
Под това мото, точно 
в деня на студентския 
празник, в община Бра-
цигово бяха запалени 
коледните светлини на 
града и поставено нача-
лото на Коледа 2021.

Тържеството бе спон-

танно, семпло и много емоционално. В него главни ге-
рои бяха онези, в чиито сърца живеят мечтите – децата 
ни…

Те с възторг посрещнаха белобрадия старец. Рад-
ваха му се наивно, по детски… Имаше, разбира се, и 
уплашени и разплакани, но подаръците и топлината на 
Дядо Коледа зарадваха всички.

Макар и студено, малкият ни празник бе уважен от 
много родители и деца. Малчуганите пяха, рецитира-
ха и танцуваха, а всички заедно 
в обратно броене извикахме ко-

ледния дух, който запали 
светлините на елхата на 
площад „Централен“. Под 
звуците на песента „Бяла 
Коледа“ небето над града 
се озари от великолепна 
заря.

В обръщението си към 
гражданите и гостите на 
града кметът Надежда 
Казакова заяви:
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Успешно приключиха първите дистанционни обу-
чения, организирани от НСОРБ в рамките на проект
№BG05SFOP001-2.015-0001-C01, „Повишаване на зна-
нията, уменията и квалификацията на общинските слу-
жители, за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Добро управление“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

От 1 до 28 ноември 2021 г. се проведоха дистанцион-
ни самообучителни курсове по следните теми: „Взаимо-
действие на общините с НПО и бизнеса“; „Превенция, 
управление на кризи и защита при бедствия“; „Опазване 
на културно-историческото наследство и развитие на 
туризма“. 

Дистанционната форма е изключително удобна за об-
щинските експерти, тъй като имат достъп до материалите 
и тестовете от работния си компютър, в удобно за тях 
време, 24 часа в денонощието и седем дни в седмица-
та. Участниците имат възможност да запазят материала 
на своите компютри и устройства и да работят с тях 
офлайн.

Над 170 общински служители от цялата страна успяха 
да се възползват от проведените дистанционни обуче-

ния. В края на обучителния период всеки участник по-
ложи финален тест.

Успешно преминаха изпитните тестове и получиха 
сертификати 173 участници. 

„Априлци“

П О К А Н А
Управителният съвет на ФК „Брацигово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ,
свиква общо събрание на членовете на сдружението 

на 22.01.2022 година от 11.00 часа
в сградата на Младежки дом – Брацигово,

с адрес град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

• освобождаване на членове на УС на ФК „Брацигово“;
• избор на нови членове на УС на ФК „Брацигово“;
• финансов отчет за дейността на ФК „Брацигово“  за 
периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година;
• разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 
12.00 часа – на същото място, при същия дневен ред, 
независимо от броя на явилите се членове.

Събранието ще се проведе в съответствие с всич-
ки противоепидемиологични мерки, валидни към 
момента на провеждането му.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Честита Коледа
и щастлива Новата

 2022 година!

С пожелание за крепко здраве, успехи и
просперитет за всички вас, много повече

възможности за бъдещи идеи и реализации. 
Бъдете лъчезарни, целеустремени

и ентусиазирани през цялата година!

инж. Веселина ДАМОВА,
председател на ОбС – Брацигово

Нека да живеем, не да оцеляваме,

нека да се борим, не да се надяваме.

И дните ни сега и занапред

да са изпълнени с късмет!

С дъх на бор и топъл дим в комина –

да е честита Новата година!

***

Общинска администрация – Брацигово, 
ви желае споделени и спокойни

Коледни и Новогодишни празници!

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Отново е Коледа – времето на добрия дух. Духът на любовта, щастието и добротата.
Вече повече от две хилядолетия гори Витлеемската звезда и ни указва пътя към този 

дух. Трудно се върви по него, защото е белязан от всеопрощението, милостта, състрадани-
ето и добротата, а ние всекидневно се препъваме в неравностите му, но се стремим в за-
блудите и вярата си да го следваме. Всяка година, в белотата на декемврийската свята 
нощ, Светът замлъква и очаква чудото. По стародавна традиция в тези мигове ние преот-
криваме себе си и своята вяра в доброто.

