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На 24 юни много миряни 
– брациговци и гости на гра-
да, се събраха в църквата  
„Св. Йоан Предтеча”, за да 
почетат светеца и храмовия 
празник. Въпреки работния 
ден, една от най-обичаните 
църкви в околността бе 
изпълнена с богомолен на-
род, който чинно стоеше на 
празничното богослужение, 
а потокът от християни не 
секна до късно през деня.

В този празничен ден, 
обединил в православи-
ето почитането на св. Дух 
и  рождението на св. Йоан 
Кръстител, наречен още 
Предтеча, светата литургия  
бе предоставяна от няколко 

свещенослужители. 
След богослужението 

празнично слово произне-
се отец  Любомир Траянов, 
като припомни житието на 
светията. 

 „Да просим неговото 
представителство пред 
Бога за нас, за нашите 
семейства и целия българ-
ски народ” - каза накрая 
свещеникът и даде своя  
благослов.

След края на богослуж-
бата църковното настоя-
телство предложи според 
традицията благословено 
ястие на всички присъ-
стващи.

/Соб. инф./

ЦЪРКВАТА В БРАЦИГОВОЦЪРКВАТА В БРАЦИГОВО 
ПОЧЕТЕ КРЪСТИТЕЛЯПОЧЕТЕ КРЪСТИТЕЛЯ През обучение за по-

ефикасно изпълнение 
на професионалните си 
задължения  минават слу-
жителите в брациговската 
Общинска администрация. 
Това става възможно след 
като Общината подписа до-
говор с Министерството на 
финансите. Наречен „Пови-
шаване квалификацията на 
служителите в администра-
цията на Община Брациго-
во”, проектът се финансира 
по Оперативна програма 
„Административен капаци-
тет” (ОПАК) с 89 904,30 лв. 
от Европейския социален 
фонд и от държавния бю-
джет. Община Брацигово 
не участва със собствени 
средства в реализирането 
на разработката. 

Предвидено е по проек-
та през обучение да минат 
40 души, което се равнява 
на почти 100% от общите 
щатни бройки в местната 
администрация. Служители-
те ще бъдат обучавани чрез 
провеждане на обучения 
в Института по публична 
администрация, чрез про-
веждане на чуждоезиково 
обучение по разговорен 
английски език и чрез про-
веждане на семинарни 
обучения по следните теми: 
„Междукултурна комуника-
ция – правила на поведение 
и условия на работа в интер-
културна среда”, „Човеш-
ките и граждански права 
– работа с представители 
на малцинствени и уязви-
ми групи”, „Привличане на 
инвестиции. Екипна ефек-
тивност и организационна 
култура”, „Лидерски умения 

СЪЧЕТАВАМЕ ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО

и ефективни управленски 
стилове”, „Справяне с кон-
фликти и управление на вре-
мето и стреса”. Една серия 
от обученията завърши, дру-
ги тепърва предстоят. След 
приключването на всеки 
цикъл служителите получа-
ват специални сертификати. 
Постигането на конкретните 
цели, заложени в проекта 
– подобряване на профе-
сионалната пригодност на 
администрацията и мотиви-
рането на служителите за 
качествено и ефективно из-
пълнение на задълженията 
им, ще доведе до постигане 

на общата цел на ОПАК 
– усъвършенстване работата 
на държавната администра-
ция за реализиране на ефек-
тивни политики, качествено 
обслужване на гражданите 
и бизнеса и създаване на 
условия за устойчив иконо-
мически растеж и заетост. 
Проектът е с продължител-
ност 12 месеца и е повод 
служителите да съчетаят 
полезното с приятното. В 
процеса на обученията те 
посещават и исторически и 
културни дестинации, което 
допринася за повишаване 
на туристическата им ин-

формираност. 
Едно от поредицата 

обучения бе проведено 
в близост до Меката на 
българската държавна ад-
министрация - Евксиноград 
във Варна. По време на три-
дневния престой, освен ци-
къла обучения, служителите 
от Общинска администра-
ция имаха възможност да 
се запознаят с двореца Евк-
синоград и прилежащия му 
парк, с Ботаническата гра-
дина в Балчик, манастира 
„Св. св. Константин и Елена” 
и „Аладжа манастир”.

Мария МАДАРОВА

Лятното слънцестоене 
е фестивал, основан на 
вибрациите на слънчевата 
енергия. Нарича се още фес-
тивал на средата на лятото. 
Ден, който отдава почит на 
слънцето с огнени ритуали и 
извършване на слънчева 
магия, свързан с прастари 
култове към слънчевия бог. 
Сега слънцето е най-силно и 
всичко в света около нас е в 
най-активната си фаза. Праз-
никът Лятно слънцестоене 
символизира слънчевото 
божество в цялото му вели-
колепие и мощ. Празненство 
на страстта и успеха. Апогей 
на мъжката енергия. Време 
за празнуване на проспери-
тета в живота ви. 

Много растения и дърве-
та през юни са в разгара на 
растежа си. В този период 
между сеитбата и жътвата, 
когато полята и горите 
изобилстват от цветя, се 
събират и сушат билките за 
цялата предстояща година. 
Освен че са най-лековити, 
в този ден растенията про-
явяват своята магическа 
сила. Ако предпочитате фи-
тотерапията, сега е моментът 
да обновите своята билкова 
колекция, която да носи за-
ряда на лечебната слънчева 
енергия. В навечерието на 
Лятното слънцестоене се 
правят ритуали за рязане 
на пръчки от дърветата, ко-
ито се ползват за магически 

Неделя. Късен следобед. 
Брацигово е замряло под 
лъчите на жежкото юнско 
слънце. За щастие, залата 
на НЧ „В. Петлешков - 1874” 
започва да се пълни. Все 
още има естети, които от-
делят време за търсене на 
различната гледна точка. 

Радостни сме, че можем да я 
представим. Наши гости този 
път бяха младите таланти от 
Националната гимназия за 
сценични и екранни изкуст-
ва в Пловдив. Близо седми-
ца те са гости на градчето ни, 
осъществявайки проект по 
програма „Младежта в дей-
ствие” съвместно със свои 
партньори от Германия. Чрез 
сътрудничеството на млади 
хора от различни страни 
и етноси се създава един 
своеобразен жив учебник по 
толерантност. Основната цел 
на това обучение е да научи 
младежите и девойките да 

поемат отговорност за неща-
та, които искат да променят.

И именно това показаха 
на сцената възпитаниците на 

НГСЕИ – Пловдив, и техните 
гости за брациговската пуб-
лика. Един невероятен спек-
такъл от звук и светлина, 
едно плавно пътуване през 
човешката история в търсе-
не на истината за единството 
и красотата.

