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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!
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четвъртък

30 ст.

Кметът на община Пещера Николай Зайчев ще 
проведе среща с ръководството на БДЖ - Пещера, 
заради промяна в броя на влаковете, пътуващи от 
Пещера до Пловдив и обратно. Според обявено-
то от железопътната компания разписание, от 9 
декември няма да пътува последният влак, който 
тръгва от двете гари в 18.55 ч. В тази връзка е 
подадена подписка на граждани, ползващи услу-
гите на БДЖ в направление Пещера – Пловдив  и 
Пловдив – Пещера. Според редовните пътници, от-
падането на този влак ще затрудни пътуването и в 
двете посоки.

В момента по направлението Пловдив – Пещера 
влакове тръгват в 06.25 ч., 10.55 ч., 15.35 ч., 17.40 ч.
и 19.38 ч. По линията Пещера – Пловдив влакове 
тръгват в 5.20 ч., 7.41 ч., 11.56 ч., 17.20 ч. и 18.55 ч. 
Според новото разписание, часовете на тръгване от 
понеделник, 9 декември, от гара Пещера са  5.15 ч.,
7.15 ч., 11.35 ч. и 17.20 ч., а от гара Пловдив – в 
06.15 ч., 10.35 ч., 15.35 ч. и 20.25 ч.

Населените места, освен Пещера и Пловдив, 
през които влакът минава, са Прослав, Тодор Каб-
лешков, Кадиево, Стамболийски, Куртово Конаре, 
Кричим, Козарско, Бяга и Брацигово.

БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО

НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПАКЕТИ

В изпълнение на Оперативната програма за 
храни и основно материално подпомагане на 
най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, 
Българският червен кръст започва поетапното 
предоставяне на индивидуални пакети с хра-
нителни продукти на общо 297 460 уязвими бъл-
гарски граждани, съобщиха от ръководството на 
местния филиал на организацията. Раздаването 
ще се извършва от служители и доброволци на 
БЧК в 309 раздавателни пункта в цялата страна 
и ще продължи до 28 февруари. Всеки право-
имащ ще получава съответните продукти срещу 
документ за самоличност и подпис.

Всички правоимащи, включени в списъци-
те на Агенцията за социално подпомагане, ще 
получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни про-
дукти: спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос –
0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; 
зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах –
1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди 
кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга –
0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; 
конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.

Право на подпомагане по програмата имат:
• лица и семейства, подпомагани с целева 

помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.);
• майки (осиновителки), които получават 

месечни помощи за отглеждане на дете до на-
вършване на една година (м. юни 2018 г.);

• лица и семейства, получили еднократна 
помощ за ученици в първи клас (за учебната 
2017/2018);

• лица с трайни увреждания, с определено 
право на чужда помощ, които имат ниски лични 
доходи и получават месечна добавка за социал-
на интеграция (м. юни 2018 г.);

• лица и семейства, които получават месечни 
помощи за отглеждане на дете с трайно увреж-
дане (м. юни 2018 г.);

• лица и семейства, получили еднократни 
или месечни помощи, предназначени за пре-
венция и реинтеграция, отглеждане на детето 
при близки и роднини и в приемни семейства за 
периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.;

• лица и семейства, инцидентно пострадали 
от бедствия и аварии при форсмажорни обстоя-
телства, подпомогнати с еднократна помощ, въз-
основа на установеното индивидуално ниво на 
материално лишение за периода 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.

Оперативната програма се управлява от 
Агенцията за социално подпомагане и се осъ-
ществява със съдействието на местните власти. 
Подробна информация гражданите могат да 
получат от отговорните служители в територи-
алните структури на Агенцията за социално под-
помагане и в регионалните офиси на БЧК.  За 
гр. Брацигово: ул. „3-ти март“ № 35, в периода от 
07.01.2019 г. – 25.01.2019 г. 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÈ ÏÐÎÌÅÍÈ 

Народното събрание прие Закона за лична-
та помощ. Той влиза в сила от 1 януари 2019 г. 
Лична помощ ще се отпуска от 1 септември до-
година. Дотогава лицата, ползващи от общините 
социалните услуги „Личен  асистент“, „Социален 
асистент“ и „Домашен помощник“, ще продъл-
жат да ги получават по досегашния ред. Приет 
бе и новият Закон за хората с увреждания. До 31 
март 2019 г. Министерският съвет трябва да при-
еме правилник за прилагането му. 

На 3 декември отбелязахме Между-
народния ден на хората с увреждания. 

Неговата цел е постоянно да мотивира ин-
ституциите да предприемат по-ефективни 
действия за гарантиране достъпа на хора-
та с по-специални нужди до обществени 
пространства, образование и работа.

По традиция този ден бе почетен и в 

Брацигово - от 
О б щ и н с к а т а 
организация 
на хората с 

увреждания. Отново в местния клуб на 
пенсионера хората в неравностойно по-
ложение от всички възрасти се събраха, 
за да си подадат ръце и споделят пробле-
мите си. И пак, както му е ред, това стана 
на маса, отрупана с почерпки.

Основен спонсор на тържествения 
обяд бе Община Брацигово. Заместник-
кметът Йордан Павлов уважи събитието 
и бе важен гост на празника. Чрез него те 
предадоха своите най-искрени благодар-
ности и признателност към кмета на об-
щината, който винаги е благосклонен към 
проблемите им, и към всички общински 
служители, които се отзовават на всяка 
тяхна нужда.