Очарование се крие в тази чудна нощ. 
Осребреният свят потъва в бялата тишина на очакването, коледарска песен звучи като 

молитва и благослов, бъдникът в огнището припламва, дал топлина на хората.
Обръщам се към всички вас с най-искрени чувства в навечерието на Рождество Христово 

и настъпващата 2022 година!
Изпращаме още една година на споделени мигове, поставихме начало на много нови тра-

диции, бяхме съзидателни за родното си място и отговорни към доброто бъдеще.
В навечерието на Коледа нека не забравяме ценностите, които ни обединяват. Да бъдат 

смирени душите ни. Да се обичаме повече. Да се радваме на малките победи в делничния 
ден. Да проявяваме разбиране към околните. Да вярваме в собствените си сили и в доброто. 
Нека бъдем състрадателни и грижовни, да отворим сърцата си към самотните, към нуж-
даещите се, към съгражданите и съседите ни, които нямаха толкова късмет през 2021 г.

Духът на вярата и надеждата – това е духът на Коледа!
Днес, в навечерието на светлите празници, си давам сметка колко сила има в нашите 

задружни действия. Как енергията и добрите помисли на всеки един могат да преобразят 
средата около нас. Нашата поета отговорност е всеки ден да работим за по-приветлив 
град и домове, изпълнени с човешка топлина, гостоприемство и любов. Тя ни прави по-щас-
тливи и ни дава упование, че ни предстоят по-хубави и съзидателни моменти.

В дух на благодарност за всичко, което постигнахме заедно през изтичащата година и в 
очакване да се изпълнят всичките ни надежди за новата 2022 г., бих искала да ви пожелая 
весели празници.
Бъдете здрави и щастливи!
Весели коледни и новогодишни празници!

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО – СЪС СЕРТИФИКАТИ 
ОТ ПЪРВИТЕ ДИСТАНЦИОННИ
ОБУЧЕНИЯ НА НСОРБ

И ЗАСИЯ КОЛЕДНА ЕЛХА!

В очакване на коледния духВ очакване на коледния дух



Не сте си представяли, нали, но в подреждането на 
елхата също има точност и прецизност, която може да 
бъде следвана. Математиката предоставя отговор на 
хората, които се стремят към идеалната елха, съобщи 
университетът в Шефилд. Математическото дружество 
искало да открие как да се украси коледната елха 
така, че зеленината и блясъкът да са в хармонични 
пропорции и дървото да не е нито прекалено голо, 
нито прекалено претрупано. Учените стигнали до за-
бележителна формула!

� Брой на иг-
рачките: изчислете 
корен квадратен от 
17, разделете го на 20 
и го умножете по ви-
сочината на дървото 
(в сантиметри).

� Дължина на 
гирляндите: умноже-
те 13 по числото Пи 
(3,1415), разделете 
полученото на 8 и го 
умножете по височи-
ната на дървото.

� Дължина на 
светлините на дърво-
то: числото Пи, умно-
жено по височината 
на дървото.

�  Височина (в сантиметри) на звездата или феята 
на върха на елхата: височината на дървото, разделена 
на 10.

„Например, за идеалния вид на коледна елха от 
180 см ще са необходими 37 играчки, около 919 см 
гирлянди, 565 см светлини и 18-сантиметрова звезда 
или ангел“, съобщиха учените от университета. Ако 
все още не сте се объркали тотално и не ви се за-
нимава с това да изчислявате, тогава си направете 
една безразборно хубава елха и се наслаждавайте на 

празниците!