Младите актьори покори-
ха зрителите с перфект-
но подготвения театър 
на сенките и така за-
владяха вниманието 
им, че те дълго не иска-
ха да си тръгват. Хареса 
им, а в днешни дни това 
трудно се случва.

Н а ц и о н а л н а т а 
гимназия за сценични 
и екранни изкуства 
в  Пловдив е единстве-
но по рода си училище 
в България и на Бал-

канския полуостров. В него 
се обучават специалисти за 
работа в театъра, киното и те-
левизията, които да създават 
сценичното осветление. Въз-
питаниците й непрекъснато 
участват в собствени спек-
такли и експозиции.

Разделихме се с младите 
таланти, разглеждайки им-
провизираната изложба на 
керамични изделия във фо-
айето на читалището. Отново 
се натъкваме на изключите-
лен усет към прекрасното. 

Получихме и уверение-
то, че изделията ще бъдат 
дарени на децата от КСУДС 

– Брацигово, които бяха и 
най-ревностните фенове от 
публиката.

Иванка СТЕФАНОВА

МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕМЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ

ТРАДИЦИИ ПО ВРЕМЕ НА 
ЛЯТНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ

цели и за насочване на енер-
гията. Преди да отрежете 
клончето обаче, поискайте 
разрешение от дървото, а 
после в знак на благодар-
ност оставете дар в основа-
та му, например кристал. 

Нощта на Лятното слън-
цестоене е нощ за всякакъв 
вид магии, които изискват 
силата на мъжката енергия, 
както и за извършване на 
домашни ритуали. Време за 
природни церемонии навън, 
изцелителни кръгове и ша-
мански пътешествия. 

Тази нощ се обръща 
внимание на царството на 
Морфей - може да сънувате 
пророчески сънища. 

В българската традиция 
Лятното слънцестоене се 
чества с голям празник - 
Еньовден. Поверието твърди, 
че в нощта срещу Еньовден 
звездната енергия влива 
магическа сила в билките, 
а с първите лъчи слънцето 
ги прави още по-лековити. 
В този миг цялата  слънче-
во-звездна енергия се кон-
центрира в тях. Затова те се 
берат рано по изгрев, за да 
се запази целебната им сила. 
Наберете жълт кантарион или 

салвия, направете китка и я 
окачете вкъщи, за да пред-
пазва дома ви от мълнии и 
негативни сили. За защитни 
цели използвайте също игли-
ка, вратига, комунига, чеме-
рика, росен и тинтява. 

Росата в тази утрин също 
е лечебна. Измийте лицето 
си с капки роса или легнете 
направо в росна трева рано 
сутринта на Еньовден за 
здраве. Окъпете се в извор, 
река или море, защото там 
целебните лъчи на изгрева 
са докоснали водата, която 
като естествен вместител на 
енергията ще ви дари с не-
говата мощ! 

За ритуалите на този ден 
се използва мълчана вода. 
Силата на мълчаната вода 
се крие в нейната чистота, 
в съхранения неутралитет 
на енергийната й структура, 
който е основа за по-на-
татъшното й зареждане с 
желаната енергия. 

За да спазят тези по-
верия, всяка година жени 
и момичета от Брацигово 
посрещат слънцето в росата 
на ливадите до местността 
Свети Петър.  

„Априлци”

ЕНЬОВДЕН ЕНЬОВДЕН ЕНЬОВДЕН ЕНЬОВДЕН 



2 Общество

На 18 юни 2013 г. беше проведен 
квалификационен семинар на тема 
„Технология за създаване на уче-
ническо портфолио“ с обучител 
г-жа Галя Шуманова от „РААБЕ 
България“ – София. Обучението е 
част от плана за квалификация на 
педагозите от ПГСА и НУ „В. Пет-
лешков“. Темата е актуална, това 
е иновационен метод, който пред-
стои да се въведе в училище през 
следващата учебна година.

Местната структура на 
Дружеството на русофилите 
в Брацигово се присъеди-
нява към декларацията на 
Националното движение на 
русофилите в България по 
повод оскверняването на 
Паметника на съветската 
армия, който е използван за 
непристойно рекламиране 
на цинични събития с ниски 
устои.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
От няколко седмици на-

сам една цинична реклама 
съобщава за провелия се 
гей-парад „София прайд“ 
под формата на плакат.

Обект на гавра в нея са 
фигурите от Паметника на 
съветската армия, които са 
използвани за реклама на 
събитието в непристойни 
сцени.

Намираме това не 
само за скандално, а и за 
абсолютно неприемливо. 
Намесването на фигурите 
от паметника в реклама на 
гей-парад е проява на исто-
рическо бездушие, културна 
безидейност и изключите-
лен цинизъм.

Нещо повече, Законът 
за културното наследство 
определя този паметник като 
културна ценност, носител 
на историческа памет и има 
културна стойност. Всички 
културни ценности, макар и 
обществено достояние, се 
ползват със закрилата на 
държавни и общински орга-
ни и се стопанисват, управ-
ляват и съхраняват в об-
ществен интерес, в интерес 
на всички граждани. Зако-
нът въвежда разрешителен 
режим за ползване и раз-
пространение на копия или 
възпроизвеждане на обекти 
на културното наследство и 

затова има специален ред, 
включително сключване на 
конкретен договор със соб-
ственика на този паметник, 
в който изрично се посочват 
целите и предназначението 
на ползването. Законът не 
допуска произволно полз-
ване, включително и окари-
катуряване на национален 
паметник, свързан с истори-
ческото ни минало, за част-
ни интереси, още по-малко 
израждането му в паметник 
на гей-движение. Правото 
на всеки човек свободно 
да изразява вярванията, 
религията и разбиранията 
си за живота, но не като 
нарушава законите, както и 
незачитайки не само пра-
вата и законните интереси 
на останалите граждани, а 
поругавайки собственото си 
културно наследство. С дей-
ствията си по отношение на 
паметника, организаторите 
на гей-парада нарушават чл. 
58 от Конституцията на РБ, 
чл. 177 и следващите разпо-
редби от Закона за култур-
ното наследство и Наредба 
№ Н-00-0005 от 8 юни 2010 г. 
за условията и реда за въз-
произвеждане на културни 
ценности в копия, реплики и 
предмети с търговско пред-
назначение.

Настояваме разпростра-
нението на тази реклама да 
бъде прекратено. 

Надяваме се нашата дек-
ларация да събуди съвестта 
не само на мислещите граж-
дани, но и на компетентните 
власти, които с цялата стро-
гост на закона да накажат 
нарушителите.

Ние няма да се откажем 
да следим тази тема, защото 
действията по нея ще дадат 
знак дали България се е 
променила като страна.