Тържеството уважиха и представите-
лите на фондация „Едно сърце“ - Гордън 
Мерт и неговото семейство, които по-
дариха на празнуващите цитрусови

плодове в изобилие.
В световен мащаб около 15% от на-

селението на земята, или над 1 милиард 
души, имат някаква форма на увреждане. 
В България, по данни на НСИ, почти поло-
вин милион  получават различни форми 
на помощ и подкрепа от държавата зара-
ди трайни увреждания и намалена работо-
способност. Над 10 000 от тях са деца.

Димитрийка КЪНЕВА

ождество Христово е един от лю-
бимите на всички празници. Спе-
циални приготовления. Градът е 
украсен и е целият в светлини. Във 

всички домове и главни площади се поста-
вят коледни елхи, отрупани с разнообраз-
ни камбанки, топки, гирлянди и играчки. 
Всеки тръпне в очакване да стане Бъдни 
вечер, когато точно в полунощ на-
стъпва коледната дата, на която се 
разменят подаръци и се пожелават 
най-хубави неща за близкото бъде-
ще. Сипе се ситен бял сняг. Витае 
някакво спокойствие и вълшебство 
във въздуха. Носи се аромат на 
портокали, шоколад и канела. По 
телевизията е пълно с коледно на-
строение и приказни филми. Хората 
си поставят червени шапки с бял 
кант. По вратите се виждат красиви 
ръчно изработени венци, също сне-
жинки и звънчета по прозорците. По 
магазините е пълно с промоции и се 
обявяват различни томболи и кон-
курси, с идеята да има повече пода-
ръци. Дядо-Коледовци и Снежанки 
се разхождат и радват малките деца. 
Всеки се сеща за любимите хора, 
приятелите и роднините. Изпращат 
се картички и колети. Телефоните 
се нагряват от съобщения и обаждания. 
Едни особени искри проличават в очите, 
искри на надеждата в по-доброто бъдеще 
и новото начало. Незнайно как, хората ста-
ват по-любвеобилни и дори най-мрачните 
от тях грейват от щастие. Поздравяват се, 
прегръщат се, правят си малки изненади и 
приятни жестове.

Творчеството се покачва на 500%, като 
се измислят хиляди начини да се зарадват 
близките хора. Поставят се подаръци под 
елхата и в специални коледни чорапи, за-
качени над камината. 

Това вълшебство ли ни завладява, или 

„магията на Коледа“? Тя витае над чове-
чеството повече от 2000 години. Оттогава 
насам всяка година празнуваме раждане-
то на Иисус. Всяко нещо ни се струва въз-
можно. И както се казва в известната фра-
за – на Коледа стават чудеса! И е вярно –
случват се хиляди промени, най-вече в хо-
рата. И светът поне за малко става едно по-

за живеене.

дух малко по 
малко се настанява в сърцата ни и ги от-
варя за добротата, за вярата, за чудесата. 
Изпълва ни с усещане за красота, вълшеб-
ство и трепетно очакване - така чисто, по 
детски!

В присъствието на много деца и възрастни 

бяха запалени светлините на 10-метровата 
жива коледна елха в Брацигово. Те оза-
риха небето в центъра на града и украсиха 
площад „Централен“. Традиционният макет 
на рождественската ясла също зае своето 
място. С много трепет и вълнение малчуга-
ните, заедно с техните родители, отброиха 
минутите до запалването на светлините. 

В своето приветствие към 
множеството от хора, кметът 
на община Брацигово Петко 
Петков каза: „В навечерието 
на Коледа и Нова година –
тези толкова хубави и светли 
празници, нека да си поже-
лаем много здраве, щастие и 
късмет! Нека не забравяме, че 
сме хора, на които са присъщи 
обичта и добротата, топлината 
и радостта от общуването...“ .   

Тематични стихове и песни, 
посветени на най-светлите 
празници - Рождество Хрис-
тово и Нова година, предста-
виха възпитаници  от Детска 

градина „Здравец“, Начално училище 
„Васил Петлешков“ и Комплекса за 

вена по идея на кмета на общината, с 
минимални средства, но с оригинални 
решения. 

Наслаждавайки се на пищната заря, 
присъстващите можеха да се почер-
пят с вкусотии, любезно предоставени 
от Община Брацигово, Детска градина 

„Здравец“, Комплекса за социални услуги 
за деца и семейства и Домашен социален 
патронаж.

В е с е л и  з и м н и  п р а з н и ц и !В е с е л и  з и м н и  п р а з н и ц и !
Таня ЙОРГОВА

ВЛАК № НАЧАЛНА 
ГАРА

ТРЪГВА
час БРАЦИГОВО КРАЙНА

ГАРА
ПРИСТИГА

час

18201 ПЕЩЕРА 05.15 05.25 ПЛОВДИВ 06.11

18202 ПЛОВДИВ 06.15 07.01 ПЕЩЕРА 07.10

18203 ПЕЩЕРА 07.15 07.25 ПЛОВДИВ 08.11

18204 ПЛОВДИВ 10.35 11.21 ПЕЩЕРА 11.30

18205 ПЕЩЕРА 11.35 11.45 ПЛОВДИВ 12.31

18206 ПЛОВДИВ 15.35 16.22 ПЕЩЕРА 16.31

18207 ПЕЩЕРА 17.20 17.30 ПЛОВДИВ 18.15

18208 ПЛОВДИВ 20.15 21.09 ПЕЩЕРА 21.18

от 01.09.2018 до 31.01.2019 г.

18208 ПЛОВДИВ 20.25 21.13 ПЕЩЕРА 21.22

Т О В А  Е  В А Ж Н О  З А  В А С ! ! !

ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ



IN MEMORIAM
На 17.12.2018 г. се на-

вършват 40 дни от смърт-
та на Никола Ангелов 
Смиленов. За него никой 
в Розово и региона не 
пита кой е, защото всич-
ки знаят –  той е даскал 
Кольо. Така го наричаха 
всичките му познати, за-

това и така се обръщаме към него днес.
Даскале, този път ни изненада наистина. 

С вроденото си чувство за хумор, с чистата 
си наивност, с огромното си сърце ти при-
емаше всички и всичко по детски. 

Винаги сме знаели, че ти си най-колоритна-
та фигура сред нас. Веднъж преживя смърт-
та си. За втори път обаче не успя да над-
играеш съдбата. Сега си поредната светла 
звезда в небето и сигурно много ни се 
дивиш оттам. Извървя достойно своя път и 
остави наистина светла диря след себе си. 

Поклон!
От колегите на бившото

СПИ „Георги Бенковски“

Ние -  хората

Баба Кръстанка Спасова от с. 
Розово, община Брацигово, на-
върши 84 години. Рождения си 
ден тя отпразнува с най-близките 
си. Празничната трапеза и тортата 
приготвиха снахата и внуците.

Кръстанка вярва, че дълго-
летието си дължи на труда, на 
работата, с които е изпълнен 
животът й. 

Преди 30 години тя губи опора-
та – отива си съпругът й, а преди 
6 години – и синът й. Остава да 
живее със снаха си Васка, която 
е секретар на местното читали-
ще. Вече 40 години живеят за-
едно под един покрив с мисълта 
за дома, за децата и работата. 
Живеят в пълно разбирателство, 
в сговор, и една дума лоша не са 
си казали. 

Баба Кръстанка е всеотдайна и 
пословично трудолюбива. Рамо 
до рамо със снаха си модерни-
зира къщата и я превърна в об-

разцов дом. Отгледаха децата –
внуците, а сега отглеждат и пра-
внуци.

Лете баба Кръстанка се зани-
мава със селскостопански труд, 

отглежда зеленчуци и плодове, 
които превръща във вкусни кон-
серви. Майсторка е и на вкусни и 
красиви пити. Остане ли свободна, 
плете терлици, чорапи и елеци. 

Всички в семейството я обичат 
и уважават, децата все са край 
нея, а и тя им угажда всякак. Сред 
населението се ползва с автори-
тет, а семейният й живот служи 
за пример в селото – 40 години 
тя е крепителка на добрия дух във 
фамилията.

Тази година баба Кръстанка 
започна повече да боледува.  
Плътно до нея  в решаването на 
здравословните й проблеми стои 
отново снаха й, а всички близки 
полагат всеотдайно много грижи.

Животът й е честен, ползотво-
рен и достоен за уважение и при-
мер. Вечно забързана, грижовна 
и всеотдайна майка, свекърва и 
баба.

Желаем й много здраве, спо-
койни старини и дълъг живот!

Катя КОМИТОВА

„Колко е часът?“, „По кое време?“, 
„Колко време изтече?“, „Колко време 
остава?“ - това са въпроси, които задава-
ме многократно всеки ден, защото живо-
тът ни е неизменно свързан с понятието 
време. Да вземеш времето в ръце – дълъг 
е пътят, който човекът извървява от осъ-
знаването на понятието време – до днес, 
когато не бихме могли да си представим 
живота без часовник наоколо.

 Разказът започва от древността - с 
първите опити за отмерване на единица 
време с помощта на предмети и сянката, 
хвърляна от тях. Проследява появата на 

първите слънчеви и водни часовници в 
Египет през XIII и XIV в. преди новата ера. 
Разкрива интересни факти за отмерване-
то на времето в древен Китай и как и защо 
са се появили първите часовникови кули 
в Европа и по нашите земи.

Чували ли сте приглушения звън, който 
отмерва времето тук, при нас?

Имало едно време един стар, много стар 
достолепен градски часовник – със строги 
стрелки и звънка камбана и разкошен по-
крив над него, с кръст и щъркелово гнездо, 
които показвали накъде духат ветровете. 
Той бил единственият часовник в град-
чето, показвал времето от незапомнени 
времена и всички, ама всички му вярвали! 
И имало защо – защото рядко избързвал  и 
не бил оставал нито минутка назад. Стари-
те хора казвали на внуците си:

– Виждате ли този часовник, дето е 
кацнал на върха на камбанарията? Кога-
то бяхме деца, той показваше времето, 
когато пораснахме, той пак показваше 
времето, и когато остареете, той пак ще 
ви показва времето. Това е най-точният и 
най-честният часовник на света. Той нико-
га не ще ви подведе.

И даже слънцето, когато чувало, че 
часовникът удрял шест часа сутринта, 
си казвало: „Време е вече да изгрея над 
това градче.“ А пък когато чувало, че 
часовникът удря осем часа вечерта, си 
казвало: „Време е вече да залязвам над 

това градче.“
И така вече 100 години.
Идеята да мерим ръст с големите гра-

дове дошла от будните по онова време 
брациговци. Градската управа през 1918 
година, а може и по-рано, но няма кон-
кретни данни, предложила  на кмета и 
на свещеника  да се постави часовник на 
камбанарията, за да се отмерва времето.

