредствените 
люде в партиите.

Явно е, че за да бъде 
преуспяващо едно общест-
во, лидерите трябва да 
преодолеят дребнавото си 
самолюбие, което прераст-
ва в грандоманщина, и да 
дадат път не на преданите 
партийни активисти, а на 
знаещите и можещите, на 
неподкупните. На тях при-
надлежи бъдещето, а не на 
политическите пеперуди...

„Така мисля аз – би 
казал немският реформа-
тор Мартин Лутер – а иначе 
то не е!”

Димитър АДЖЕЛАРОВ 

За 100-годишния 
юбилей на читалище-
то в Розово заедно 
с другата украса на 
авансцената бяха под-
редени подарените от 
Цветана Щерева битови 
кукли, които грабнаха 
погледите на препълне-
ния салон. Изглеждаха 
толкова истински, човек 
би помислил, че ще 
заиграят, ако засвири 
музиката.

И до днес интере-
сът към тях е голям. 
Желаещи да ги притежа-
ват или да се научат да 
си ги правят сами има и 
сред млади, и сред въз-
растни.

Нашата Цветана 
Щерева работеше като 
начална учителка в 
Пловдив, в базовото 
училище „Петко Р. 
Славейков”, в колектив 
от учители – родопчани. 
Зараждали се много 
идеи, които с помощта 
на тогавашната Станция 
на младите техници се 
превръщали в реал-

ност, а училището – в 
Методически център за 
работа с учители, роди-
тели и деца. Отначало 
Цветана ръководела 
кръжок „Сръчни ръце” 
– изработвали са картич-
ки и картини с природни 
и текстилни материали. 
По-късно се създал 
кръжок за майсторене 
на битови кукли. Точно 
това остава любимото й 
занимание за цял живот. 

От енциклопедии, исто-
рии, списания научава 
за основните носии в 
България – сукманена, 
двупрестилкова, саяна... 
Наследила майчината 
любов към пъстрата бъл-
гарска носия, Цветана е 
тъкала, съчетавала е цве-
тове, които оживявали в 
неповторими форми. Тази 
й способност й помогна-
ла отлично да се справя 
с направата на битовите 

кукли. Първоначално 
започнала с подръчни 
материали да създава  
телесните форми, а по-
късно майстор-стругар 
изработвал само главите. 
Всичко останало е хар-
тия, картон, лепило, бои, 
разноцветни платове... 
Водещо при Цв. Щерева 
е преклонението към 
българското, събрано в 
багри чрез много тър-
пение. С тези кукли се 
прославя не само името 
й, но и училището. Те 
са показвани на много 
изложби, а авторката – 
награждавана с грамоти 
и отличия. От тези кукли 
има в Германия, Англия и 
зад океана, където живее 
и работи семейството на 
единствената й дъщеря.

Като пенсионерка, 
по-голяма част от време-
то си Цветана Щерева 
прекарва в селото и е 
готова да предаде своя 
опит, така че във всеки 
розовски дом да има по 
една битова кукла.

Катя КОМИТОВА

През отминалите дни преди 
Коледа метеоролозите се над-
преварваха да съобщават за 
ниски температури, но из улиците 
на Бяга градусите по скалата на 
настроението отчетоха своеоб-
разен рекорд. Забързани, хората 
купуваха подаръците за близките 
си и довършваха приготовления-
та за празничната трапеза.

Навръх Коледа пък се състоя 
традиционното общоселско съби-
ране, организирано от кмета Илия 
Милушев за пети пореден път.  
Край запаления огромен огън 
специална програма изнесоха 
децата от Основното училище и 
вокалната група към читалището, 
а коледари в автентични облекла 
пяха коледни песни. След това 
пристигна толкова очакваният 
от децата Дядо Коледа, който им 
раздаде подаръци.

Хорото, което се изви, нямаше 
край. А червеното бяжко вино не 
само покачи температурата на 
въздуха, но и настроението на 
насъбралите се край огъня.

Димитър ПОПОВ

Последните два чет-
въртъка на декември се 
превърнаха в истински 
празници за всички ни. 
Първият от тях бе посве-
тен на осмината рождени-
ци. Клубът бе препълнен 
и по нищо не личеше, че 
сме в криза. Нали всички 
сме производители! В. 
Спасова поздрави рожде-
ниците и им поднесе  кра-
сиви подаръчни чанти с 
поръчение да ги напълнят 
за челядта си. А Цветана 
Панайотова прочете свое 
произведение, посветено 
на семейството – стожер в 
живота й.