Старата градска песен 
звучи като магия, в която 
има много любов. Тя ни 
връхлита като стихия, за да 
остави в душите ни красив 
белег. Тази магия е докос-
нала с нежните си криле 
стотици мъже и жени, които 
се стекоха от близо и далеч 
в Пловдив на 7, 8 и 9 юни. 
Градът на тепетата е канди-
дат за Културна столица на 
Европа за 2019 г. За 13-и 
пореден път сега този кра-
сив голям град край Марица 
събра в конгресната зала на 
панаирното градче хорове, 
групи и състави от Пловдив-
ско, Пазарджишко, Врачан-
ско, Русенско, Хасковско, 
Кюстендилско, Старозагор-
ско, Варненско, Бургаско, 
Софийско, от още много 
градове и села, в които се 
пеят тези вълнуващи песни 
за любовта и приятелството.
Идеята на фестивала е чрез 
изпълненията да се покаже, 
че тези песни са едно голя-
мо богатство в българската 
съкровищница. То трябва да 
се пази, да се пренася през 
годините и да се предаде на 
бъдещите поколения.

Всички участници по-

казаха с много 
добрите си из-
пълнения, че 
ценят тези пес-
ни с прекрасни 
текстове и при-
ятни мелодии.  
Д и р е к т о р ъ т 
на фестивала 
К а р а м ф и л а 
Йоргова изра-
зи увереност, 
че ще се по-
стигнат отлич-
ни резултати 
и хора от всички възрасти 
ще почувстват магията на 
нежните чувства.

В този традиционен 
фестивал на старата градска 
песен с красивото име „Неж-
ни чувства“ взе участие и 
съставът от нашия град –  
Вокална група при Клуба на 
пенсионера с ръководител  
Никола Донов.

Нищо, че годините са из-
сипали сняг в косите, нищо, 
че краката наболяват – това 
не спира желанието. За 
силни страсти пяха всички, 
а достойно сред тях се из-
висиха нашите  ентусиасти. 
Жените от Брацигово и 
техният кавалер дори спе-

челиха, напълно заслужено, 
третото място. 

Фестивалът се проведе 
под патронажа на кмета на 
Пловдив Иван Тотев, със 
съдействието на Община 
Пловдив, пловдивската 
Нова българска телевизия, 
Регионалния център на 
БНТ, Радио Пловдив и хотел 
„Лайпциг“ в палата № 6 на 
панаирното градче.

Организацията беше 
много добра. Членовете на 
журито – Развигор Попов 
и Мими Иванова, посреща-
ха доброжелателно всеки 
колектив и след прецизна 
оценка лично поздравяваха 
най-добрите изпълнители.

ДАР

На 6.06.2013 г. се проведе Втората 
среща на поколенията, посветена 
на 135 години от Освобождението 
на България от турско робство. 
Ученици от ПИГ на СОУ „Народни 
будители“, обучаващи се по проект 
„Подобряване на качеството на об-
разованието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“, 
и членове на клубовете на хората с 
увреждания и на пенсионера в гр. 
Брацигово организираха екскурзия 
по маршрут Калофер - вр. Шипка - 
Казанлък и Стара Загора.

Поклониха се пред паметника и 
родния дом на Христо Ботев - голе-

мия български поет и революционер. 
Много емоции донесе на всички из-
качването на част от стъпалата (сил-
ният дъжд и мъглата не позволиха 
преодоляването на всичките 999), 
докосването до величавия подвиг 
на опълченците, стиховете за Бълга-
рия и песните, които прозвучаха под 

небето на Стария Балкан. Въпреки 
лошото време, всички достигнаха до 
върха на паметника. Жалко, че мъгла-
та не им позволи да видят България 
отвисоко.

Интерес предизвикаха рисувана-
та Тракийска гробница в Казанлък и 
неолитните жилища в Стара Загора.

„Хубава си, моя горо“, стихове за 
Брацигово и за България огласиха 
паметника „Самарско знаме“ в Стара 
Загора. Незабравими ще останат тези 
мигове в паметта на всички. Най-въз-
растният участник - Васил Тосев, и 
най-малкият - Цветомир Цанков, по-
лучиха за спомен сувенири с розово 
масло - свеж дъх от Розовата долина. 

В автобуса се пееха песни и не-
прекъснато се разиграваше виктори-
на с въпроси от изучавания по пред-
метите материал. Всички получиха 

награди и лакомства.
Много изморени, но и много до-

волни от преживяното през деня, 
всички си пожелаха нови срещи и 
нови пътувания. 

Веска КРЪСТЕВА

Много думи се изговори-
ха и изписаха за това какво 
е държавата.

За едни държавата са 
гражданите, за други - ин-
ституциите, а за трети - чи-
новниците. Най-вероятно е 
всичко това вкупом. Но кой 
е водещият? Мненията от-
ново са различни. За едни 
е гражданското общество, 
което все още вегетира, за 
други - недостатъчно чита-
вите правила, по които рабо-
тят институциите, а за трети 
- мотивацията на служите-
лите в администрацията, 
която също куца. Вероятно 
има и други мнения, напри-
мер политическата воля на 
управляващите. 

Споменах управлява-
щите и се хващам за тази 
сламка. Какво стана при 
последните управляващи? 
Както и преди, те не зало-
жиха на развитие на граж-
данското общество, нито на 
ясни правила за работа на 
институциите, но се опитаха 
да засилят мотивацията на 
работещите в държавната 
администрация. По какъв 
начин? Най-общо казано 
като разделиха заплаща-
нето на гарантирано и до-
пълнително, като второто се 
получава след свършване 
на съответна работа. На пръв 
поглед решението е логично 
и справедливо. Но важното 
в случая е не разделянето 
на заплащането, а кой реша-
ва за допълнителното. При 
такова разделение естестве-
ният отговор е прекият на-
чалник. Така новата система 
на заплащане започна да се 
прилага навсякъде в дър-
жавната администрация. По-
ложителният ефект от при-
лагането остана невидим за 
обществото, а видимият бе 
получаването на огромни 
бонуси от доста ръководни 
кадри и от техните верни 
приближени.