Речено – сторено.  Но както сега, така и 
тогава, всичко ставало с пари. Първона-
чалната идея била владиката от Пловдив –
Максим да заплати придобивката. Негова 
била благословията да се постави механиз-
мът на времето в камбанарията. Но време-
ната – оскъдни, не позволили на митропо-
лита да събере необходимата сума. Тогава 
градската управа на Брацигово се амбици-
рала и тръгнала от къща на къща да събира 
средства за часовника. Това обидило Дядо 
Владика и той додал недостигащата сума от 
себе си, за да се случи събитието. 

Много хора от онова време смятат, че 
именно затова часовникът се нарича 
градски. Но справките, които направихме 
в необятното сега интернет пространство 
говорят, че всички часовници носят гръм-
кото име Градски часовник, независимо 
къде са поставени.

И се наричат градски не защото граж-
даните са давали пари, а защото измерва 
времето на всички, които живеят в даде-
ния град – и вярващи, и невярващи, и оп-
тимисти и песимисти, и стари и млади…

Иванка СТЕФАНОВА

На 24 ноември от 
10.30 часа във фоа-
йето на НЧ „Васил 
Петлешков-1874“ се 
проведе поредното 
мероприятие от инициативите, 
посветени на Деня на християн-
ското семейство. Идеята да бъдат 
поканени на среща семействата от 
град Брацигово, които са сключи-
ли граждански брак през 1968 г. 
и на които съдбата им е дала въз-
можността да празнуват своята 
златна сватба през настоящата 
2018 г. е на Общинска админис-
трация – Брацигово и екипа на
НЧ „Васил Петлешков-1874“.

На поканата им се отзоваха шест 
семейства: Димитър и Тодорка Спа-
сови, Димитър и Иванка Костови, Йордан и Елисавета Барбови, 
Паскал и Руска Мегенови, Петър и Добринка Анастасови и Руси и 
Йорданка Попови. По уважителни причини не присъстваха Пей-
чо и Величка Найденови и Димитър и Шуменка Малинови. 

Приветствай-
ки ги с добре 
дошли, длъж-
ностното лице 
по гражданско 
състояние напо-
мни на  златните 
младоженци, че 
прекрасното съ-
битие е и повод 
за равносметка, 
защото заедно 
със спомена за 

хубавите мигове, които са им донесли щастие, вървят и труднос-
тите, които са ги сплотили.  

Всички присъстващи на празника бяха убедени, че половин-
вековното семейно общуване заслужава това тържество на духа 
и предизвиква уважение и преклонение и че за тези 50 години 
заедно те със сигурност знаят какво е да обичат, да имат открито 
сърце и да разчитат на истинска подкрепа в живота! 

В добро и зло, в здраве и болест, в радост и изпитание, те са 
пораснали заедно, за да дадат живот на много деца, дочакали 
са внуци, а някои и правнуци. Всяко от шестте семейства може 
да разкаже своята история, която съдържа поуки и ценни съ-
вети за съвместно съжителство. Но всички са категорични, че в 
основата на успешния брак стоят отстъпчивостта, уважението, 

доверието и позитивността.
Всички бяха много развълну-

вани и с приповдигнато настро-
ение. В непринудения разговор  
спомените се редяха един след 
друг – за годините, когато са били 
млади, за това как са се запозна-
ли. Разкриха част от  тънкостите 
за дългогодишен семеен живот. 
„Щастливият брак се крепи 
основно на любовта, уважението, 
на взаимните компромиси, зачи-
тане,  съобразяване с мнението на 
другия, заедно вземане на реше-
нията, почитане на родителите, съ-
храняване добрите спомени, като 
забравяме лошото, уважаваме 
семейните ценности...“

Юбилярите получиха поздра-
вителен адрес от кмета на общината, подплатен с удостове-
рение за златна сватба, бутилка пенливо вино, а за златните 
булки - красиво цвете, и тържествен обяд за двойките в ме-
хана „Гюлеметова къща“. НЧ „Васил Петлешков-1874“ подари 
на двойките позлатен медальон с изображение на дървото на 
живота, като символ на семейното им дълголетие и здравите 
родови корени.

Младоженци 
през 1968 г. в 
град Брацигово 
са били 40 двой-
ки. От всички 
сключили граж-
дански брак, 
8 са двойките, 
които към на-
стоящия момент 
имат честта да 
празнуват своя-
та златна сватба. 
Останалите семейства, по различни причини, тъжни или други 
събития, не са заедно.

Това не е първата среща със семейства от града, които праз-
нуват 50-годишнината на своята любов. През 2016 г. също беше 
проведен подобен ритуал. През 2017 г. юбилярите не бяха ор-
ганизирани, тъй като регистърът бе за електронна обработка и 
дигитализация. 

Стремежът е всяка година да бъде организирана подобна 
среща не само в града, но и в останалите населени места, която 
да се превърне в традиция и в  празник за населеното място.

Наближава краят на годината и миг след това –
началото на следващата. Заети сме с подготовка, 
празници, подаръци, трапези, гостуване, срещи, 
веселби. Но това е и прекрасен период за равно-
сметка. Точно като приключване на финансовата 
година – отчетност на това, което е било, и плани-
ране на това, което искаме да бъде. Начало и край. 
Или по-точно – край и начало. Приключване и за-
почване. Част от общата цикличност на Вселената. 
Като ударите на сърцето, като месечния ни цикъл, 
като кръвообращението, като вдишване-издишване. 
Същата повторяемост. Същото и не. Защото кален-
дарът отново ще се повтори и през следващата 2019 
месеците ще имат същите имена, сезоните ще се 
сменят със същата последователност, денонощието 
ще е отново само 24-часово. Отново ще сме заети, 
забързани, леко уморени, задъхани от това състе-
зание с времето, отново ще използваме химични 
и физични средства за скриване на следите му по 
нас, ще добавим още някоя и друга козметична 
процедура, ще закупим от новия ефикасен крем от 
рекламите, ще потърсим нова диета, отново ще се 
почудим колко бързо омаляха дрехите на децата 
ни, отново ще трябва да планираме годишния си 
отпуск, да се справим с месечния си бюджет, с еже-
дневното приготвяне на вечерята, с ежеминутното 
си напрежение, с ежесекундното си притеснение... 
И отново... И отново...