В следващия чет-

въртък бе общото ни 
Новогодишно тържество. 
Битовата група изпълни 
химна на селото и няколко 

песни. Ученици, облечени 
в национална носия, ни 
поздравиха с народни 
песни. Подготвени отново 

от секретарката на читали-
щето, те изнесоха специал-
ната си програма в църк-
вата след тържествената 

През настъпващата 
2012-а Брацигово ще отбе-
лежи няколко свои кръгли 
годишнини – 120 г. от обя-
вяването му за град, 100 г. 
от откриването на строител-
ното училище и 35 г. от обо-
собяването му като общин-
ски център. Освен пред тях, 
ведно с цялата страна гра-
дът ни ще се изправи и пред 
100-годишнината от начало-
то на Балканската война, 
обявена на 26 септември (9 
октомври по нов стил) 1912 
г. Славна за Българската 
армия, а и за целия народ, 
е тази битка за постигане 
на националния идеал 
– обединението на земите, 
населени с етнически бъл-
гари. И тежка като кръвна 
дан. Само падналите на 
бойното поле са над 14000, 
безследно изчезналите 
- повече от 3000, а почина-
лите от болестите, плъзнали 
по фронтовите линии или от 

раните си, получени в 
сражения – поне 60-
70 000. Между тях са 
положени и костите 
на десетки брацигов-
ци. За съжаление, до 
ден днешен нито едно 
от имената на тези 
национални герои не 
е отбелязано по няка-
къв достоен за само-
жертвата им начин. В 
града няма паметник, 
няма паметни плочи, 

нито пък някакъв, какъвто 
и да е друг, поименен знак. 
Въпреки неколкократните 
благородни и родолюбиви 
начинания. Съвсем реална 
е опасността личностите на 
предците ни да бъдат затру-
пани напълно от пласта 
на наслагващите се върху 
тях десетилетия. Ето защо 
предлагам в.  „Априлци” при 
възможност да публикува 
снимки и документи, изва-
дени от праха на домашни-
те архиви, както и разкази, 
запазени във фамилните 
хроники. Падналите в бое-
вете за майка България го 
заслужават. А кръвната ни 
връзка с тях ни задължава 
да съхраним имената им в 
паметта на бъдещите поко-
ления. За да се гордеят и 
те, че са внуци и правнуци 
на достойни за народа си 
мъже.

Димитър ДЪНЕКОВ
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В навечерието на Коледа всички работещи в Комплекса и 

децата се зарадваха на най-новата придобивка – конферент-
на зала. За ремонта на просторното помещение допринесе 
„Крафт фуудс” - Своге, а цялостното модерно обзавеждане е 
дарение от българските младежи от Пазарджик, които учат и 
работят в Германия.

Свещници, картички, коледни чорапчета, калъфки за GSM-и, 
сурвачки и още много различни сувенири бяха изработени 
специално за празника и представени на коледния базар. В 
прозрачната кутия за дарения бяха събрани 520 лв., разпре-
делени между настанените деца в Комплекса.

По-големите момичета пък омесиха и опекоха курабийки 
и лично ги занесоха на болни възрастни хора в Брацигово. 
Трогната от вниманието, Люба Троянова писа до редакцията. 
Поместваме писмото й отделно. Луиза ПЕКМЕЗЯН

Пише ви баба Люба. Преди седем месеца счупих десния си крак. Направиха 
ми операция, поставиха ми пирони, но оттогава съм прикована на легло. Нямам 
връзка с външния свят. Когато мислех, че съм забравена от всички, в навечери-
ето на Бъдни вечер деца от дом „Васил Петлешков” /б.р. настоящият Комплекс 
за услуги.../ с директор Костадинка Найденова приятно ме изненадаха. Те ми 
подариха коледна картичка, направена от тях, с много хубави пожелания. Със 
собствените си ръчички бяха подготвили курабийки за мен - старицата.

Благодаря им и се възхищавам на добрите им сърца. Благодаря и на техните 
възпитатели и педагози, които са успели да ги научат на човечност и уважение.

Баба Люба ТРОЯНОВА, ул. „Б. Чулков” № 6

ТОЛКОВА ИСТИНСКИ, СЯКАШ ЩЕ ЗАИГРАЯТ... ОБЩОСЕЛСКИ
ПРАЗНИК В БЯГА

ПО НИЩО НЕ ЛИЧЕШЕ, ЧЕ СМЕ В КРИЗА
Клубът на пенсионерите е единственото място в Розово, къдете жените се събират – всеки четвър-

тък от 13 ч. Председателят Георги Тюкенов се грижи за реда, топлината и приветливостта на помещени-
ето. В още по-интересно и привлекателно място се превърна то след като секретарката на читалището 
Васка Спасова прикани към изучаването на традициите от по-далечното минало на селото. Тя умее да 
съчетава полезното с приятното, да разнообразява живота ни и да вдъхва надежда. А най-радостното е, 
че сбирките се посещават от жени, които са далеч от пенсионната възраст.

литургия за Рождество 
Христово и получиха 
подаръци от председателя 
на Клуба на пенсионерите. 
С топли думи и наздрави-
ца той поздрави всички ни 
с Новата година и пожела 
да бъдем задружни, да се 
уважаваме и да си пома-
гаме, за да ни е по-леко в 
тези трудни години.

Късметът бе про-
верен чрез томболата, 
а остроумието – чрез 
викторината. Всъщност 
награди имаше за всички. 
Оживлението бе голямо, 
а настроението - много 
хубаво. Жените запяха 
групово. Последваха и 
индивидуалните изпълне-
ния на Водица Тюкенова, 
Тодор Филев и Цветана 
Панайотова. Желаещи да 
тропнат хоро имаше, но 
място нямаше. Привечер 
се разделихме по живо-по 
здраво до следващата ни 
среща на Йордановден.

Катя КОМИТОВА

БЛАГОДАРЯ!БЛАГОДАРЯ!