Къде е грешката в слу-
чая? Вероятно не в раз-
делянето на заплащането 
и дори не в решаващата 
роля на прекия началник, 
а в липсата на критерии за 
определяне както на гаран-
тираното, така и на допъл-
нителното заплащане. Всеки 
труд, в т. ч. на държавната и 
общинската администрация, 
е различен. Различава се 
по отговорност, срочност, 
натовареност, оперативни, 
аналитични, разработващи и 
методически функции, кон-
такти с институции и граж-
дани и т. н. Определянето на 
гарантирано и допълнител-
но заплащане без отчитане 
на специфичните особенос-
ти на всяка администрация 
води до липса на мотива-
ция, шуробаджанащина 
и неефективна работа на 
държавните и общинските 
институции. В крайна сметка 
това води до разхищаване 
на заделените немалки 
бюджетни средства без 
получаване на очакваните 
от гражданите обществени 
продукти и услуги. Време е 
тази порочна система на за-
плащане да бъде ефективно 
реформирана. 

Тогава всеки с право би 
казал: „Държавата – това 
съм аз!“

Ангел ПОПОВ
д-р по икономика, 

инженер, икономист

На 17 юни 2013 г. стар-
тира проектът „Ученически 
практики“ за ученици от 
ПГСА - гр. Брацигово. С тази 
практика на реално работно 
място се цели: надгражда-
не на знания, практически 
умения и компетентности, 
придобити по време на обу-
чението; улесняване на пре-
хода от училище към пазара 
на труда. Компонент 1 от про-
екта на МОМН „Ученически 
практики“ обхваща всички 
училища от системата на 
професионалното образова-
ние и обучение. Практическо 

обучение трябва да преминат 
43 500 ученици. За успешно 
завършено ще се счита прак-

тическото обу-
чение, прове-
дено в реална 
работна среда 
в рамките на 
не повече и не 
по-малко от 240 
часа.

В нашата 
община стро-
ително-инвес-
тиционна ком-
пания „Братя 
П а ш к у л е в и “ 
ООД осигури 

две работни места за уче-
ници - Стоимен  Рангелов и 

Илиан Кулински. Те ще ра-
ботят под ръководството на 
наставника Иван Грънчаров. 
Като партньор на строител-
ната гимназия се включи и 
Общинска администрация 
- Брацигово, която  също 
предложи две работни мес-
та. Под опеката на ментора 
Иванка Кабакчиева ще пови-
шават своята квалификация 
учениците Йордан Влахов и 
Тодор Пищалов.

Всeки ученик има право 
да се включи само веднъж в 
рамките на своето обучение 
в предвиденото практическо 

обучение в реална работна 
среда. В бюджета на проекта 
са заложени и средства за 
възнаграждение на настав-
ници в училищата и от страна 
на работодателя.

Стоянка ЙОРДАНОВА

ДЪРЖАВАТА – 
ТОВА СЪМ АЗ!

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестираме във вашето бъдеще!

АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÑÒÀÐÀÒÀ ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÑÒÀÐÀÒÀ 
ÃÐÀÄÑÊÀ ÏÅÑÅÍ ÃÐÀÄÑÊÀ ÏÅÑÅÍ 

Европейски социален фондЕвропейски съюз

Отново на пътОтново на пътОтново на път
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О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество и в изпълнение на Решение 
№ 357/30.05.2013 г. на Общински съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-

жим имот, частна общинска собственост, представляващ 
масивна сграда – вила № 352, състояща се от полувкопан 
етаж – партер, със застроена площ 75,12 кв. м и два над-
земни етажa със застроена площ по 138,23 кв. м, попадаща 
в урегулиран поземлен имот VII – за ведомствени почивни 
станции, в кв. 2 по действащия регулационен план на лето-
вище Васил Петлешков, при съседи вила №108, вила №120 
и от две страни улици.

Начална тръжна продажна цена - в размер на 124 000  
/сто двадесет и четири хиляди/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.07.2013 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. 
„Атанас Кабов“ № 6а.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
до 16.00 ч.  на 11.07.2013 г. срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна продажна цена се внася по сметка 
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при Об-
щинска банка АД - Пещера, или в брой в касата на Община 
Брацигово до 16.30 ч. на 11.07.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация – гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 11.07.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в рамките на 
работното време на Общинската администрация – гр. 
Брацигово, след предварителна заявка в стая № 16 и пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документация до 
15.00 ч. на 10.07.2013 г.

В случай, че за обявения търг не се явят кандидати за 
участие, последващ търг да се проведе след петнадесет 
дни.

За допълнителна информация: стая № 16
в Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116 и 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

Приключи петата серия 
срещи на ОИЦ – Пазарджик, 
по общините.

На 12 юни 2013 г. завър-
ши петият цикъл от инфор-
мационни срещи в общини-
те от Пазарджишка област, 
организирани от Областен 
информационен център 
– Пазарджик. Финалното 
събитие се проведе в хотел 
„Тракия“ в Пазарджик.  

Единайсетте срещи в 
общините събраха заин-

тересовани специалисти 
от образователната сфера, 
НПО сектора и общински и 
държавни административни 
структури – общо 251 участ-
ници.

От 22 май досега екип 
от Информационния център 
изнесе презентации на по-
следните проекти на опера-
тивните програми „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
и „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ за 

новия програмен период 
2014 – 2020 г. 

Други теми на форумите 
бяха подборът на проекти и 
оценката на проектни пред-
ложения. Представени бяха 
регламентите за подбор 
на проектни предложения, 
описани в Постановление 
на Министерски съвет №121. 
Това бе вторият модул от го-
лямата тема за управление 
на проектния цикъл, която 
е заложена в програмата 
на центъра за настоящата 
календарна година. 

Предишната серия от 
информационни срещи бе 
на тема „Разработване на 
проектни предложения“, 
а в следващия информа-
ционен цикъл през месец 
септември се предвижда 
екипът да представи под-
робности около изпълне-
нието и мониторинга на 
проекти по оперативните 
програми. 

Анна ГЕНЧЕВА
експерт „Комуникация, 

информация и логистика“

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 101, ал. 7 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 
във връзка с чл. 37 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение 
№283/31.01.2013 г. на Общински съвет – гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичeн търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на поземлени имоти - пасища - публична общинска 
собственост с обща площ 595,727 декара, находящи се в 
землището на село Жребичко, за общо  ползване от земе-
делски стопани и ползватели, които желаят да ги поддър-
жат в добро земеделско и екологично състояние за срок 
от 5 (пет) години с начална годишна тръжна наемна цена в 
размер на 6 (шест) лева.

Списък на имотите с обща площ 595,727 декара е 
публикуван в интернет на сайта на Община Брацигово 
www.bratsigovo.bg и на информационното табло пред 
фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, 
ул. „Атанас Кабов“ №6а.

Търгът ще се проведе на 17.07.2013 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Младежки дом - гр. Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски“ №1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
срещу сумата от 100 (сто) лева до 15.00 ч. на 16.07.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от обяве-
ната първоначална годишна наемна цена се внася в брой 
в касата на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
или по сметка IBAN BG88 SOMB 91303332969601, BIC SO-
MBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на 
16.07.2013 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация – гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 16.07.2013 г.  

