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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(730) Брацигово, год. XXXI,

21 март 2013 г.

четвъртък

30 ст.

Министерският съвет 
прекрати едностранно 
концесионен договор от 
2007 г. за предоставяне 
на втора концесия за до-
бив върху част от мине-
ралната вода от сондаж 
№5 на находище „Браци-
гово”. 

Решението е прието 
във връзка с констати-
рано неизпълнение на 
основни задължения на 
концесионера „Фърст 
Файненшъл“ АД. 

Министърът на окол-

ната среда и водите е 
упълномощен да уве-
доми концесионера за 
прекратяването на кон-
цесионния договор и да 
предприеме действия за 
прекратяването му, в т.ч. 
приемане на обекта на 
концесията и осигуря-
ване на неговото управ-
ление в съответствие с 
действащото законода-
телство и търсене по съ-
дебен ред на дължими от 
концесионера плащания.

„Априлци”

Правителството в 
оставка премахна специ-
ализираните ТЕЛК коми-
сии с промени в Закона 
за здравето. Те ще станат 
част от общите ТЕЛК ко-
мисии във всеки областен 
град. До момента в цялата 
страна действаха дваде-
сет и четири ТЕЛК коми-
сии, като десет от тях бяха 
за психични заболявания, 
десет – за белодробни, и 
четири – за очни. Така па-
циентите с повече от една 
болести трябваше да пре-
минат през няколко спе-
циализирани ТЕЛК коми-
сии в различни градове и 
след това да получат екс-
пертно решение от общата 
комисия в своя областен 

град. С премахването на 
специализираните коми-
сии нуждаещите се ще 
бъдат улеснени в получа-
ването на експертните си 
решения, категорични са 
специалистите. Промяна-
та ще ускори процеса на 
получаване на ТЕЛК-ове 
за очни заболявания, тъй 
като поради малкия брой 
на комисиите за осви-
детелстване, се чакаше 
най-дълго. Чрез промени-
те в Закона за здравето 
медиците в училищата, 
детските градини и до-
мовете за сираци ще имат 
право да наблюдават и 
лекуват деца с хронични 
заболявания.            

/Соб. инф./

Т а з и 
година на-
ционалното 
състезание 
по правопис 
на англий-

ски език ще се проведе 
с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за 
България“ и под патрона-
жа на Министерството на 
образованието, младежта 
и науката.

Екипът на фондация 
КОРПлюС и добровол-

ците от Корпуса на мира 
ще бъдат организатори 
и помощници в провеж-
дането на училищните, 
регионалните и нацио-
налното състезания.

В Брацигово форумът 
за учениците от СОУ 
„Народни будители“ ще 
се проведе на 22 март 
от 16.00 часа в конфе-
рентната зала на НЧ „В. 
Петлешков - 1874”, Бра-
цигово.

„Априлци“

Пролетта дойде и това 
си личи не само от гале-
щото слънце навън, но и 
от завръщането на пър-
вите прелетни птици. Се-
зонът на събуждането за 
нов живот започва с пъл-
на сила. Щъркелите доле-
тяха за „откриването“ му 
в Брацигово. Красивите 
бели птици потърсиха 

пристан най-напред при 
най-малките – на новото 
гнездо върху комина на 
ОДЗ „Здравец“. 

Известно е, че първи 
долитат от юг мъжките. 
Те идват, за да пооправят 
гнездата.

Символи-
ката, вплетена 
в появата на 

щъркела, е разнолика. 
За много народи той носи 
семеен уют и щастие за 
дома, над който гнезди. 
Птицата е символ на пло-
дородието и родителски-
те грижи. Благодарение 
на храната, която консу-

мира, щъркелът предпаз-
ва реколтата от унищоже-
ние и вредители и по този 
начин пряко въздейства 
върху осигуряването на 
храна за хората.

Според друго пове-
рие, когато човек е видял 
щъркел, трябва да свали 
мартеницата си и да я 
закачи на клонче или да 

я сложи под камък. Ако 
видим първия за годи-
ната щъркел в полет, то 
всичко през настоящата 
година ще ни върви до-
бре и на късмет. Ако ли 
пък е кацнал, виделият го 
ще е сънлив и мързелив 
през цялата година.

Иванка СТЕФАНОВА

8 семейства от община Брацигово няма да получат 
детските си добавки за месец февруари, поради системно 
непосещаване на децата им на училище.