С МНОГО РАДОСТС МНОГО РАДОСТЮБИЛЕИ, ЮБИЛЕИ

Конферентната зала

Читателите
ни пишат
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За делегат на Общото 

събрание на Асоциацията на 
родопските общини бе из-
брана Анета Рашайкова. При 
невъзможност тя да участва, 
да бъде замествана от арх. 
Младен Китов – решиха още 
съветниците и приеха с някои 
допълнения плана за работа-
та си през 2012-а.

С положителното стано-
вище на всички комисии и 
с гласовете на 17-имата съ-
ветници бяха одобрени про-
мените в поименния списък 
на обектите за капиталово 
строителство и основен ре-
монт за 2011 г. Единодушно 
ОбС гласува и промяната на 
общия размер на бюджета: 
Увеличава приходната му 
част в „Местни приходи” с 
14 800 лв., както и разходната 
в частта „Местни дейности” 
с 3 920 лв., в „Държавни 
дейности, дофинансирани с 
местни приходи” – „Общо-
образователни училища”, с 
6 280 лв. и други дейности 
БСК с 4 600 лв.

ОбС определи размера на 
данъка върху недвижимите 
имоти за 2012 г. Той възли-
за на 2‰ върху данъчната 
оценка.

На основание чл. 67 от 
ЗМДТ размерът на такса смет 
е: За жилищни, нежилищни, 
застроени, незастроени и 
вилни имоти на граждани на 
общината - 4,5‰ върху данъч-
ната основа, а на предприяти-
ята – пропорционално върху 
по-високата стойност между 
данъчната оценка и отчетна-
та стойност – до 500 000 лв. 
– 12‰, а над тази сума – 10‰. 

За имоти, намиращи се извън 
районите, в които Общината 
не е организирала сметосъ-
биране и сметоизвозване: 
за физически лица - 2,3‰, а 
за юридически,  еднолични 
търговци и сдружения – 4‰. 
Ако те не са подали декла-
рация в срок до 30 ноември 
или е генерирано количест-
во отпадъци, по-голямо от 
декларирания брой съдове, 
таксата се определя пропор-
ционално /в промили/ върху 
по-високата стойност между 
данъчната оценка и отчетната 
стойност. Проектът се превър-
на в решение с одобрителния 
вот на 12-има съветници. 
Останалите 5-има гласуваха 
„Въздържал се”.

Последното решение на 
местния парламент за 2011-а 
касаеше прекратяване на 
съсобственост в урегулиран 
поземлен имот. Без дебат 
ОбС разреши това да стане  
между Общината, притежа-
ваща 57/427 ид. части, и Иван 
Димитров Кацаров от Плов-
див, имащ 370/427 ид. части 
от УПИ ХI 646 в кв. 91 по плана 
на Брацигово, чрез продажба 
на частта на Общината от 427 
кв. м за 1140 лв. без ДДС.

Накрая съветниците пре-
гласуваха свое решение от 
предишно заседание. Това се 
наложи във връзка с Писмо на 
районния прокурор – Пещера, 
в което се предлага поради 
незаконосъобразност да се 
отмени Решение № 8, касаещо 
продажбата на поземлени 
имоти № 048053 в землището 
на Брацигово и на № 092001 в 
землището на Козарско.

„Априлци”

ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА
СМЕТ ЗА 2012-а ГЛАСУВА ОбСОбС
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Обосновавайки се по 

този начин, той внесе възра-
жение срещу решението на 
ОбС от първото му редовно 
заседание в края на ноември 
м.г. Обсъждането на тези две 
противоречащи си позиции 
бе единият от двата въпроса, 
разгледани на извънредното 
заседание на местния парла-
мент на 19 декември. В крайна 
сметка Общинският съвет 
надделя и остана твърд и не-
преклонен. С гласовете  на 
деветимата споменати по-горе 
заседатели (срещу осмината, 
приели възражението на кме-
та) той потвърди  своето пре-
дишно решение: от 1 януари 
кметовете да получават ме-
сечно не по 600, а по 700 лв.

Като се има предвид, че 
върху тези допълнителни 5 х 
100 лв. общинската хазна ще 
е длъжна да брои още сред-
ствата за прослужено време, 
както и осигурителните внос-
ки, следва, че натоварването 
на бюджета ще набъбне до 
1000 лв. на месец – така ко-
ментираха специалисти. А 
откъде ще дойде тази хиля-
дарка, това е въпрос, който 

не се коментира от никого... 
За отговора му може само 
да се гадае. Възможно е при 
оптимизирането на личния 
състав с работата си да се 
раздели принудително още 
един служител или работник. 
Или пък да няма назначения 
на освободените от бъдещите 
пенсионери места. Тогава тех-
ните задължения като нищо 
могат да бъдат прехвърлени 
на други, които, щат-не щат, 
ще трябва да ги поемат без 
претенции за допълнително 
заплащане. Но дори и да не 
бъдат извършени подобни 
операции, замислихте ли се, 
вие, уважаеми съветници, как 
хората по селата ще поглед-
нат на „подаръка” на своите 
избраници? Дали няма да се 
запитат с какво толкова са 
се повишили техните отго-
ворности? Или пък да се за-
мислят как така инфлацията 
е ощетила само кметските 
джобове?