И на фона на тази повторяемост, която най-банал-
но ни завърта в еднообразното ежедневие, ще сме 
способни ли да намерим нещо различно, да създа-
дем нещо ново? Нещо, което да пробуди тръпката у 
нас, да засили желанието ни за живот? Да си напра-
вим подарък от нас и само за нас?

Бъдете личният си Дядо Коледа и напишете в 
писмо до себе си какво бихте искали да постигнете, 
получите, бъдете, направите, закупите през следва-
щата 2019 година! Представете си го с всичките под-
робни детайли, опишете го подробно, нарисувайте 
го, планирайте го и просто го осъществете. Помисле-
те си какво би ви подпомогнало по пътя към мечтата 
ви, какви лични качества биха ви подтикнали да го 
сторите, кои хора, какви ресурси са ви необходими, 
какво би ви стимулирало и улеснило. Разпределете 
пътя на етапи и стъпки. И действайте, действайте, 
действайте!...

Няма малки и големи мечти, няма важни и неваж-
ни мечти, няма съществени и несъществени мечти, 
няма спешни и неспешни мечти – има само мечти, 
човешки мечти. Мечти, които движат човечеството 
напред. И с това, че вие осъществявате вашите кра-
сиви мечти, вие допринасяте и за един по-красив 
свят. Нека помечтаем – всеки поотделно за личните 
си мечти, после заедно за груповите ни, семейни, ко-
лективни мечти, които ще прераснат в обществени, 
общодържавни, общочовешки...

И един ден, когато погледнете това ново и прекрас-
но нещо, което сте сътворили, ще кажете: „Да, и аз 
бях един/една от тези, които мечтаехме за това и ето, 
че то се сбъдна!“ И ще почувствате съвсем осезател-
но присъствието на Дядо Коледа в себе си.

„Греят златните звезди.

Морно сън заспа града,

кулата с часовник бди.

С бели каменни стени

тя на стража там стои

и от час на час звъни,

точно времето брои.

Тежкият камбанен чук

удря в нощна тъмнина

и след трепетния звук

пак настъпва тишина.”
Иван Карановски

ÆÈÂÎÒ  ÇÀ ÏÐÈÌÅÐ

собственият си

Как да бъдемКак да бъдем

Ноктюрно

Без да искат и без да те питат,
ей-така си отиват човеците,
най-красивия път до звездите,-
на небесни пастири егреците.

Чезнат в бездната нейде телата,
чезнат в нищото нейде тревогите
и остава на спомена златото
и душите, захвърлили тогите.

Кратък миг за живот - електричество
по безкрайния път на Вселената,
и не става въпрос за количество,
а за вечната роля на сцената.

Само прах от любов - до създаване
и надежда за ново избухване,
всички дребни проблеми забравили,
всички грижи и ядове рухнали.

И по тихите стъпки на спомена,
без да искат и без да те питат,
те остават в сълзата отронена
от небесния рай на звездите.

Борислав ПЕТРОВ

Някога...Някога...  

Сега...Сега...  
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Какво ще кажете за една позитивна идея... уютни празници, топлина, дом, семейство?
Представете си се спокойно изтегнати пред камината с чаша червено вино и интригу-

ваща книга.
Блаженство? Това може да не е само приказен блян! А вашата реалност!
Подарете на себе си или на ваш четящ приятел една незабравима книжна Коледа. Раз-

бира се, и в този виртуален свят книжният пазар е необятен. Има безброй заглавия, при-
вличащи вниманието ви, но ние ще го спрем на последната книга на Александър Урумов –
„Татко, обичай ме“.

За брациговци Александър Урумов едва ли има нужда от представяне. За родените 
преди 80-те години той просто си е „нашее Сашо“. Но въпреки това е редно да припомним 
литературните му успехи.

Александър Урумов  завършва българска филология в СУ „Климент Охридски“ и е бивш 
зам-главен редактор на седмичника „Македония“ и говорител на Министерствто на от-
браната. От 2006 г. е ръководител на звеното „Връзки с обществеността“ на БНБ. През 
2002 г. издава първата си книга – „Исус Христос – власт и политика“, а през 2009 г. излиза 
сборникът с разкази под заглавие „Приказки в края на времето“ (награден в Националния 
конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ – Хасково). През 2010 г. Александър Уру-
мов дебютира като драматург с моноспектакъла „Лалугер“, който получава ласкави отзиви 
от публика и критика и се превръща в едно от най-гледаните представления за сезона. 
През 2011 г. драматургичният текст на „Лалугер“ получава престижната номинация за 
„Аскеер“ за постижения в театралното изкуство. През 2013 г. излиза книгата му с къси 
разкази „Тиква! Ботаника на чувствата“. А сега пред публиката е изповедната му книга за 
бащинството „Татко, обичай ме“. Силно емоционална, книгата е събрала опита на бащата 
в отглеждането и възпитанието на децата, както и ролята на семейството за изграждането 
на характерите на младите.