В Пазарджишка област общо 265 семейства ще бъдат 
санкционирани заради допуснати пет неизвинени отсъ-
ствия на децата през м. февруари 2013 г. Със спиране на 
месечните помощи ще бъдат наказани 70 семейства от об-
щина Пазарджик, 55 от община Велинград и 35 от община 
Септември. Най-малко санкционирани семейства има в об-
щините Батак, Белово и Лесичово. Ежемесечно до 5-о чис-
ло на месеца директорите на училищата изпращат в РДСП 
по постоянен адрес на родителите справка-образец за 
допусналите 5 неизвинени отсъствия. Тази информация се 
препраща в дирекциите „Социално подпомагане” в област 
Пазарджик. Ако в следващия месец ученикът редовно по-
сещава учебните занятия, помощта се възобновява.                                                                     

„Априлци”

На 18.03.2013 г. в град 
Девин се състоя медий-
ното представяне на 
проект „Богатствата на 
Западни Родопи“, който 
бе спечелен от група об-
щини (Девин, Брацигово, 
Борино и Доспат) - бене-
фициенти по схемата за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ „Подкрепа за 
развитие на регионален 
туристически продукт и 
маркетинг на дестинаци-
ите II“.

На 20.02.2013 г. между 
община Девин – водеща 
по проекта, и Министер-
ство на регионалното раз-
витие и благоустройство  
се подписа договор за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ №BG161PO001/
3.2-03/2012/008 за из-

пълнение на проект 
„Богатствата на Западни 
Родопи“, който се финан-
сира от Европейски фонд 
за регионално развитие 
/ЕФРР/ чрез Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ и от държав-
ния бюджет на Републи-
ка България.

Общата стойност на 
реализация на предвиде-
ните проектни дейности 
е в размер на 462 625,58 
лв. От тях безвъзмезд-
ната финансова помощ 
е на стойност 439 494,30 
лв. или 95%. Освен 
средствата, осигурени 
от Оперативна програма 
„Регионално развитие“ и 
от държавния бюджет, се 
изисква осигуряване на 
задължителен собствен 

финансов принос от 5%. 
Размерът му се изчисля-
ва на 23 131,28 лв. и ще 
бъде разпределен между 
община Девин и нейните 
партньори – общините 
Брацигово, Борино и До-
спат.

Периодът на изпълне-
ние е 24 месеца, т.е. до 
20.02.2015 г.

Общата цел на про-
екта е насочена към по-
пуляризиране на региона 
като обща туристическа 
дестинация, окомплек-
товане и предлагане на 
атрактивни и конкурент-
ни туристически пакети, 
което ще увеличи броя 
на туристите, посещава-
щи тези дестинации и ще 
удължи средната продъл-
жителност на престоя им. 

Освен това се цели да се 
привлекат нови пазарни 
сегменти и по-пълноцен-
но да се оползотворят 
природните и антропо-
генни ресурси.

Целевите групи, към 
които е насочен про-
ектът са българските и 
чуждестранните туристи 
(основно Гърция, Турция, 
Русия, Украйна и Велико-
британия). Като крайни 
очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
се посочват увеличаване 
на приходите от туризъм 
в региона, създаване на 
възможности за нови 
работни места и повече 
инвестиции в инфрас-
труктура и човешки ре-
сурси.           

Мария ПИЩАЛОВА

Разразилата се пролетна буря през изминала-
та седмица не подмина и община Брацигово. След 
силните ветрове и дъждове щетите, които бяха 
констатирани не са фатални, но са скъпи за потър-
певшите. На много места по улици и пътища има 
повалени дървета, изпочупени клони, открити по-
криви, отломена мазилка на обществени сгради. 

Планинските села останаха без ток заради 
скъсани и преплетени електрозахранващи кабе-
ли от паднали дървета. В курорта Розовски вриз 
има щети, нанесени по частни вили, засегната е 
и дървената постройка, собственост на община 
Брацигово. Засега няма опасност от преливане на 
язовири, водоеми и реки вследствие на засилено-
то снеготопене по високите части на района.                                  