ФФОТООТОООККОО

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

Ние -  хората

Изтича и този декември. В дъното на месеца 
хипнотизиращо свети Коледа. Всеки момент ще се 
отприщи предпразничната лудост. Кротките довчера 
граждани ще се превърнат в бесни купувачи. Тър-
говците вече пресмятат печалбите и търкат доволно 
ръце. Коледата все повече заприличва на огромен 
МОЛ, на коледен базар в НДК, на претъпкани от 
хора „Метро“, „Билла“… Коледата като браншови 
празник на работещите в търговията. Ден на промо-
цията. Затова бързаме да ви препоръчаме: „Подари 
книга за Коледа!“ Защото подаряването на книга е 
хубав жест. В това има вкус и една особена естетика. 
Има екология на духа. Няма обяснение. Не е като да 
подариш дезодорант или лек автомобил. Защото 
книгата е много личен подарък. Защото подаряваш 
думи, подаряваш история. И казваш нещо през нея 
на този, комуто я подаряваш. Защото книгата е ба-

вен подарък, подарък, който трае. Не го изхарчваш, 
изпиваш, изпръскваш и не изхвърляш празната му 
опаковка. (То също е част от екологията.) А това да 
подариш книга на Коледа е нещо съвсем специално. 
В него има стил, ретро. Защото Коледите са напра-
вени от книгите, които сме чели, от историите, които 
са ни разказвали. Когато едно общество е в дълга и 
тежка криза, то първо изхвърля онова, което му се 
струва излишно и ненужно. Книгите, и изобщо кул-
турата, бяха лесно припознати като излишния харч. 
Като нещо, което не е стока от първа необходимост. 
Струва ни се, че бавно започваме да осъзнаваме об-
ратното. Книгите и културата са стока от първа необ-
ходимост за всяко нормално общество. Вярваме, че 
ако повече хора си подарят книги за Коледа, това ще 
намали малко разомагьосването на празника. Ще ре-
дуцира общото количество кич, ще приглуши с един 
тон истерията. Ще разграничи празнуващия от паза-
руващия човек. Защото Коледата не е промоция, а 
дар и чудо. А без чудеса не се живее. Особено днес, 
особено тук. 

„Априлци“

ÃÅÎÐÃÈ ÂÐÚÁ×ÅÂ – ÀÊÎÐÄÈ

Той е нетрадиционен автор. Написал е своята пър-
ва книга преди 13 години. А защо нетрадиционен? 
Ами защото е юрист, а пише разкази, освен това е но-
тариус и освен томове с документи, показва, че умее 
да създава литературни произведения. Но най-вече 
сред своите приятели и познати Георги Връбчев е 
известен рокаджия, преследващ любимите си групи 
из цяла Европа. Впрочем книгата, която представи 
е сборникът с разкази „Акорди“. Това е една компо-
зиция от житейски акорди с либрето, странстващо в 
светове на трепет и изпитания, философски енигми, 
страст, предателства и стилно напомняне, че поняко-
га животът е рокендрол и точно тогава е хубав.

Ще срещнете момиче, което се бори с живота, въ-
оръжено само със своето виолончело и воля за сво-
бода, софийски мускетар, пренебрегнал себе си, за 
да спаси девойка в навечерието на Коледа, адвокат-

мечтател в странен, трескав делник на Пловдив; ще 
си припомните, че в събота вечер е нормално човек 
да бъде съблазнен, ще срещнете природата и хората, 
Любовта като трепет, като страдание, като чудовищна 
лудост,  Тъгата, която може да ти вдъхне надежда, и 
Свободата, за която и най-тежките окови са слаби.

Истории за нещата от живота, истории за пътя. 
Пътят напред, пътят назад, пътят към себе си. Жени 
и мъже в приключението на живота. Някои успяват, 
други не, трети… зависи от гледната точка.

Съвременна проза, деликатна и сурова, поетична 
и динамична, разноцветна като самия живот.

„Коледа“, „Стела“, „Песента на глухара“ и „Тъга-
та“ са с награди от Италия и Израел.

• В музиката – съчетание на няколко музикал-
ни звука с различна височина, които образуват 
звуково единство; съзвучие. Преносно – съгласие, 
договор.

• Работа на акорд – работа по предварително 
споразумение за заплащане според обема на рабо-
тата, а не според времетраенето Ӝ.