Допускам, че след като 
сте толкова категорични в 
решението си, е възможно 
да имате свой собствен,  нео-
светлен към момента, вариант 
за балансиране на крехкия ни 

бюджет. Например да задели-
те тези 1000 лв. от средствата 
за издръжка на Общинския 
съвет.

Всъщност за това какво 
възнаграждение получават 
съветниците (за два-три или 
четири дни заетост в месеца!), 
при това без нито един от тях 
да носи някаква персонална 
отговорност, не е нито писа-
но, нито говорено публично 
през последните две години. 
Вестникът спомена между 
редовете в публикацията си 
под заглавие „Препратки към 
трета страница” в бр. 11 oт 8 
юли 2010-а по повод странна-
та екскурзия със средства на 
данъкоплатците на шестима 
съветници от миналия местен 
парламент. Ех, официално 
мероприятието тогава бе на-
речено „обмяна на опит”, но 
какъв точно опит е бил обме-
нен, едва ли някой би могъл 
да обясни. Нека припомним 
(само за сведение), че до м. 
май на същата година на об-
щинските избраници бяха из-
платени 22 333 лв. плюс 4581 
лв. за осигурителни вноски. 
Без възнаграждението на 
председателя...

КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...КОЛЕДЕН ПОДАРЪК...

ДФ „Земеделие” съгласува 
окончателно процедурата за из-
бор на изпълнител за изграждане-
то на канализационната система 
в Козарско и общинската пътна 
мрежа – Брацигово.

На снимката: Представители 
на изпълнителя „ГБС – Инфрас-
труктурно строителство” АД, 
на независимия строителен над-
зор „Пловдив инвест” АД и на 
„Инфрастрой” на работна среща, 
която се състоя на 28 декември 
по повод стартиране на строи-
телството.

Оттук нататък всеки, кой-
то е наясно с аритметиката би 
могъл да се досети за какво 
става въпрос. Защото освен 
всичко друго, онази екскур-
зия се случи в период, когато 
някои от работещите в адми-
нистрацията бяха принудени 
да излязат в неплатени от-
пуски, а други - да работят 
на половин щат. Във връзка 
с публикацията тогавашните, 
някои от тях и настоящи, 
съветници и най-вече „об-
менилите опит” люто ми се 
разгневиха. Обидиха се те и 
се разсърдиха, но не защото 
написаното не беше вярно, а 
защото стана достояние на 
много хора, които с цялата си 
наивност питаха: „Как е въз-
можно?!” Ами как? Просто е. 
Когато отговорността пред 
избирателите е колективна, 
т.е. ничия, всичко е въз-
можно. Както е възможно 
и сега да се стигне дотам, 
че жителите на селата да 
отдръпнат очи от кметовете, 
които сами са си избрали. И 
то само защото начинът, по 
който нашите законотворци 
направиха коледния  си по-
дарък удивително напомня 
за онази, мечешката услуга 
от народните приказки.

Луиза ПЕКМЕЗЯН

„Араламбене му е майката!“ - така 
се провиква един герой на Йордан 
Радичков. Провикването има богат 
подтекст, но може да значи и „Бюро-
крацията – майка на демокрацията!” 
За какво става дума? Думата е за бу-
магите, които частните и държавни 
фирми, учреждения, институции и 
всички български организации по-
пълват когато, не дай, Боже, някой 
работник или служител се разболее. 
Както се казва, не стига крастата 
на магарето, ами и мухите го хапят. 
За да не звучи голословно казано-
то, нека надникнем и в бумагите.
Необходимите документи за всеки 
болен /общо 11 страници/ се пред-
ставят пред ТП на НОИ с придружи-
телно писмо /Образец № 8 на НОИ/, 
включващо: наименование на мес-
тоработата, ЕИК, ръководител /име, 
ЕГН, л.к., дата и място на издаване/, 
месецът преди и по време на боле-
дуването, брой болнични листи и 
личните данни на упълномощеното 
лице, представящо документите 
пред НОИ. Каква е одисеята на са-
мите документи? Болничният лист 
се предава в работата, вписва се в 
специален регистър под номер, дата 
на представяне, име на болния, ЕГН, 
номер на листа, дата на издаване, 
първичност или вторичност на 
листа, лечебно заведение, име на 
лекаря, вид заболяване, болничен 
код, период на боледуване и брой 
календарни болнични дни. Следва 
опис на документите /Приложение 
№ 9 на НОИ/, включващ: брой и но-
мера на болничните листове, име и 
ЕГН на болния, период на боледува-
не, молби-декларации /при наличие 
на такива/ за парични обезщетения 
при бременност, раждане, отглеж-
дане на малко дете или помощи от 
ДОО. После се попълва декларация 
/Приложение № 15 на НОИ/, включ-
ваща: номер на болничния лист, 
дата на издаване, ЕИК на работата, 
период на боледуване, номер и дата 

на вписване в специалния регистър, 
име на ръководителя и др. данни. На-
края одисеята завършва с още два 
документа: удостоверение от банка 
с името, личните данни и банковата 
сметка на болния, по която става из-
плащането на болничните от НОИ и 
с декларация /Образец № 7 на НОИ/, 
попълнена от болния и съдържаща 
банковата сметка и личните данни, в 
потвърждение на това, че банковата 
сметка и данните от банката отгова-
рят на истината. При представянето 
на тези документи ТП на НОИ издава 
заверена справка за приемането 
или връщането на документите. 