/Соб. инф./

БОГАТСТВАТА НА ЗАПАДНИ РОДОПИ

8 семейства няма да 
получат детските си добавки

Обстановката след силните
ветрове в община Брацигово
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ТРЕТО НАЦИОНАЛНО
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



11 МАРТ11 МАРТ
Родова памет

Българинът от незапо-
мнени времена е гледал на 
земята, на завещаната от 
деди и прадеди българска 
природа, като на свещен 
храм, в който трябва да при-
стъпваш с благоговение… 
И това е можел да изрази 
само поет като Иван Вазов, 
който ни го е завещал:

„Поклон на теб, 
                    природо…
На твойта вечна младост 
и вечна красота…
На всичко що е в теб 
божествено и тайно
невидимо, кат Бога, 
      велико и безкрайно…”

А пролетта идва у нас, 
според  поета, „кат млада 
годеница, що готвят за ве-
нец…”

Когато слиза на Козло-
дуйския бряг, първата запо-
вед на Ботев към четата е:

„…и земята целунете,
дето ще да мрем…”
Не би могло да не е така, 

защото българинът е усещал 
земята като античния Антей, 
най-силния човек на земята, 
защото е била негова май-
ка, за да бъде непобедим, 
докато се опира на нея. 
Българинът е бил непокорен 
най-вече в планината или по 
склоновете й, където е вла-
деел сам земята си и лесно е 
заменял ралото  и копралята 
с шишането…

Какво е земята за бълга-
рина? „Студена пръст ли е 
тя, или негова кърмачка? За 
нея той прахосва целия си 
живот, пести, за да купува 
нейните ниви и ливади, бие 
се със съседите и братята си 
за нея, възпява я в песните 
си като единствена майка, 
като прегръдка, която в по-
следния час ще го „приеме” 
и „разкапе”… Тя за него е 
жива, сърди се, радва се… 
Измъчен от несгоди и тегла, 
на земята се моли, тя да го 
утеши…”, пише през 1932 г. 
писателят Константин Пет-
канов.

До средата на миналия 
век това е било така, но след 
това политическите пре-
вратности – наложената по 
чужд модел т. нар. „колек-
тивизация” (а след няколко 
десетилетия връщането на 
собствеността), когато ко-
лективната безотговорност 
вече бе разделила безвъз-
вратно българина от земята 
кърмилница, словото на 
Вазов вече звучи като за-
бравено ехо…

Днес земята на Левски 
и Ботев, земята, заплатена 
с кръвта на стотици хиляди 
българи през петте войни, 
вече е обявена за продажба 
на всякакви чужденци!

Днес земята, която е 
изхранила стотици поколе-
ния през изминалите вече 
четиринадесет века, се про-
дава…

Днес вековните гори, 
закриляли някога хайдути 
и бунтовници, се превръ-
щат в шумящи хартийки за 
изникнали като гъби ново-
милионери, защото алчно се 
изсичат с благосклонността 
на властимащите…

Днес плодородна Тракия 
е брадясала в бурени и тръ-
ни като отхвърлен от своите 
просяк… Докога?…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

И ЗЕМЯТАИ ЗЕМЯТА
ЦЕЛУНЕТЕЦЕЛУНЕТЕ Датата 11 март винаги се 

приема от брациговци с осо-
бена почит. Е, тя не е равна 
на 12 май, но също носи оре-
ола на едно мъченичество, 
на една романтична смърт.

Преди 69 години в този 
мразовит ден започва пре-
вземането на Голготата за 
трима непримирими браци-
говски патриоти – Атанас 
Ненов, Лев Желязков и 
Паница Семерджиев.

И тримата са предста-
вители на един епизод от 
историята ни, който днес е 
подложен на много комен-
тари, дискусии и спорове 
– партизанското движение 
от 1941-1944 г.

Атанас Ненов - Фьодор 
е първият нелегален от Бра-
цигово в отряд „Антон Ива-
нов”, Лев Желязков - Милко 
- син на бесарабски българи, 
е изключителен ерудит и 
интелектуалец, а Паница 
Семерджиев – Паньо е млад 

ремсист, музикантът на от-
ряда.

От 22.02 до 11.03.1944 
г. отряд „Антон Иванов” е 
подложен на системно и 
целенасочено преследване, 
което за жалост дава резул-
тат – разбит е безмилостно 
от силната тогава жандар-
мерийска власт. 