ТАТКО, ОБИЧАЙ МЕ
(откъс)

Любов с риск за живота
Докторите казали на майка, че тази 

бременност може да я убие – заради 
проблемите, които още от младостта 
си е имала със сърцето. Трябва да на-
правиш аборт, казали й, за какво ти 
трябва да си рискуваш живота – нали 
така или иначе ти вече имаш едно дете? 
Нали няма да останеш бездетна, защо 
си рискуваш живота?

Защото обичам детето, което нося, 
казала майка на докторите. Обичам го 
и ще го родя.

И така ме родила моята майка – от лю-
бов. Сигурно много ме е обичала, защо-
то ме родила 5.100 кг. Огромна любов –
огромно бебе. Родила ме е въпреки 
всички опасения и страхове за живота 

си. И когато след всичките й мъки ме до-
несли при нея, тя ме взела в ръцете си и 
какво да види? Ходилата на това огром-
но бебе били усукани и изкривени –
тежка луксация на краката. И тя се раз-
плакала, милата – как ще проходи това 
дете, цял живот сакато ли ще ходи, 
Боже? И плакала, плакала с глас. Защо-
то не си представяла как тези изкривени 
крака ще могат да застанат по правилен 
начин, както крачетата на другите деца. 
Нямало ги тогава тези съвременни 
технологии, които с лекота коригират 
такива – колкото и тежки да изглеждат –
проблеми при раждането.

И тогава се намерил един добър 
човек – един от лекуващите лекари –
каквито Господ винаги изпраща в най-
тежките часове за всеки човек:

– Недей да плачеш, момиче, всичко 
ще бъде наред. Синът ти ще се оправи и 
ще ходи, и всичко ще бъде наред. Недей 

да плачеш, голям мъж ще стане синът 
ти. Запомни какво ти казвам – голям 
мъж!

Започнали операции, после гипс. 
После пак операции и пак – гипс. Майка 
ми пътувала с мен в такси от малкото ми 
родно градче до не толкова близкия 
голям град, докато баща ми работел 
здраво, за да може да осигури този 
транспорт – голям за онова време лукс.

Това е майчината любов – любов с 
риск за живота. И когато дължиш жи-
вота си на такава любов, нищо друго 
освен преклонение не можеш да из-
питваш.

Затова се прекланям пред майчина-
та любов – на мъжа не му е дадено да 
я изпита в себе си, но е толкова благо-
словен да я изпита към себе си!

Такава любов дарява живот и ни-
кога не трябва да забравяме, че имаме 
този живот, за да даряваме любов!

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
към всички бивши директори, учители и ученици 

на Строителния техникум в град Брацигово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
През 2017 година излезе последният випуск на Професио-

налната гимназия по строителство и архитектура или Техникума, 
както популярно си го знаем ние. Сградата стана необитаема. 
Община Брацигово отделя средства за ремонт и стопанисване 
на физкултурния салон, ремонт на покрива, ремонт на входните 
врати към двора, почистване на двора и др. В момента има необ-
ходимост от средства за остъкляване на изпочупените от вандали 
прозорци, за гарантиране успешното презимуване на сградата. 

Обръщаме се към всички, на които не е безразлична съдбата 
на сградата, която в продължение на повече от сто години е дала 
образование на хиляди млади хора, да се поддържа в нормален 
вид до намиране на инвеститор, който да я използва за стопан-
ски и други цели.

Има идея първият етаж или част от него да се превърне в 
музей на техникума и място за провеждане на срещи на бивши 
ученици. 

Обръщаме се към всички, които желаят да се реализира по-
сочената идея, да се обаждат на телефон 0899 000 743.

Предстои избор на ръководство на Инициативния комитет и 
откриване на банкова сметка.

Инж. Груйчо КЛЯНЧЕВ

Лимитът за версификация 
на картодържателите (CVM) за 
безконтактни плащания с Master-
card и Maestro в България ще 
бъде повишен. В резултат на 
промяната, картодържателите ще 
могат да плащат бързо, удобно и 
безопасно, без да е необходимо 
да въвеждат ПИН код за транс-
акции до 50 лв., съобщи Бълга-
рия Он Еър. По-високият лимит 
за безконтактни плащания ще 
влезе в сила от 1 април 2019 г., 
съобщават от Mastercard.

През 2017 г. броят на актив-
ните потребители с безконтакт-
ни карти в България достигна 
54%, което е увеличение с 22% 
за една година. Методът на без-
контактни плащания в България 
най-често се използва в супер-
маркети и хипермаркети (77%), 
в търговските вериги (68%), 
в бензиностанциите (41%) и в 
ресторанти/кафенета/заведения 
за бързо хранене (21%).

Средната стойност на една 
трансакция в страната надви-
шава настоящия лимит от 25 лв.
като възлиза на 58 лв., което 
прави новия лимит от 50 лв. 
по-добре адаптиран към актуал-
ните финансови потребности на 
потребителите и допълнително 
показва зрелостта на българския 
пазар за тази стъпка.

В сравнение с останалите 
европейски държави, текущата 
граница на трансакции без 
ПИН в България е една от най-
ниските. По-висок лимит на 
стойностите за версификация 
на безконтактните трансакции 
съществува не само в западно-
европейските държави (в Обе-
диненото кралство сумата въз-
лиза на 30 паунда или около 63 
лв., във Франция и Ирландия –
на 30 евро или около 60 лв.), 
но и в много от страните от 
Централна и Източна Европа
(в Литва CVM лимитът е 25 евро 
или около 50 лв., в Румъния – 100 
леи или около 42 лв., в Словакия –
20 евро или около 40 лв.).