За да има някаква полза от това 
подробно описание на документите 
/освен ограмотяването на служебно 
задължените лица/, следва да се 
направи и опит за тяхното съкра-
щаване. Така например на гърба на 
болничния лист могат да бъдат до-
пълнени данните от декларацията 
/Образец № 15/ и тя да отпадне. При-
дружителното писмо на свой ред 
може да съдържа данните от описа 
на документите /Образец № 9/ и опи-
сът също да отпадне. Накрая удо-
стоверението от банката може да се 
допълни с данните от декларацията 
/Образец № 8/ и така и декларацията 
да отпадне. По този начин пред НОИ 
ще бъдат представени вместо се-
гашните 6 документа, само болнич-
ния лист, банковото удостоверение 
и придружителното писмо. Освен 
това ще отпаднат и някои повторе-
ния в документите. С други думи 
бумащината може да бъде намалена 
поне наполовина. Това ще е от полза 
за всички организации и предпри-
ятия, но най-много за малкия и 
среден бизнес, където финансовият 
и административен капацитет за из-
вършването на тази задължителна 
дейност е най-малък. 

Ангел ПОПОВ
доктор по икономика

АРАЛАМБЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
Стоя в кабинета, за-

мислен над потока от те-
левизионни репортажи. 
Нестихващи среднощни 
палежи, бушуващи стач-
ки, митинги, протести... 
А за капак – сладникави 
словесни въжделения 
за поредната, уж неиз-
бежна, здравна рефор-
ма.

Хм! Реформа!  На 
опитни мишки ни пре-
върнаха! И то така, че 
вместо да се реформи-
ра, здравното ни об-
служване се деформира 
като тенекиена кутия 
под трактор.

В крайна сметка 
вдигам безпомощно ра-
мене. Какво ли би могъл 
да промени един окаян 
лекар в отделението за 
спешна помощ?  И как 
да го стори, като работ-
ното му място вече не 
прилича на манипула-
ционна, а на рубеж за 
отбрана от войнстващи-
те недоволни пациенти? 
От променящите се, 
понякога диаметрално 
противоположно, поста-
новки вече съм загубил 
ориентация и бъдещето, 
което се мержелее пред 
очите ми, не просвет-
лява никак, ама никак. 
Пълна мъгла!

От унеса внезапно 
ме изважда неистов рев, 
който ако не идваше от 
коридора, бих възприел 
като писъка на разтра-
каната ни линейка. В 
следващия миг вратата 
се отваря с трясък и в 
стаята връхлита мила-
та ми Анка. Връхлита, 

(Из кахърите на санитарката Анка)

ЗВЕРОВЕ И БЕСОВЕЗВЕРОВЕ И БЕСОВЕ

ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?ИЛИ МЕЧЕШКА УСЛУГА?

ама как? Обичайната й 
бойна физиономия този 
път е заменена с друга, 
съвсем различна. Върху 
лицето й е изписан ужас, 
а от ръцете й, вкопчени 
една в друга, капе кръв.

- Какво има? – ска-
чам като ужилен.

- О-о-ох! Помиярката, 
доктор Груев! Помияр-
ката... Ухапа ме пущи-
ната....

Върху ръката, която 
поемам, отпечатъците 
от кучешките резци зеят 
като ямки. Няма време 
за губене. Настанявам 
потърпевшата срещу 
мен и започвам трес-
каво манипулациите по 
дезинфекцирането.

- Какво стана? Как 
се случи? – питам без 
да преставам с обра-
ботката.

- Еми как? – пъшка 
Анка. – Долу... Отзад... 
Дето все се навъртат 
двете кучки... И аз... 
Нали им подфърлям по 
нещо като падне... Та и 
днеска... Едно - кифла 
ли беше, к’во ли беше, 
останало на пейката от 
някой... Да им го разде-
лям на двете...  И стана 
белята...

- Ха така! Храни куче, 
да те хапе...

- Не е така, бе доктор 
Груев! Не е виновно 
хайванчето, щото аз за 
разделянето го разде-
лих, ама и двете парчета 
тупнаха до по-дъртото... 
И със ’сичкия си акъл, 
после да зема да по-

сегна... Та да дам и на 
по-мъничкото демек... 
Че и то гладно, завалий-
ката... И хоп – заръфа ми 
голямото ръката! Не че 
е урсуз, ама не си дава 
коматчето... Даже и на 
мене, дето ’секи ден му 
фърлям по нещо да 
яде...

- Добре, но сега куче-
то ще трябва да бъде за-
ловено и да се провери 
за бяс...

- Сакън, доктор Гру-
ев! – скача Анка преди 
да съм приключил с 
превръзката. – Сакън!

Тя явно е наясно с 
процедурата.

– Да го фанат и да му 
резнат главата, нали? Не 
давам! Не е бясно гор-
кото... Знам го... Ами е 
майка... Циците му е-е-ей 
такива! Като плондири...