Изтощени и ранени, 
Милко и Фьодор, подкре-
пяни от Паница, се добират 
до околностите на родното 
Брацигово с надеждата, че 
тук ще намерят спасение. 
Рано сутринта на 11 март 
се настаняват за подслон 
в запустялата керемидарка 
извън градчето, за да пре-
живеят студения ден и през 
нощта да търсят връзка с 
близките си. В Брацигово 
било видимо спокойно. На 
сухите съчки около отдавна 
негорялото огнище лежали 
ранените. Паница зорко 
бдял на поста. Прекараните 

дни и нощи без хляб, без 
почивка, без сън, сред вие-
лици, снежни преспи и кучи 
студ докрай изцедили техни-
те сили. Малкото надежда, 
която ги крепяла, скоро ги 
напуснала – съдбата отново 
ги поставила на изпитание, 
този път за последно.

Няколко полицаи откри-
ли тримата партизани и за-
почнали да стрелят по тях. 
Смелчаците им отговорили, 
но противопоставянето 
било неравностойно. Един 
от стражарите хукнал да 
вика подкрепление от раз-
квартируваната в градчето 
ловна дружина и жандарме-
рийска рота.

За партизаните в кери-
мидарката било ясно - вре-
ме за губене няма, трябва да 
се бяга, а накъде в този сняг 
никой от тримата не знаел. 
Ненов и Паница вземат оръ-
жието и помагат на Лев, кой-
то бил най-тежко ранен, да 

се изправи. Милко виждал 
ясно развръзката, затова 
предложил на другарите си 
да ги прикрива докато може, 
за да се спасят поне те. По-
следвала тежка раздяла.

Паница и Фьодор по-
знавали добре урвите на 
Розовската река и успяват 
да се промъкнат до нея, но 
когато се опитват да я пре-
минат ги посреща картечен 
откос и те се насочват към 
връх Бальовица, за да се 
скрият от преследвачите. 
Снежните дири ги издават 
и техните мисли вече летят 
към близки и другари за 
едно последно сбогом. След 

петчасова борба със снеж-
ните преспи и престрелки с 
жандармерията успяват да 
се изкачат на малкия връх. 
Ненов е тежко ранен и из-
дъхва. Паница остава сам. 
Мисълта е само една – да не 
се предаде жив. Използва 
всичките си бойни запаси. 
Успява да порази преслед-
вачите с една бомба, която 
оставя три тела на стражари 
в снега и когато куршумите 
свършват, той засвирва с 
устната си хармоничка „Ин-
тернационала”. Изправен на 
скалата, младежът приема 
поредната атака с тялото си 
и с песен на уста.           

11 МАРТ11 МАРТ –  – ИСТОРИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПОМНИ

  Дните от 28 февруари 
до 7 март донесоха на деца-
та от ЦДГ „Вела Пеева” – с. 
Бяга, много положителни 
емоции.

Три са дейностите, вклю-
чени в плана на детската 
градина по националната 
кампания „Участвам и про-
меням”.

  На 28.02.2013 г. на деца-
та беше представена кукле-
на постановка „Мечето, на 
което се случваха само ху-
бави неща”. Малките палав-
ници бяха част от представ-
лението – авторката Надеж-
да Христова непринудено 
ги въвлече  като участници 
– да изказват свои мнения 
за приятелството, любовта 

към семейството, доброто и 
лошото. Постановката даде 
възможност на децата да 
се докоснат до изкуството и 
предизвика у тях нравстве-
ни чувства.

  На първи март пред 
много жители на селото 
малчуганите посрещнаха 
Баба Марта с песни и стихо-
творения. Съвместно с ОУ 
„Христо Ботев”, НЧ „Никола 
Йонков Вапцаров - 1903 г.” и 
Кметство - с. Бяга, иници-
ирахме украса на ДЪРВО 
МАРТЕНИЦА. Добрата баба 
/Веска Кайнарова – само-
дейка в местното читалище/ 
завърза червено-бели мар-
тенички на детските ръчич-
ки, почерпи присъстващите 

с питка и им разказа леген-
да за МАРТЕНИЦАТА. Из-
пращайки мартеници в гр. 
Брацигово, се включихме и 
в общинската инициатива. 

В навечерието на Меж-
дународния ден на жената  
майките и бабите на наши-
те деца бяха поканени да 
бъдат героини в „МОРЕ ОТ 
ЛЮБОВ”. Залата за развле-
чения в ЦДГ „Вела Пеева” се 
оказа тясна да побере пре-
ливащите от любов сърца на 
деца и гости. Изпълнените 
с много настроение песни, 
стихове и танци бяха повод 
за бликнали сълзи в очите 
на най-добрите майки. 