Иванка СТЕФАНОВА

В очакване
Живка Аджеларова

На края стоим на На края стоим на 

старото селище,старото селище,

в него дванайсет са в него дванайсет са 

всичките сгради,всичките сгради,

но шумно рушат се и всичките падат,но шумно рушат се и всичките падат,

затрупват под себе си злото на дните ни:затрупват под себе си злото на дните ни:

сърцата – сърцата – 

разбити на малки парчета,разбити на малки парчета,

душите – душите – 

по-често и повече страдали,по-често и повече страдали,

защото във нещо и в някой се вричат,защото във нещо и в някой се вричат,

а после зарязват ги… а после зарязват ги… 

пак необичани…пак необичани…

Виси на вратата табела „Отворено“Виси на вратата табела „Отворено“

и новото не е прекрачило прага,и новото не е прекрачило прага,

а хора и улици а хора и улици 

с трепет го чакат.с трепет го чакат.

Ще дойде моментът Ще дойде моментът 

и пак ще е сторенои пак ще е сторено

доброто, оставило своята сянка…доброто, оставило своята сянка…

Постройките шумно рушат се и падат –Постройките шумно рушат се и падат –

годината тръгва, обаче оставягодината тръгва, обаче оставя

след себе си цели вратата и прага…след себе си цели вратата и прага…

надеждата вдига там новата сграда…надеждата вдига там новата сграда…

17 септември 2021г.

Тиха нощ, свята нощ – с омайващо ухание на 
вино, канела и сушени плодове, камбанен звън и 
една звезда високо в небето, оповестяваща раж-
дането на Спасителя...

Атмосфера, винаги близка до приказка, в коя-
то се преплитат още белобрад старец, няколко 
елена, джуджета, домашен уют, топлина и… 
сняг. Безброй детски очи са вперили поглед в 
безкрайната небесна шир... Истински празник на 
светлината, наречен Коледа!

Рождество Христово е времето, в което 
вярваме по-силно отвсякога в нашите мечти. С 
типичните си символи той ни връща към дет-
ството, когато щедро сме раздавали доверие и 
обич, когато мечтите са били искрено желани и 
реално сбъднати. 

Да, символична и многопластова, това е 
Коледата. Днес всяко семейство може да си я 
направи такава, каквато я предпочита, според 
собствените си чувства и мироглед. Сред за-
бързаните делници, в които работата, търсе-
нето на подаръци и подреждането на трапезата 
ни завихрят в шеметна въртележка, често не 
успяваме да усетим магията й. Има ли коледен 
дух? Всеки от нас таи отговора в сърцето си. 
Макар и пораснали, напрегнати и уморени, ние 
пазим това неповторимо очарование. И често 
забравяме в някое тъмно ъгълче тъкмо онази 
вяра, която ни кара да летим на крилете на въ-
ображението; която разгаря огън в сърцата ни 
и кара очите ни да блестят… Защото всички 
искаме понякога светът да е различен, копнеем 
за вълшебства, за чудеса, за приказна магия... А 
тя всъщност е в дребните неща... В тях е скри-
та! В мигащите коледни лампички, които сякаш 
се препират шеговито и се надбягват – коя ще 
стигне по-бързо до... безкрая... В танцуващите 
пламъчета в камината, които се заиграват във 
вълшебен танц, преди да се превърнат в жара-
ва... В затрогващата усмивка на дете, което 
си е направило едно малко кръгло прозорче на 
стъклото и се вглежда в тъмнината с надежда 
да види шейната с елените на Дядо Коледа... В 
музиката, която разтапя вледененото ти от 
грижи и тревоги сърце... В тези малки нещица 
е магията! Усмивка, прегръдка, музика, жест, 
поглед, допир... загриженост, мечта, стремеж, 
топлина, уют... и... обич! Магията е във всички 
дребни неща, свързани с обичта между хората! И 
е проводникът на всички чудеса!