- Рисковано е за 
тебе! – настоявам.

- Нека! От провер-
ките файда няма! Че 
то Анка, доктор Груев, 
и без бяс е вече по-
бесняла... И не само 
Анка! Ти в ма’алата ако 
дойдеш да видиш к’во 
става сега... Като дигат 
пенционирането... Бетер 
помиярското джафкане 
и ’апане става... И пак за 
коматчето...

- Така ли?! - учудвам 
се. – И какво става?

- Ми да, доктор Груев! 
Ми да! Едната комшийка, 
дето тряваше да се пен-
ционира сега, пъшка за-
валийката, щото едвам 
се клати. Кръст я боли, 

ноги я болят, ръки я бо-
лят... И все викаше: „Ей 
го сега, след месец-два, 
да си ’зема аз пенцийка-
та и да се куртулисам...” 
Ама като чу, че й налагат 
да върти метлите още 
не знам колко, побесня. 
Пък нейната комшийка 
- хили се. „Ша работиш 
– вика. – Ша работиш, 
щото на мен девет лева 
трява да се дигат...” И 
ей, за косите се фанаха 
двете! Едната вика: „Аш-
колсун на министъра, 
така трява!” А другата: 
„Йок! Да мълчиш, кучко! 
От де на де едни да вър-
тят метлите, та на други 
да дигат парите? А-а-а!” 
И на бой налитат... Пък 
едно трето, младичко, 
и то се нафърля: „Млък  
ма, краво дърта! – вика. 
– Млък, че от такива из-
куфялници като тебе за 
нас място никво няма. Ти 
да работиш, а пък аз? На 
магистралата ли искаш 
да излизам?”

Кавга, кавга, доктор 
Груев! Бетер помиярките 
отзадека. И като помис-
лиш – за к’во? И те за 
коматчето, нали? А-а-а! 
Не е права тая работа 
дето я мислят така горе. 
Бясен прават народа и 
без да е от кучета апан... 
Дзвер го прават! На пен-
пендикуляр го дигат!

Довършвам работата 
си мълчешком. Нямам 
какво да добавя. Както 
винаги, Анка май пак е 
напипала точната диа-
гноза. Ама кой да я чуе?

Димитър СТЕФАНОВ
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Ние - хората

Б яла зима се стеле на-
вън. Хубава - чиста и 
светлокристална.

Снегът вали като във 
вълшебна сфера - неспирно, 
меко, повелително...

Стоя на прозореца дъл-
го и мълчаливо. Тишината е 
нежна и плътна, може почти 
да се докосне. Реалността 
се сменя пред очите ми.

Бялото високо и кално-
то ниско се съединяват в 
пълно себеотдаване и скоро 
некрасивата реалност на 
изтормозеното от самото 
себе си човешко ежедневие 
изчезва, остават само силу-
етите на сгради и дървета, 
смекчени и вглъбени в ду-
шите си.

Едно огледало в свет-
лосиня дървена рамка из-
плува в млечната сфера на 

зимните ми спомени...
Окото му е уморено и 

потъмняло, но на тънката 
пръчица под него светлее 
бяла везана кърпа. Платът е 
на пчелни килийки, по кра-
ищата има реси, вързани на 
пискюлчета, бродерията е 
красиво несръчна - пореди-
ца червени и сини цветчета, 
ушити „зад игла”, свързани 
с избелялозелени, тук-таме 
криви листа.

Над кърпата - тясна ку-
тийка с едри фиби и два гре-
бена - пластмасов и дървен.

Посягам да докосна зла-
тисто просветващата между 
едрите му зъби тънка коси-
ца - моята!... И огледалото 

оживява!
Баба ни буди.
Чай от шипки звънти под 

ритмично скачащото кръгло 
зелено капаче на чайника, 
дъх на печени дюли се носи 
из малката стая, незакопча-
ните ремички на дядовите 
цървули ни обаждат къде по 
двора е той, а от перваза ни 
се кокори с два едри угасе-
ни въглена в зори натърка-
лян снежен човек!...

Рипваме - кльощави и 
несресани - и през глава се 
обличаме! Празник е - нов 
сняг е навалял!

Пищим, цвърчим и се 
валяме в чистото бяло, 
търкаме лицата си с бодящи 

пълни шепи, внимателно 
кършим ледените шушулки 
от ниската стряха и ги вкус-
ваме опиянени...

Никой не ни спира.
Радват ни се.
Баба излиза на прага на 

мутвачето - огромен плосък 
речен камък. Кърпата от 
огледалото е преметнала 
през едното си рамо, в ръка-
та й е големият чайник. Без 
да ни каже нищо, тя излиза 
на по-широкото, под за-
мръзналите вити пръчки на 
спящата лозница, отхлупва 
чайника и пуска в гореща-
та му вътрешност няколко 
шепи искрящ сняг. После ни 
вика - един по един, мие ли-

цата ни с голямата си кора-
ва длан, бърка в подвитата 
си тъкана престилка, вади  
кокичета и ни закичва. Пак 
бърка - и в шепата на всеки 
от нас грейва паричка.

Бабинден!
Мил спомен.
Бяло в душата ми.
Калта се е скрила - дъл-

боко под бялото.
Моля се за снега. И за 

калта се моля - дано не се е 
спотаила!