Оглед на имотите може да се направи всеки работен 
ден до датата на търга след представяне на документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка в 
стая №12 на Общинска администрация - гр. Брацигово.

В случай, че няма подадени заявления за участие и 
търгът не се проведе, последващ търг да се проведе след 
петнадесет дни при същите условия.

За допълнителна информация: стаи №12 и №16
в Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 115 и 116

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 101, ал. 7 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 
във връзка с чл. 37 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение 
№283/31.01.2013 г. на Общински съвет – гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичeн търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на поземлени имоти - пасища - публична общинска 
собственост с обща площ 648,969 декара, находящи се в 
землището на село Жребичко, за общо ползване от земе-
делски стопани  и ползватели, които желаят да ги поддър-
жат в добро земеделско и екологично състояние за срок 
от 5 (пет) години с начална годишна тръжна наемна цена в 
размер на 6 (шест) лева.

Списък на имотите с обща площ 648,969 декара е 
публикуван в интернет на сайта на Община Брацигово 
www.bratsigovo.bg и на информационното табло пред 
фронт-офиса на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
ул. „Атанас Кабов“ №6а.

Търгът ще се проведе на 16.07.2013 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Младежки дом - гр. Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски“ №1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация – гр. Брацигово, срещу 
сумата от 100 (сто) лева до 15.00 ч. на 15.07.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от обяве-
ната първоначална годишна наемна цена  се внася в брой 
в касата на Общинска администрация – гр. Брацигово, 
или по сметка IBAN BG88 SOMB 91303332969601, BIC SO-
MBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на 
15.07.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация – гр. Брацигово, до 
16.45 ч. на 15.07.2013 г.  

Оглед на имотите може да се направи всеки работен 
ден до датата на търга след представяне на документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка в 
стая №12 на Общинска администрация – гр. Брацигово. 

В случай, че няма подадени заявления за участие и 
търгът  не се проведе, последващ търг да се проведе след 
петнадесет дни при същите условия.

За допълнителна информация: стаи №12 и №16 
в Общинска администрация – Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 115 и 116 

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Проект за дневен ред:
1. Приемане на отчета за направени разходи 

по случай честванията на 137-годишнината от 
Априлската епопея в Брациговски въстаничес-
ки пункт.

2. Приемане на информация за изготвени, 
приети и реализирани  проекти и усвоени сред-
ства от програмите на Европейските фондове.

3. Продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Брацигово, ул. „Паница Семерджиев“.

4. Приемане на отчет за извършените сдел-
ки по управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на община Брациго-
во през първото шестмесечие на 2013 г. 

5. Съгласуване допускане за изменение на 
ПУП-ПР за част от кв. 36, УПИ IV - Строителен 
техникум по плана на гр. Брацигово.

6. Съгласуване допускане за изменение на 
ПУП-ПРЗ за част от кв. 46, УПИ I – Училище и 
УПИ IV - 623, за хотел по плана на с. Равногор, 
община Брацигово.

7. Промяна начина на трайно ползване на 
земеделски земи, пасища и мери - публична об-
щинска собственост, намиращи се в землището 
на с. Жребичко, в гори.

8. Искане за изменение на ПУП-ПР за част от 
кв. 22, УПИ I - 261 и УПИ ХХII - 261 и улица с о.т. 
14а - 107 по плана на с. Бяга.

9. Приемане на отчет за дейността на Мла-
дежки дом – гр. Брацигово, от м. май 2012 г. 
до м. май 2013 г. и мерки за подобряване на 
дейността му.

10. Добавяне на нов текст към Решение 
№338 от 25.04.2013 г., прието с Протокол № 21 на 
Общински съвет – гр. Брацигово.

11. Промяна адреса на „Преходно жилище“ 
– южно крило и „Преходно жилище“ – източно 
крило към „Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства“ - гр. Брацигово, считано от 
01.08.2013 г.  

12. Закриване на „Преходно жилище“ – за-
падно крило към „Комплекс за социални услуги 
за деца и семейства“ - гр. Брацигово, считано от 
01.08.2013 г.  

13. Разглеждане на жалби от Мария Василе-
ва Анастасова и Георги Иванов Христов – жите-

ли на гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 3. 
14. Освобождаване от отговорност управи-

теля през периода 2009–2011 г. на общинското 
дружество „Инфрастрой“ ЕООД - гр. Брацигово 
- Георги Василев Кабов.

15. Поемане на краткосрочен дълг с креди-
тор „Фонд за органите на местното самоуправ-
ление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране 
на проект „Устойчиво развитие на община за 
финансиране“ на проект „Устойчиво развитие 
на община Брацигово чрез прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в образователната 
инфраструктура – СОУ „Народни будители“, НУ 
„Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджи-
ева“.

16. Кандидатстване на Община Брацигово с 
проект „Изграждане и реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и обществени зелени площи 
– II градска част в гр. Брацигово, общ. Брациго-
во, обл. Пазарджик, по мярка 322 „Обновяване 
и развитие на населените места“ от Програмата 
за развитие на населените места“ от Програма-
та за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г., в който дейностите отговарят на 
приоритетите на общинския план за развитие.

17. Съгласуване предложение за изменение 
на ПУП-ПР за част от кв. 37, УПИ „Зеленина“ по 
плана на с. Бяга.

18. Предложение на кмета на общината 
за запознаване с две заповеди на ВрИД Об-
ластен управител на област Пазарджик под № 
ПО-151/13.06.2013 г. и № ПО-152/13.06.2013 г. за 
преразглеждане на Решения № 355 и 356 на Об-
щински съвет – гр. Брацигово, взети с Протокол 
№ 22/30.05.2013 г. 

19. Кандидатстване на църковното настоя-
телство при храм „Св. Атанасий“ – с. Розово, 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места“ от ПРСР 2007-2013 г.

20. Изказвания, питания и предложения от 
граждани.

С уважение: 
Илия КАЛИНОВ

председател на Общински съвет Брацигово
Дневният ред подлежи на промяна 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 ПАЗАРДЖИК

Потребителите по проект „По-Потребителите по проект „По-
мощ в дома“ и работещите към мощ в дома“ и работещите към 
проекта, както и всички получава-проекта, както и всички получава-
щи безвъзмездно топъл обяд от село щи безвъзмездно топъл обяд от село 
Исперихово изказват дълбоката си Исперихово изказват дълбоката си 
признателност към щедростта, чо-признателност към щедростта, чо-
вешката отзивчивост и чувство за вешката отзивчивост и чувство за 
съпричастност на екипа за социални съпричастност на екипа за социални 
услуги, воден от г-жа Мадарова.услуги, воден от г-жа Мадарова.