Нека вярваме в коледното чудо…

Скъпи приятели, 
В навечерието на Коледа 

читалищната библиотека 
попълни своя фонд с нови 
издания. Заповядайте да се 
потопите в студените зимни 
празнични дни в един малък 
свят, в едно пътешествие, 
в едно изключително прежи-
вяване…

Библиотеката при Народ-
но читалище „Васил Петлеш-
ков-1874“ спечели пореден 
проект на Министерството на културата по програма 
„Българските библиотеки – съвременни центрове на 
четене и информираност 2021 г.“. Проектът е на стой-
ност 1244,82 лв. и в него са включени 74 заглавия от 
14 издателства. Томовете прочитна литература са 
предоставени с любезното съдействие на издател-
ството доставчик „Колхида“. С въпросната програма 
Министерството на културата дава възможност за 
обогатяване и подновяване на колекциите на библио-
течния фонд. Читалищната библиотека е реализирала 
проекти в почти всички досегашни сесии на програми-
те на културното министерство. Отпусканите сред-
ства дават възможност своевременно да се закупят 
стойностни заглавия, съобразени изцяло с профила на 
библиотечния фонд и информационните потребности 
на ползвателите на библиотеката. Очакваме ви!

Невена СТЕФАНОВА - библиотекар

С НОВИ ЗАГЛАВИЯ ЩЕ ПОСРЕЩНЕ НОВАТА ГОДИНА
ЧИТАЛИЩНАТА БИБИЛИОТЕКА В БРАЦИГОВО

ÐÅÒÐÎ ÈÄÅß

Значение на думата акорд, акорди

ЗА АВТОРА 
Георги Връбчев е роден в гр. София. Семеен, с 

две деца. Работи като нотариус. Член на Съюза на 
българските писатели. Пише както проза, така и 
поезия. Автор на книгите „Някъде... там... някъде“, 
(2008), „Заветът на викинга“ (2017), „The Legacy Of 
The Viking“ (2017), „Акорди“ (2021).



16 декември 2021 г. 3Съвременнос т

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

(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

С течение на времето Тонката, както го бяха 
наричали неговите приятели, постепенно се 
превърна в г-н Антон Александров. А причи-
ната за това беше проста. Още в началото на 
прехода някогашният хаймана, както го бяха 
определяли по-възрастните, бе осъзнал възможнос-
тите, които му предлагаше новото време. Почти вед-
нага след рухването на комунизма, без да се двоуми 
много-много, той събра каквото можа като пари и се 
включи в първия търг при разпродаването на парче 
на остатъците от споминалото се вече ТКЗС. По този 
начин един ден, почти като на шега, се видя като соб-
ственик на някогашния краварник. Но се почувства и 
като мишена за подигравките, изстрелвани от стари-
те му другари.

– И какво сега? Кравар ли ще ставаш? – задяваха 
го те.

Тонката или не им отговаряше, или пък се под-
смихваше под мустак:

– Защо пък не? А вие лапайте мухите!
Разбира се, че нямаше да развъжда крави. С 

вродения си усет младият мъж бе прозрял друга 
възможност – че обемистата постройка е много под-
ходяща за преобразуване в някакво производствено 
хале. А в какво точно той си бе наумил предвари-
телно – изработване и монтаж на сглобяеми къщи. 
Такива, каквито бе забелязал при краткотрайните му 
пътувания из Европа.

Какво и колко му струваше началото, само той си 
знаеше, но можеше да се изкаже с няколко думи –
много труд, много тичане и много пазарене. Но в края 
на краищата успя.

Строителното му образование се оказа напълно 
достатъчно, за да може сам да проектира, да констру-
ира, да калкулира и да ръководи дейността си, така 
че клиентът да получава ключа на поръчката точно 
на договорената дата. По този начин, макар и бавно 
като парен валяк, бизнесът му се раздвижи, потръгна 
и се разрасна. А фирмата му „АА – сглобяеми къщи 
до ключ“ се утвърди с име, с коректност и с качество 
от Балканите, та чак до Пиринеите. 