За белите зими на всич-
ки се моля.

За чистите делници.
И за празниците, които 

не уморяват, а зареждат 
човека с любов.

От Димитровден до 
Великден са ни подарени 
дълги нощи и безброй дни, 
които ни събират.

Нощи за размисъл, са-
мовглъбяване и отдих, дни 
за веселие и радост.

Не е такъв животът ни 
сега - размит в модерни по-
лутонове, изгубен в сивото 
на себенепознаването.

Затова стоя на прозоре-
ца всеки път, когато навън е 
бяло. И в млечната сфера на 
сякаш неспирно валящия 
сняг и набъбващата пухка-
ва земя завихрям минало 
и бъдеще - кокичета, деца 
и обич.

Формулата е проста. 
Като всичко, за което си 
струва да се говори. И да 
се живее. 

Цветанка УБИНОВА

Група А Група Б Група В Група Г
„Брацигово”

Панко Малинов
„Рома”

Дончо Асенов - Мечо
„Бъзби”

Борис Георгиев
„Стрелите”

Иван Ангелов

„Жороспорт”
Костадин Чомпалов

„Левски” – 
Стамболийски
Любо Спасов

„Исперихово” „Тракиец 2005”
Краси Манев

„Разумните”
Димитър Миярев

„Галактико”
Васил Чепенков „Бяга” „Плей фор фън”

Георги Шопов

„Младите звезди”
Асен Асенов

ДЕЦА
Брацигово

ЦНСТ – Брацигово
Джанаси

„Едиверен” – Пещера
Кемал Шерат

Едва ли има човек в 
Брацигово, който да не 
познава Паница Хаджий-
ски – и възрастните, които 
помнят добре вратаря на 
„Локомотив” и „Тракия” 
- Пловдив, на „Етър” 
- Търново, и младите 
футболисти, преминали 
през детско-юношеската 
школа, която той ръко-
води през последните 8 
години, и настоящите му 
възпитаници.

В навечерието на 2012-а, 
на 29 декември м.г., за 
пореден път му бе засви-
детелствано уважение. 
Кметът на общината Васил 
Гюлеметов награди Пани-
ца Хаджийски с плакет от 
министъра на физическо-
то възпитание и спорта 
Свилен Нейков. Отличието 
е за принос в развитието 
на футбола сред децата на 
Брацигово.

П. Хаджийски е вече 
почти на 65, но и днес не 
е спрял да популяризира 
спорта сред подраства-
щите. Самият той още 
13-годишен е включен в 
състава на брациговския 
тим срещу „Локо” - Плов-
див. След завършването 
на Строителния техникум 

се явява на изпити в 
школа „Чавдар” на ЦСКА. 
Почти 2 години защита-
ва вратата на „Родопа” 
– Смолян, след това близо 
3 години играе в „Локомо-
тив”, 70 мача има в „Етър”. 
През 1971 г. се връща в 
Пловдив и пази вратата на 
„Тракия”. Така е по-близо 
до родното Брацигово.

През 1980-а приключ-
ва с футболната си карие-
ра – 240 мача в „А” група 
плюс 60 с клубни отбори 
от Европа, Азия и Латин-
ска Америка, 2 мача в на-

ционалния отбор, десетки 
в „Б” и „В” групи. И става 
треньор. Първоначално 
на „Тракия”, след това на 
„Армеец”, а през послед-
ните години - в Брацигово. 
През есенния полусезон 
неговите юноши заеха  
VIII място в класирането 
на „А” Областна футболна 
група, а детският отбор за-
върши на IX позиция.

Здраве и сили, за да 
продължава да ги тренира 
и да се радва на постиже-
нията им му пожелава 

Редакция „Априлци”

„Светлина, повече свет-
лина!” са последните думи, 
изречени от великия Гьоте. 
И първите, изказани от Бога 
при сътворяването на света: 
„Да бъде светлина!”

Да бъде! – преповтаряме 
и ние, защото дори и да не го 
разбираме, сме подвластни 
на усещането, че думичката 
светлина е синоним на жи-
вота. И на красотата му, коя-
то без нея би била погълната 
изцяло от хищните пипала 
на мрака.

Да бъде светлина! Да бъ-
дат багри! Да бъде красота! 
Този тъй чист и жизнерадос-
тен стремеж на човека е тол-
кова силен, че едва ли някой 
може да му устои. Особено 
през празничните коледни 
нощи, когато душите ни са 
осенени от Божието при-
съствие. Това са миговете, 
когато дори и най-закораве-
лите сърца омекват, а светът 
на възрастните изоставя де-

ловите си занимания, за да 
се присъедини, макар и само 
за броени часове, към въл-
шебствата на безвъзвратно 
отлетялото си детство. 