Сърдечно ви благодарим за подкре-Сърдечно ви благодарим за подкре-
пата, която ни оказвате. Вие ни по-пата, която ни оказвате. Вие ни по-
мирявате с живота, позволявате ни мирявате с живота, позволявате ни 

да оценим онова, което имаме и да не да оценим онова, което имаме и да не 
тъгуваме за онова, което нямаме.тъгуваме за онова, което нямаме.

С този акт на подадена ръка ва-С този акт на подадена ръка ва-
шият екип доказва за пореден път шият екип доказва за пореден път 
високата степен на социална анга-високата степен на социална анга-
жираност и съпричастността ви жираност и съпричастността ви 
към обществено полезни каузи.към обществено полезни каузи.

Пожелаваме на всички ви много Пожелаваме на всички ви много 
здраве, сили, енергия в работата, здраве, сили, енергия в работата, 
която вършите за връщането ни към която вършите за връщането ни към 
живота и вярата в добротата на живота и вярата в добротата на 
човека.човека.

Запазете своята вяра в доброто и Запазете своята вяра в доброто и 
я множете, предавайки я на другите я множете, предавайки я на другите 
около вас, за да се случват в реал-около вас, за да се случват в реал-
ността тези малки чудеса!ността тези малки чудеса!

ПотребителиПотребители
от с. Испериховоот с. Исперихово

ОБЩИНСКИ С ЪВЕТ -  БРАЦИГОВО

Съобщава, че на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА се свиква заседание на Общин-
ски съвет - гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на 27.06.2013 г. (четвъртък) 
от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
ДО

ЕКИПА НА Г-ЖА МАРИЯ МАДАРОВА
ПРОЕКТ „ПОМОЩ В ДОМА“ 

ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
ГР. БРАЦИГОВО



Според формулата на 
британския учен Клиф Ар-
нал този ден е 21 юни.

Петъкът е един от най-
любимите дни в седмицата 
за работещия човек, което, 
разбира се, не е изненад-
ващо. 

Тазгодишният  21 юни 
обаче бе много специален. 

Според формулата на 
британския учен Клиф Ар-
нал това е най-щастливият 
ден в годината, когато броят 
на положителните фактори, 
подобряващи настроението 
на човека, достига макси-
мума си.

Формулата на щастието  
изглежда по следния начин: 
O + (NxS) + Cpm/T + He

В нея О означава въз-
можността да прекараш из-
вестно време на открито, N 
е общуването с природата, 
S - социалното взаимодей-
ствие, Cpm - детските споме-
ни за лятото и положителни-

те мисли, Т - температурата 
навън, и He - предвкусване-
то на предстоящите почивни 
дни. 

За да установи кой е най-
щастливият ден в годината, 
Арнал е поставил всеки 
един в уравнението си и 
третият петък на юни е заел 
първото място. 

Ученият изчислил още 
кой е най-депресиращият 
ден в годината - това е по-
неделникът на последната 
седмица на януари, който 
неофициално се нарича 
Тъжният понеделник. 
В този случай британският 
учен е отчел фактори като 
студеното зимно време, 
дълговете, останали след 
празнуването на Коледа, 
унинието, настъпило след 
края на новогодишните 
празници и т.н.

Усмихнете се - все пак 
сте преживели най-щастли-
вия ден в годината!

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

Време за губене 

ÐÎÄÈ ÌÅ, ÌÀÉÊÎ, Ñ ÊÚÑÌÅÒ!...ÐÎÄÈ ÌÅ, ÌÀÉÊÎ, Ñ ÊÚÑÌÅÒ!...
„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí”

ÀÀнгел Чортев е биз-
несмен. Тоест – нещо 

като диригент на огромен 
оркестър, който изпълваше 
аурата му с акордите на 
най-вълнуващата го музика. 
Финикийската!

При това – композицията 
си беше негова! Авторска! 
Чортевска хармония, галеща 
ухото му с омайния си сребъ-
рен звън.

Дори и изпружен на 
мекия стол, дори и с плътно 
притворени клепачи, до-
сущ като великия Бетховен 
на последния му концерт, 
Чортев бе убеден, че власт-
ната му палка цепи въздуха 
като меч и че оркестрантите 
му – от първата писалка до 
последната кирка, звучат в 
желаната от него златоносна 
полифония.

Всъщност…
В съзнанието на „дири-

гента” внезапно се прокрад-
на някакво съмнение. Нещо 
подобно на онова, което 
навремето е накарало Бет-
ховен да отвори очи на спо-
менатия последен концерт. И 
да се ужаси от поразилата го 
пълна глухота.

Да-а-а! Нещо май на-
истина бе заскрибуцало. 
Бяха му докладвали, че 
една от основните машини 
е аварирала, а ремонтът й се 
проточваше вече десети ден. 
Цели две седмици, през кои-
то неговите „първи цигулки” 
непрекъснато музицираха в 
алегро виваче - „Работим, 
шефе!” и „Правим всичко 
възможно, шефе!”. Но резул-
тат нямаше и нямаше.

Този съмнителен тон 
трябваше да се провери. 
Ама че досада!…

Навън се бе спуснал ку-
чешки студ и Чортев отвори 
полирания  си гардероб. 
Предстоеше му нещо като 
арктическа експедиция и 
следователно трябваше да 
бъде надлежно екипиран. Че 
то само грипът му липсваше 
сега! Или, не дай си, Боже 
– бронхопневмонията! Бр-р-р!

Бизнесменът навлече 
отдавна отредената за тази 
цел, но все още неупотре-
бявана работническа шуба, 
покри темето си с плетена 
шапка и пъхна лапите си в 
кожени ръкавици. После, 
по навик, развъртя двете 
си лоясали полусфери - на 
шкембето и задницата, пред 
огледалото.

- Я-а! – усмихна се той, 
защото почти не се позна.

Ведно с образа от огле-
далното отражение в душата 
му нахлу и някаква ностал-
гия от годините, когато тази 
дегизировка бе обичайното 
му работно облекло. И ако 
се пренебрегнеше фактът, 
че сега бе понабъбнал като 
бобено зърно в плакия, биг-
босът би се заклел, че вижда 
пред себе си някогашния 
млад и начинаещ работяга 
Ангелчо. 

- Но… – намигна си 
самолюбуващият се мачо. 
- И сега съм неустоим! Дори 
още пӝ. Същинска хала съм! 
Мъж и три четвърти!

И напусна кабинета пре-
ди да е прекипял като ески-
мос в сауна.