Ето така някогашният Тонка се превъплъти в ува-
жавания г-н Александров. А модерният му офис за-
почна да посреща и изпраща какви ли не клиенти.

Какви ли не, но никога и някой като Ачо Циганина, 
който цъфна на вратата му в едно студено декемврий-
ско утро. Случи се седмица-две преди Коледа.

– Ха! – изненада се бизнесменът. – Че ти жив ли 
си, бе?

Двамата, макар и по етнически причини да не бяха 
другарували, се познаваха още от деца, но не се бяха 
виждали от години.

– Жив съм, бат` Тонка – ухили се Ачо. – Жив съм, 
ама от десетина години съм се запилял по Германия-
та. Та затова не си ме виждал.

– И какво те води при мен сега?
– Поръчка искам да ти дам, бат` Тонка. Ама много 

специална. И много спешна. Щото работата не търпи 
никакво отлагане. На зор съм. Разбираш ли?

– Е! То така не става. Аз съм поел един куп задъл-
жения и работя по план. Не мога да я карам по спеш-
ност. Договори имам и трябва да ги изпълнявам.

– То моята поръчка е малка, бе бат` Тонка. И за два-
три дена можеш да я направиш, ако искаш. Няма да  

загубиш време. А пък аз си плащам. Колкото кажеш 
– толкова.

– Така ли? – учуди се Александров. – Чак пък за 
два-три дни? И какво ще бъде това чудо?

– Тоалетна искам да ми направиш на двора. Сгло-
бяема, ама да е модерна. С всичкото, както си му е 
редът.

Александров едва не хлъцна от учудване. Какви 
ли не проекти бе реализирал той! Вили, къщи, бунга-
ла, ресторанти по морските крайбрежия, кафенета... 
Ама чак пък тоалетна?!!!

– И какъв е тоя зор? – все така озадачен попита 
той.

– Ами ето тоя тук ми е зорът – отговори му Ачо и 
изтегли на предна линия един вкопчил се в ръката му 
десетинагодишен хлапак.

– Какво той?
– Келеш, бе бат` Тонка. Келеш. Вчера го доведох от 

Германията. Коледа, Нова година – тук да ги прекара-
ме. С баба му, с дядо му, с брачедите... Ама като му се 
приходи по нужда и още щом го заведох там, където 
ние ходим, ревна: „Не! Аз тука не влизам!“

Той там в Германско, нали на друго се е научил, 
не ще и не ще в нашия нужник, дето е от едно време 
на двора. Гащите щеше да напълни, та по спешност 
го водих при едни наши комшии, дето са по-напред с 
материала. И аз, да ти кажа, като тях – нова къща съм 
подхванал. Модерна, по план... С колони отпред... С 
баните му, с тоалетните му... Хем и на двата етажа... 
Ама още е на груб строеж. Другата година всичкото 
на тип-топ ще става... Ама сега... Какво да го правя 
тоя тука? Знам го какъв е инат. И го разбирам. Гнус 
го е, щото не е свикнал както едно време ние. Той 
там се роди, там порасна, на детска градина беше, на 
училище върви сега. И щото там, където съм, много-
много от нашите няма, кажи-речи само с германчета-
та другарува. Ама от цялата тая работа един билюк 
проблеми стават. Той от германчетата и на мурафети, 
и на език се изучи...

– Така ли, бе юнак? – засмя се Александров.
Момчето кимна, но не отговори.
– Ето, видиш ли го? Сега, ти като му говориш по 

нашенски, всичко разбира. Ама си мълчи, щото само 
на германски иска да отговаря. По-лесно му било.

– Я виж ти! – учудването на Александров се бе из-
писало в очите му.

– Та да си дойдем на думата – продължи Ачо. 
– Сега не върви всеки път, като има зор, у комшиите 
да тропам... И днеска, и нощеска не върви... Та затова 
– ти баща, ти майка. Спасявай положението! Казах ти, 
пари имам. Каквото ти струва, плащам ти на момента. 
Kein проблем!