„По Коледа стават чуде-
са” – нашепват ни мъдреци-
те и това навярно е така, за-
щото посивелият от грижите 
си град изведнъж внезапно 
се преобразява. Особено 
нощем, когато делничните 
фасади на домовете се 

очертаят от пъстроцветните 
мигащи гирлянди. Когато 
навсякъде от заскрежените 
стъкла на прозорците за-
почнат да намигат приветли-
во джудженца, Снежанки и 
всякакви други чудати при-
казни герои. От безбройните 
светещи оченца струи на-
строение, което приповдига 
духовете на минувачите и 
внася топлина в душите на-
пук на настъпващия зимен 

мраз. Истинска беда е, че 
окото на фотообектива не е 
в състояние да пресъздаде 
радостта, която стопаните 
на грейналите домове спо-
делят щедро с минувачите. 
Жалко е, че няма как да се 
покаже очарованието, с ко-
ето бяха обагрени в мрака 
домовете на Васил Маринов, 
Васил Гюлеметов, Йордан 
Кацаров, Тодор Василев, 
Цветкови и на десетки още 
други брациговски семей-
ства. А с особена щедрост 
– този на едни от най-новите 
жители на Брацигово – ан-
гличаните Джейн и Тревор 
Роуз. Те са пристигнали 
тук от мъгливия Йоркшир 
преди почти седем години, 
но коледната им украса е 
достатъчно красноречива. 
И дори по-разбираема от 
думите на Джейн: „Тук сме, 
защото обичаме България. 
Много, много! И Брацигово! 
И децата…” А че тези думи 
са искрени, можеше да се 

разбере и от гостоприем-
ството, с което любезните 
домакини посрещаха дечи-
цата, пожелали да се снимат 
с огромния им Снежко или с 
изправения пред фасадата 
съвсем, съвсем истински 
Дядо Коледа.

Светлина! Повече Свет-
лина! Нека бъде и пребъде! 
И нека чрез нейната палитра 
градът ни да става все по-
красив и по-уютен. А празни-
ците ни – все по-празнични.

Димитър КОСТАДИНОВ

СНЕЖНИ КОКИЧЕТА, ОБИЧ И КАЛ

СРЕД БАГРИТЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ НОЩИСРЕД БАГРИТЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ НОЩИ

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК В СПОРТА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК В СПОРТА 

ТОВА НЕ Е ПРОФЕСИЯ, А СЪДБА
ФУТБОЛ ПО КОЛЕДАПо време 

на празнич-
ните дни в 
града ни за 8-и пореден път се проведе тради-
ционният коледен турнир по футбол на малки 
вратички. Организатор беше Община Брациго-
во. Състезателните дни бяха три - 24, 25 и 26 
декември. През първите два от тях преминаха 
срещите от груповата фаза, където 16-те за-
писали се отбора бяха разделени в 4 групи. 
Според регламента напред  продължаваха от-
борите, класирали се на първите две места във 
всяка от групите. През третия ден се изиграха 
мачовете от елиминационната фаза – 1/4 фина-

лите, полуфи-
налите, малки-
ят финал /за III 

и IV място/ и разбира се - финалът на турнира. 
За участие бяха се записали предимно отбо-
ри от Брацигово, но имаше и представители 
на Исперихово, Стамболийски /с капитан 
Любомир Спасов, който е футболист на ФК 
„Брацигово”/, Пещера и Бяга. Включени бяха 
още  и юношите на „Тракиец” от с. Главиница. 
Два от заявилите участие отбори /от Пещера и 
Бяга/ не се явиха и бяха заменени в последния 
момент от сборни формации от Брацигово. Ето 
как бяха подредени групите след жребия:

След изиграването на 
предварителните срещи състе-
занието продължи с 1/4 фина-
лите:  „Брацигово” - „Бъзби”,  
„Жороспорт” – „Исперихово”, 
„Тракиец” - „Галактико” и 
„Рома” - „Стрелите”. На полу-
финалите пък се срещнаха 
„Брацигово” – „Рома” и „Жо-
роспорт” – „Тракиец”. Първият 
от тези два мача беше може 
би най-зрелищният двубой 
на турнира, завършил с ре-
зултат 2:2 в редовното време. 
След изпълнение на дузпите, 
отборът с капитан Пантелей 
Малинов се класира за фина-
ла. Момчетата от „Брацигово” 

победиха може би най-силния 
отбор на този турнир. В другия 
полуфинал „Жороспорт” изо-
юва драматична победа с 3:
2. Така на финала един срещу 
друг се изправиха два отбора, 
които вече се бяха срещнали 
в предварителната група „А” 
на турнира, при това тимът на 
„Брацигово” беше извоювал  
категорична победа - 5:0. На 
финала обаче играта като че 
ли се обърна и мачът завърши 
наравно - 2:2. При изпълнени-
ето на дузпите футболистите 
на  „Жороспорт” се оказаха 
по-точни и така станаха шам-
пиони за 2011 година. 

Организаторите се бяха 
погрижили за традиционните 
купи и медали за финалистите, 
както и за отбора, завършил на 
трето място – „Рома”, който на-
дигра категорично момчетата 
от Главиница. Раздадени бяха 
и индивидуални награди - на 
голмайстора Симон Ангелов от  
„Рома”, на най-добрия вратар  
- Петър Спасов от отбора на 
„Брацигово”, и на най-полез-
ния играч - Костадин Чомпалов 
от „Жороспорт”. Наградите 
бяха връчени от заместник-
кмета Тодор Кръстев и депутата 
от ГЕРБ Петко Петков. 

Георги ГЕОРГИЕВ
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