Навлизайки в ремонтния 
цех, собственикът му по-
трепери.

„Б-р-р! Че то май вътре е 
по-студено отколкото навън 
– констатира с изненада той. 
– И течението си го бива! Как 
ли издържат тия тука?”

След секунда обаче 
пропъди еретичните си по-
мисли. „Къде ще ходят, та 
да не издържат! Щом искат 
да ядат…”

И ги замести с други, 
много по-въодушевяващи 
– тези за собствения му не-
вероятен шанс да попадне 
в точното време на точното 
място. Инак най-вероятно 
сега и той самият щеше да 
бъде закотвен като роб до 
гроб в някакъв подобен бар-
дак. Но… „Кой за каквото е 
учил! Ха, ха! Роди ме, майко, 
с късмет, пък ме хвърли на 
смет!” 

Окрилен от кръвоза-
топлящото си заключение, 
„маестрото” продължи към 
„подиума”. Като за начало 
в ушите му зазвучаха само 
подрънкващите от вятъра 
ламарини, закрепени вместо 
стъкла по рамките на метал-
ните прозорци. Не им обърна 
внимание. Нека си дрънчат! 
Омръзнало му бе да се харчи 
за остъкляване.

След първите няколко 
крачки обаче загуби ори-
ентир. Някакъв боботещ на 
място и бълващ облаци от 
недоизгорели газове ками-

он наслагваше пред очите 
му истинска димна завеса.

- Пфу-у-у! – изруга Чортев 
и задъхвайки се като риба на 
сухо, подвикна към един 
едва забележим силует. – А 
бе, защо не проветрявате, 
бе?

- А как? – дочу се от-
говор от мъглявината. – Ас-
пирациите не работят от сто 
години…

- Оф-ф-ф!
Възклицанието бе ге-

нерирано автогенно. И не 
бе насочено към никого, а 
предизвикано от досадата, 
свързана със спомена за 

многократните заявки за 
ремонт на покривните вен-
тилатори. Бяха му ги предос-
тавяли там горе, на бюрото 
му, но всеки път грижливият 
стопанин ги бе отбутвал на-
страни. „Да, бе! Вентилато-
ри! Глезотийки!” Климатикът 
в собствения му офис беше 
напълно достатъчен.

Само след секунда по-
следва и второ самородно 
„Оф-ф-ф!”. Този път заради 
замоталите се в краката му 
железарии и купчинките от 
омаслени трици, парцали и 
какви ли не още боклуци. 
Като нищо можеше да се 
строполи, че да си потроши 
и краката. А-а-а!

Премеждието го принуди 
да поспре и да се огледа. Не 
беше надниквал в това хале 
от деня на приватизацията и 
обстановката му беше напъл-
но непозната. А пък така, за-
мъглена от задушаващата го 
газова смрад – съвсем. Може 
би точно заради това отвори 
наслука първата попаднала 
му странична врата. Озова 
се в малка катакомбичка, 
където около самоделна 
ръждясала конструкция със 
зачервени реотани бяха на-
сядали няколко души.

- Аха! – каза си той и из-
грухтя едно „Здравейте!”.

- Здрасти, колега! – за-
въртя се около оста си ня-
какъв дебеланко, опакован 
като чукча по време на лов 
и добави: – Ти ли си новият 
монтьор?

- Хм! – изкриви устни 
Чортев. – Да кажем… А ти 

кой си?
- Метачът. Ама я ела да му 

ударим по една глътка. Про-
тив замръзване…

- Алкохол?!!! През работ-
но време?!!!…

- Тук, братче, няма друг 
начин за оцеляване… Нещо 
като антифриз е… Дръпни, 
де!

- Антифриз значи! – очи-
те на „новия монтьор” за-
святкаха като мълнийки. – И 
на топличко! Край реотани-
те!... Ето! Чак сега разбирам 
защо плащам такива сметки 
за ток!... А отвън е заринато 
с боклук!  

Макар и късничко, ра-
ботникът загря с кого си 
има работа и започна да се 
оправдава:

- Ами то в тоя лисичар-
ник, началник… В тоя фри-
зер…

Чортев обаче насочи гне-
ва си към другите:

- А вие какви сте? 
- Ами… И аз чистач… 
- И аз… Хигиенист…
- Леле, леле, леле! Цяла 

сюрия метачи! Чистачи! Хи-
гиенисти! Ама вас кой ви е 
назначавал толкова много, 
бе?

- Еми Вие, господин на-
чалник… Щото ние такова… 
Инак сме монтьори… Ама 
трудоустроени… И сега само 
за малко… Да се постоплим 
и тръгваме…

Побеснял от откритието 
си, Чортев не ги изчака, а се 
втурна навън в търсене на 
проблемната си машина. Не 
му беше трудно да я забеле-
жи – край нея бяха скупчени 
като на седянка други чети-
рима-петима. 

- Какво става тука? 
– изръмжа той преди да е 
отприщил повторното си из-
бухване.

- Работим… Помагаме… 
- отвърнаха му хорово.

Тези май го бяха разпо-
знали.

- Работите! Помагате! 
И кой на кого помага като 
всички сте засмукали цига-
рите като комини? Оу-у-у! 
И шишенце си подавате… 
Антифриз, а?…

- Ми-и-и…

Изпод машината внезап-
но закрещя ядосан бас:

- А бе, какво ми подаваш 
бе, диване такова? Не мо-
жеш ли да направиш разли-
ка между болт и шпилка…

Миг след това оттам из-
скочи омаслен отгоре до 
долу мъжага:

- Махайте се всички! 
Поне да знам, че няма на 
кого да разчитам…

Работниците заотстъпва-
ха сконфузено, а разяреният 
кресна право в лицето на 
Чортев:

- Не ме ли чу бе, тъпанар 
такъв! Изчезвай!

- Ваньо, Ваньо!... – при-
дърпа го някой отзад. – Това 
е шефът, бе!… Господин 
Чортев…

- Ако ще и владиката да 
е!... Не ме интересува…

- Спокойно, момче, спо-
койно… - поомекна сконфу-
зеният шеф. – Какво има?…

- Какво има? И питаш! 
Какво си ми зачислил тука 
разни гайкаджии, та аз да 
опъвам каиша вместо всич-
ки… Тоя не разбирал, оня 
не умеел!… И всичко аз, 
нали? Толкова ли не можеш 
да назначиш някой що-годе 
по-кадърен?...