От новата 2019-а
Плащаме

безконтактно
до 50 лв.

ЛИТЕРАРУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЛИТЕРАРУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Редица услуги и вещи ще струват по-скъ-
по след настъпването на новата 2019 г. Ето 
колко средства трябва да предвидите за 
новите разходи в семейния бюджет. 

От догодина ще се премахне облекчени-
ето за такса смет, когато жилището е по-
сочено като основно, но собствениците му 
декларират, че не ползват имота, за да не 
плащат висока такса битови отпадъци. Ко-
гато повече от едно жилище е декларирано 
като основно, данъчното облекчение, и то и 
за двата имота, също ще отпадне.

Сериозно разходно перо в бюджета на 
домакинствата е и задължителната Граж-
данска отговорност.

В началото на следващата година тя ще 
се вдигне с 10%, прогнозираха експерти от 
няколко големи застрахователни компании. 
От бранша смятат, че средната цена на по-
лицата до края на 2018 г. за най-масовите мо-
дели автомобили ще се движи в рамките на 
250-270 лв. Тъй като в тях влиза и отстъпка за 
посредника, ако хората купуват от брокери, 
сумата може да варира с 10-12% отгоре.

Задължителната застраховка покрива 
щетите, които шофьор би предизвикал на 
трети лица, ако е виновен в пътнотран-
спортно произшествие. Комисията предста-
ви свои изчисления за приходите, предяве-
ните и изплатените обезщетения и според 
по-песимистичния сценарий през тази го-
дина загубите може да надхвърлят 60 млн. 
лв. при леките автомобили. В анализа си 
КФН не отправя препоръки за вдигане на 
полиците, но неофициално застрахователи 
прогнозираха, че до края на годината за-
страховката ще нарасне с нови 20%. Скокът 
обаче дойде почти незабавно.

Причините, довели до скок на цената на 
застраховката тази година: от февруари 
цената се вдигна средно с 12 лв. заради 
по-високата вноска, която застраховате-
лите трябва да правят към Бюрото „Зе-
лена карта“. Това принуди всички наши 
застрахователи да попълнят с 4 млн. евро 
специален фонд, като банкова гаранция 
пред европейската система „Зелена карта“ 
срещу неплащането на щети, предизвикани 
от български автомобили в чужбина. Мяр-
ката дойде след зачестилите случаи на не-
коректни български застрахователи, които 

бавят или не могат да платят щетите. 
Неотдавна застрахователите получиха 

още едно основание да оскъпят застрахов-
ката. В края на юни Върховният касационен 
съд излезе с решение, което разширява 
кръга на лицата с право на компенсации при 
смърт на близък. Освен съпрузи, деца и ро-
дители на загинали, за обезщетение може 
да претендират също така братя, сестри, 
баби, дядовци, внуци и хора, с които преди 
смъртта си починалият е създал „трайна и 
дълга емоционална връзка“. При това пре-
тенции могат да се предявят не само в слу-
чаите оттук нататък, но и при тези, за които 
не е изтекъл 5-годишният давностен срок.

Друг фактор, който ще се отрази върху 
цената на полицата, е ръстът на доходите. 
Тъй като тя е задължителна, а компаниите 
са заинтересовани всеки водач да има 
полица, те ще съобразяват темповете на 
вдигане на цените с този на доходите.

Правителството одобри и нова формула за 
определяне на данъка върху автомобилите. 

Данъкът върху леките автомобили от 
догодина ще се изчислява, като включва 
и екоелемент. Така освен мощността на 
двигателя и годината на производството 
вече ще е важен и екологичният стандарт, 
с който разполага автомобилът. Това е една 
от готвените промени в данъчните закони за 
следващата година, които правителството 
прие на заседанието си в сряда.

Всички изменения са вмъкнати в Закона 
за корпоративното подоходно облагане и 
бяха публикувани за обществено обсъжда-
не преди месец на сайта на Министерството 
на финансите. Предстои те да бъдат разгле-
дани и в парламента, като не е изключено 
текстовете да претърпят промени.

Какво се променя за колите?
Промяната във формулата за данъка върху 

леки и товарни автомобили под 3.5 тона за-
сяга най-много данъкоплатци. Тя ще се усети 
най-осезаемо от собствениците на най-но-
вите и на най-старите коли. Първите обик-
новено са в по-висока екокатегория, което 
ще понижи дължимия данък. Например при 
автомобили в екологична категория „Евро 5“
коефициентът е между 0.6 и 0.8, което пред-
полага намален с 20 до 40% данък. При 
собствениците на по-стари коли данъчната 
тежест ще се утежни с до 30%. Коефициен-
тът за възраст във формулата за пресмятане 

на данъка обаче остава почти непроменен и 
на практика спасява собствениците на стари 
и евтини коли от по-високи ставки. Отпада и 
данъчното облекчение за наличие на ката-
лизатор, на което имат право собствениците 
на автомобили до 99 конски сили.

Местната власт може да избира коефици-
ента за мощност и екологична категория в 
определени от закона рамки, което в някои 
случаи може да понижи или увеличи данъч-
ната тежест. От БСК предложиха екоком-
понентът да бъде допълнен, като се отчете 
видът на употребяваното гориво, което също 
влияе на околната среда.

Друга новост е, че товарните автомобили 
под 3.5 тона вече ще се облагат като оста-
налите леки коли – т.е. с по-високи ставки. 
В момента някои модели леки автомобили 
(например комби) могат да се регистрират 
като товарни и на практика собствениците 
им да плащат в пъти по-нисък данък в срав-
нение с останалите.