– Леле, леле! – Александров бе тотално объркан 
и се вгледа повторно в малчугана. – Хубав телефон 
имаш. Може ли да го видя?

Хлапакът протегна ръка, а бизнесменът се опита 
да комуникира на по-разбираемия за детето език.

– Dankе... – усмихна се той.
– Пенка – отговори свенливо детето.

– Каква Пенка? – озадачи се Александров.
– Оф! – изпъшка Ачо. – Излагаме се, бат` 

Тонка, като кифладжии, ама ега се оправим. 
„Моля“ иска да ти каже. От вежливост, значи. 
Така е научено.

– Така ли? Аз пък досега не знаех, че на немски 
„моля“ звучи като „пенка“.

– Не, бе бат` Тонка. Не казват така германците, ама 
вкъщи баба му го обърка. И голям джумбиш падна ти 
казвам. Дава му тя нещо, а той, нали е така свикнал, 
„Dankе“ Ӝ казва. А пък тя хептен не ги разбира тия 
работи и почва да му обяснява: „Не съм Данка, ба-
биното. Пенка съм. Пенка! Забравил ли си?“ И аз се 
опитвам да им обяснявам и на единия, и на другия, 
ама те тяхното си знаят. Той – „Dankе“, тя – „Пенка“, 
той – „Dankе“, тя – „Пенка“. И детето вече си мисли, че 
така се отговаря по нашенски на „Dankе“-то. И заради 
джумбиша, подхванаха я и другите, ама на разсипия. 
По цял ден у дома отвсякъде се слуша: „Данка-Пенка, 
Данка-Пенка“...

− Хей – възкликна развеселен Александров, − 
кандърдиса ме. Ама не ти, а детето. Заради него ще 
го направя. Казвай сега какво искаш? Канал, вода, 
ток имаш ли?

− Имам! Всичко имам... − отвърна озареният от 
щастие Ачо. - Нали ти казвам, че нова къща вдигам. 
И общата работа от мене... Канали-манали... И каквото 
още трябва...

− Добре. Сядай сега.
Александров нахвърли проекта на ръка. Че колко 

му е? Една тоалетна. Четири платна, покрив, врата, 
прозорче, моноблок, бетонова плоча, теракота, боя, 
кабел, ключ, осветително тяло...

Калкулацията стана за броени минути, а Ачо на-
истина извади парите, без да се пазари.

− Жив и здрав да си, бат` Тонка! Знаех си, че само 
ти можеш да спасиш положението.

След три дни сглобяемата къщурка беше готова. 
И засия като истински лебед сред ятото от грозни 
патета.

Ден-два преди Коледа на Александров му хрумна 
да се отбие в махалата, за да се наслади на постиг-
натия ефект. И като достигна до целта си, застина 
за секунди. Спретнатата къщичка бе окантена по 
всички ръбове с примигващи цветни гирлянди. Че 
и още разни светещи украси. Погледната отстрани, 
тя приличаше на огромен коледен подарък. Или още 
по-точно – на къщичката от картичките, посветени на 
Дядо Коледа.

„Това е то! Надеждата, че светът ще се оправи на-
истина се корени в децата.“ – помисли си той.

Дочул шума на джипа, от вратата на старата си 
къща изскочи Ачо.

– Ама много съм ти благодарен, бе бат` Тонка! 
Виждаш ли как я украси? Сам-самичък...

И продължи да каканиже, докато зад него не се 
показа и малкият.

– Харесва ли ти? – обърна се Александров към 
детето и кимна с глава към новата придобивка.

– Jawohl! Dankе!
– Пенка! – засмя се Александров и разчорли с 

ръка косата върху детската главичка. 

Димитър ДЪНЕКОВ

На 77 години почина eдин от най-
изтъкнатите специалисти и методисти 
в историята на играта у нас – проф. д-р 
Ангел Стоянов Шишков.