- Ама-а-а…
- Ама! И какви са тия час-

ти, дето ми ги купуваш? Бок-
луци! Една и съща скоростна 
кутия три пъти я сменявам 
вече! За тоя дето духа!… 

- Как така три пъти?…
- Ами така!… Качвам 

– свалям, качвам – свалям! 
На щангист съм се превър-
нал! Доставят ги ужким за 
нови, а те – по-дефектни от 
старите!… Върти си дала-
верките някой, ама не знам 
кой… Ето тая я бях белязал 
тука. Нарочно! Рекламираха 
я в магазина и какво? След 
три дена пак ми я връщат! 
Като нова уж… Нова, ама 
нанай! Теглили й една боя и 
готово!…

От студа, от дима, от ми-
зерията и от всичко видяно 
и чуто съзнанието Чортево 
изпадна в турболенция и 
само за секунда се преоб-
разува в скоротечен шемет. 
Зацикли и вестибуларният 

му апарат, а междувременно 
в ушите му една след друга 
започнаха да се възвръщат 
репликите, които там, горе 
на бюрото му бяха звучали 
като химни:

„Този момък трябва да 
го назначим на всяка цена! 
Майстор и половина е! Мно-
го надежден!” – беше гугу-
кала кадровичката Милена 
над всяка, поднесена от нея, 
молба за назначение.  А той, 
ахмакът, й бе вярвал!

„Купуваме само от най-
реномираните доставчици!” 
– беше го убеждавал не-
прекъснато заместникът 
Рапопонков. Значи и той го 
бе лъгал!

„И възможно най-изгод-
но!” – беше се включвало в 
ангелогласния хор и счето-
водителчето Пендаров. „Хм! 
И ти ли, Бруте?”

Ненадейно истината бе 
лъснала в цялата си голота - 
нахална и грозна като дърта 
проститутка.

- Боже, Боже! – простена 
широко разтворилият очи 
„диригент” и закрещя: - Къде 
е механикът? Къде е Рапо-
понков?

- Мене ли питаш къде 
са?… - отговори му един-
ственият работещ работник. 
- Очите им не съм виждал 
тука… Търси ги напролет, ако 
въобще се появят! Ама и аз 
се махам! Още сега! Писна 
ми!… Намръзнах се!... Отро-
вих се!... Край!...

- А-а-а! – Чортев за-
квича като коледно прасе, 
притиснато под ножа и се 
изнесе към офиса си почти 
на бегом.

Значи са го премятали 
през цялото време! Мамили 
са го! Крали са го! Тези, на 
които той разчиташе. Първи-
те му цигулки! Гайди такива!

Леле, леле, леле! Чорте-
вият въображаем оркестър 
май отдавна-отдавна бе за-
млъкнал като мъртвец, а той, 
наивникът, дирижираше ли, 
дирижираше.

- Ама ще я разчопля аз 
тая работа! – тръшна се от-
чаяният бос в креслото си. 
– Ще ги направя на кайма! 
Нека само да си взема дъх…

Кръвта му вече бе така 
разгорещена, че не същест-
вуваше никаква опасност от 
измръзване. Задушаването 
обаче му беше почти  гаран-
тирано. И започна да се раз-
съблича като зелка.

Димитър ДЪНЕКОВ   

ИЗЧИСЛИХА КОЙ Е НАЙ-ИЗЧИСЛИХА КОЙ Е НАЙ-
ЩАСТЛИВИЯТ ДЕН В ГОДИНАТАЩАСТЛИВИЯТ ДЕН В ГОДИНАТА

Добре заслуженото излежаване през уикенда помага срещу по-Добре заслуженото излежаване през уикенда помага срещу по-
явата на диабет тип 2, според източници.явата на диабет тип 2, според източници.

Инсулинът в тялото действа по-добре, след като човек си е отспал Инсулинът в тялото действа по-добре, след като човек си е отспал 
през почивните дни, особено при тези, които са много натоварени и не през почивните дни, особено при тези, които са много натоварени и не 
си почиват достатъчно. си почиват достатъчно. 

Затова всички, които обичат да се излежават през почивните дни, Затова всички, които обичат да се излежават през почивните дни, 
могат вече да го правят с чиста съвест. могат вече да го правят с чиста съвест. 

Диабет тип 2, който се появява на средна възраст, се свързва с Диабет тип 2, който се появява на средна възраст, се свързва с 
липсата на сън и затлъстяване. липсата на сън и затлъстяване. 

Изследванията на кръвта им, направени в работни и почивни дни, Изследванията на кръвта им, направени в работни и почивни дни, 
показали, че хормонът инсулин, който не функционира правилно при показали, че хормонът инсулин, който не функционира правилно при 
страдащите от диабет тип 2, през уикенда е по-ефикасен. страдащите от диабет тип 2, през уикенда е по-ефикасен. 

МЪРЗЕЛУВАНЕТО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ МЪРЗЕЛУВАНЕТО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ 
ДНИ Е ПОЛЕЗНО ЗА ЗДРАВЕТОДНИ Е ПОЛЕЗНО ЗА ЗДРАВЕТО

Цели 7 часа биха удо-
влетворили хората в праве-
не на... нищо

За да се чувстват истин-
ски доволни, хората се нуж-
даят от близо седем часа 
свободно време всеки ден.

Но средностатистически 
човек, обграден от комуни-
кации и технологии, успява 
да намери само 4 часа и 
14 минути свободно време 
през деня си. 

През 1995 г. жителите на 
Острова са се радвали на 6 
часа и 57 минути свободно 
време, с 2 минути по-малко 
от оптималното количество, 
а 5 години по-късно те все 
още са имали 6 часа и 34 
минути.

Макар официалният 
работен ден от 8 часа да не 
е променян в последния 
половин век, 82 на сто от 
служителите заявили, че 
не могат да се откъснат от 
работата си и постоянно са 

онлайн, проверявайки имей-
лите и смартфона си.

Прекарването на време 
със семейството е основен 
приоритет на 75 на сто от 
анкетираните, а готвенето на 
домашни ястия е посочено 
от 71 на сто от участниците в 
допитването. 

Но 47% и 61% признали, 
че проверяват съответно 
социални мрежи като „Фей-
сбук” и четат имейли във 
времето, което прекарват с 
най-близките си хора.

„Работното ни време по 
трудов договор не е про-
меняно повече от 60 години, 
но действителните часове, 
в които работим, се про-
мениха. 

Все повече хора се чув-
стват несигурни за работни-
те си места, поради което за-
почват да работят по-рано и 
си тръгват от офиса по-къс-
но и дори изпращат имейли, 
когато са у дома.”

КО Л КО  С В О Б О Д Н О  В Р Е М Е  Н И  Е  КО Л КО  С В О Б О Д Н О  В Р Е М Е  Н И  Е  
НЕОБХОДИМО, ЗА ДА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИНЕОБХОДИМО, ЗА ДА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ
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