Електронните винетки влизат в сила от 1 
януари  и няма да поскъпват, а електронна-
та система за събиране на пътни такси ще 
се оперира и поддържа от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Превозните средства с 
обща технически допустима максимална 
маса над 3,5 тона (тол) ще заплащат тол 
такси за ползване на платената пътна мре-
жа на база на изминатото разстояние, а ле-
ките автомобили с максимална маса до или 
равна на 3,5 тона ще закупуват електронна 
винетка за определено време, която ще 
има валидност от деня, посочен като начал-
на дата при заплащането им. Считано от 31 
януари 2019 г., всички видове хартиени 
винетни стикери за всички категории пътни 
превозни средства загубват валидност.

Собствениците или ползвателите на пътно 
превозно средство, закупили хартиен вине-
тен стикер, чиято валидност изтича след 1 
януари 2019 г., следва да заявят неговото 
конвертиране в електронна винетка в срок от 
15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. Така 
ще запазят правото си да ползват платената 
пътна мрежа до изтичане на първоначалния 
срок на валидност на хартиения стикер.

До 15 август 2019 г. включително тежко-
товарните автомобили, автобусите и другите 
пътни превозни средства с обща технически 
допустима маса над 3,5 тона ще заплащат 
винетна такса – месечна, седмична или 
дневна винетка. От 16 август догодина за 
преминаване по платената пътна мрежа за 
тях ще се събират само тол такси.

„Априлци“

Êîëêî ùå ïîñêúïíå æèâîòúò íè
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О Б Я В А
Със Заповед

№ ОХ-909/ 09.11.2018 г.
са обявявени 78  войнишки длъжности,

които следва да се заемат след провеждане на конкурс за 
приемане на военна служба на лица, завършили граждански 
средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни 
формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

1.1. за в. ф. 26030 - Безмер - 11 длъжности - Приложение № 1;
1.2. за в. ф. 32040 - Крумово - 13 длъжности - Приложение № 2;
1.3. за в. ф. 24900 - София -1 длъжност - Приложение № 3
1.4. за в. ф. 44510 - София - 1 длъжност - Приложение № 4
1.5. за в. ф. 42520 - Щръклево - 1 длъжност - Приложение № 5;
1.6. за в. ф. 28540 - Труд - 1 длъжност - Приложение № 6;
1.7. за в. ф. 34820 - Батак - 1 длъжност - Приложение № 7;
1.8. за в. ф. 44380 - Братово - 2 длъжности - Приложение № 8;
1.9. за в. ф. 36510 - Полски градец - 2 длъжности - Приложение № 9;
1.10. за в. ф. 54320 - Божурище - 13 длъжности - Приложение № 10;
1.11. за в. ф. 28000 - Граф Игнатиево - 7 длъжности -
Приложение № 11;
1.12. за в. ф. 52090 - Долна Митрополия - 3 длъжности -
Приложение № 12;
1.13. за в. ф. 34420 - Костинброд - 2 длъжности съгласно- 
Приложение № 13;
1.14. за в. ф. 32610 - Банкя - 7 длъжности съгласно -
Приложение № 14;
1.15. за в. ф. 36150 - Стара Загора - 1 длъжност съгласно - 
Приложение № 15;
1.16. за в. ф. 26720 - Черноморец - 2 длъжности съгласно -
Приложение № 16;
1.17. за в. ф. 52860 - Кичево - 2 длъжности съгласно - 
Приложение № 17;
1.18. за в. ф. 36780 - Шабла - 1 длъжност съгласно - 
Приложение № 18;
1.19. за в. ф. 34630-Божурище - 7 длъжности съгласно -
Приложение № 19.

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик:

• за Приложение № 1 до 01.03;
• за Приложение № 2, 3, 4, 11 до 18.01;
• за Приложение № 5, 6, 7, 8, 9, 10,1 2 до 11.01;
• за Приложение № 13, 14, 18, 19 до 15.01;
• за Приложение № 13, 14, 15 до 22.01.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно 

окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово –
Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2, стая № 17, тел. 03552/
2065, старши специалист Димитър Димитров, ет. 2, стая № 12, тел. 
03552/2065, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори 
януари“ № 10,  тел. 034/445 463. 



Януари/Януари/JanuaryJanuary
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Февруари/Февруари/FebruaryFebruary
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Март/Март/MarchMarch
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Април/Април/AprilApril
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Май/Май/MayMay
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Юни/Юни/JuneJune
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Юли/Юли/JulyJuly
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Август/Август/AugustAugust
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Септември/Септември/SeptemberSeptember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Октомври/Октомври/OctoberOctober
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Ноември/Ноември/NovemberNovember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Декември/Декември/DecemberDecember
п/m в/t с/w ч/t п/f с/s н/s

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

1 януари - Нова Година
3 март - Ден на Освобождението на България
4 март - почивен ден за 3 март
(Ден на Освобождението)
26 април - Велики петък
27 април - Велика събота
28 април - Великден
29 април - Великден
1 май - Ден на труда 
6 май - Гергьовден - Ден на Българската армия
12 май – Празник на град Брацигово
24 май - Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост
6 септември - Ден на Съединението
на Княжество България и Източна Румелия
22 септември - Ден на независимостта на България
23 септември - почивен ден за 22 септември
(Ден на независимостта на България)
24 декември - Бъдни вечер
25 декември - Коледа
26 декември - Втори ден от Коледа

почивни и неработни днипочивни и неработни дни

Общински вестник