Той е роден на 25 февруари 1944 г. 
в Брацигово. През 1970 г. печели кон-
курс за преподавател в треньорската 
катедра на Висшия институт за физическо възпитание и спорт 
(понастоящем Национална спортна академия). Между 1986 и 
1993 г. е ръководител на катедра „Футбол и тенис“ към НСА.

Един от специалистите с най-голям принос за развитие на 
треньорското образование у нас. Ръководи в продължение на 
12 години Треньорската школа по футбол (между 1995 и 2007 
г.) и благодарение на изключителната му експертиза е адапти-
рана най-модерната методология в обучението и подготовката 
на треньорски кадри в България, според изискванията на Ев-
ропейската и Световната футболна централа.

От 1979 г. е лектор при треньорския панел към УЕФА и 
ФИФА.

Община Брацигово изказва искрените си съболезнования 
към семейството и близките на проф. д-р Шишков.

Информация относно прекратяване функционирането 
на административно звено – филиал Брацигово

към Дирекция „Бюро по труда“ 

Уважаеми жители на община Брацигово,
На 02.12.2021 г. в община Брацигово пристигна писмо от 

директора на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пещера, с кое-
то ни уведомяват, че считано от 01.01.2022 г. се прекратява 
функционирането на административно звено – филиал Браци-
гово към Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пещера, а също и че 
от същата дата се закрива услугата „Изнесено работно място“ 
в с. Исперихово. Като мотив и основание е посочена заповед 
на изпълнителния директор на Агенция по заетостта.

Описано е също, че предоставянето на услугата „Мобилно 
бюро по труда“ е възможно само при условие, че бъде под-
писано двустранно споразумение за сътрудничество, като при 
този вариант Бюрото по труда ще работи на територията на 
община Брацигово само по една седмица месечно.

Ръководството на община Брацигово категорично се 
противопоставя на подобни едностранни и немотивирани 
действия от страна на Агенцията по заетостта. В тази връзка 
на 03.12.2021 г. от кмета на община Брацигово бе изпрате-
но писмо до Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 
– Пловдив, Агенция по заетостта и Министерството на труда 
и социалната политика с подробно мотивирани възражения 
срещу закриването на тези услуги на територията на общината.

Считаме, че е недопустимо да се лишава цяла община от 
качествено и ежедневно предоставяне на така необходимите 
услуги, свързани със заетостта, поради което ще предпри-
емем всичко възможно, за да не се стига до прекратяване на 
функционирането им.

Надежда КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“
СЕ УДЪЛЖАВА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Това стана възможно, след като кметът 
на oбщина Брацигово г-жа Надежда Казакова подписа 
допълнително споразумение към договор за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане Фонд за европейско под-
помагане на най-нуждаещите се лица.

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален 
патронаж“ се приготвя топъл обяд − супа, основно и хляб, 
за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално 
подпомагане“ − гр. Пещера.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно 
лице от целевата група се определя в размер на 2.70 лв. за 
ден. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на 
договора възлиза на 54 805,41 лева.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл 
обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и 
хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са 
следните:

– лица без доходи или с ниски доходи под линията на 
бедност – хора в затруднение поради влошената икономи-
ческа обстановка в страната;

– хора, които поради възрастта си или налични увреж-
дания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 
протичане на инфекцията;

– лица, поставени под карантина – без доходи или с 
ниски доходи под линията на бедност, без близки, които да 
им окажат подкрепа;

– лица, обект на социално подпомагане, за които е уста-
новено нужда от допълнителна подкрепа и в условията на 
извънредна епидемиологична обстановка са в невъзмож-
ност да задоволят основните си жизнени потребности.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по чл. 37 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед
на директора на ОД „Земеделие“ – Пазарджик, 

О Б Я В Я В А ,  
че са изготвени проекти на доброволни споразумения за 
ползване на пасища, мери и ливади и регистрите към тях,

за землищата на с. Равногор.
Проектите са на разположение на заинтересованите страни и 

трети лица в общинската служба по земеделие − Пещера.

Общинска служба по земеделие − гр. Пещера

IN MEMORIAM
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