  А ние, работещите в 
ЦДГ „Вела Пеева”, полу-

„…И ние вървим, мое поколение,
всеки миг на един немлъкнал часовник,
всеки звук от една неубита птича песен,
всеки стрък от едно неувяхнало чисто 
и искрено цвете.” 

 И звучи в нас гласът на Паньовата устна хармоничка:
„Бой последен е този...”                                      ДАР

ДНИ НА МНОГО РАДОСТ И ЛЮБОВДНИ НА МНОГО РАДОСТ И ЛЮБОВ

чихме най-голямата награда 
– думите на една майка: 
„Това са най-добрите майки 
на нашите деца!”

Нека и в бъдеще съ-

вместните ни дейности с 
родители и общественост 
работят за доброто на ДЕ-
ЦАТА НИ!

Ваня ПЕЕВА

Най-хубавият и най-та-
чен празник в началото на 
пролетта винаги е бил То-
доровден, или Конският Ве-
ликден. С наближаването му 
ездачите почват подготов-
ката - по-често наобикалят 
конете, извеждат ги навън 
и ги тренират, за да са го-
тови за кушията. Всеки кон 
е излъскан, със загладена 
грива, сини мъниста по ши-
ята, със сресана и заплетена 
опашка, а над бялата звезда 
на челото - голям червен 
пискюл. А най-запалените 
ездачи излъсквали дори 
копитата на конете си.

На този ден във всяка 
къща, където ще има ездач 
или именник, рано сутрин-
та жените приготвят пити, 
които раздават на състеза-
нието.

Щом забие църковната 
камбана, мъже, жени и деца 
отиват на черква. Там све-
щеникът отслужва тържест-
вена празнична литургия, а 
миряните получават свето 
причастие. После всички 
се отправят към края на 
селото. Там, под звуците 
на гайда се събират конете 
с ездачите си, пременени 
в красиви и обточени с 
гайтани дрехи. Свещеникът 
извършва водосвет и с Бо-
жията благословия пуска 
кушията. Маршрутът й е от 
моста в края на Розово до 
разклона за Брацигово и 
Равногор или Шипковица. 
Цялото село е от двете стра-
ни на шосето. Гайдата свири, 
провиквания, гълчава, смях. 
Тук са годениците, любими-
те момичета. Момите окич-
ват победителите с цветя, 
а жените ги даряват с ризи 

или тъкани битови кърпи.
Организаторите обявя-

ват победителите в състеза-
нието. Винаги има призове 
за най-силен и най-бърз кон 
и за най-опитен и най-млад 
ездач. За повишаване на на-
строението в края на кушии-

те пускат и по някое магаре. 
След това всички се връщат 
на мегдана (орището), къ-
дето цял ден се извиват 
кръшни хора. Победителите 
задължително посещават 
определени именници – бив-
ши ездачи, дългогодишни 
коняри, черпят се с вино, 
ракия и бонбони. После 
всички отиват на хорото.

По времето, когато в Ро-
зово имаше развито селско 
стопанство, празникът беше 
особено колоритен. Пред-
седателят на местното ТКЗС 
награждаваше първенците 
с фураж, а тържеството за-
дължително продължаваше 
в ресторанта с музика, пес-
ни и почерпка.

Колкото повече се от-
далечаваме във времето, 
толкова повече елементите 

на автентичността на този 
празник избледняват. Липс-
ва онази романтика, настро-
ение, а и конете все повече 
оредяват.

Сега не ТКЗС-та органи-
зират празника, а читали-
щата се опитват чрез сво-

еобразни възстановки да 
пресъздадат някогашните 
традиции. И тази година НЧ 
„Просвета - 1911” в селото 
ще организира кушиите. На-
правена е разгласа и пред-
варителна среща с езда-
чите. Сформирана е група 
момичета, които, облечени 
в носии, ще кичат конярите 
и черпят присъстващите на 
празника с пита и шарена 
сол. Кметът на Розово ще 
връчи наградите на победи-
телите. Е, може да не е като 
в миналото, но все пак се 
опитваме да опазим обичая.

Ще има Тодоровден с 
конска кушия, ще се раз-
движи населението на село-
то, ще се внесе малко разно-
образие в сивото ежедневие 
и вяра, че още ни има. 

Катя КОМИТОВА

В ОЧАКВАНЕ НА КОНСКИЯ ВЕЛИКДЕН
Прадядото на Цветана Се-

рафимова по бащина линия 
- Михаил Манчев, бил първи-
ят кмет на Брацигово още в 
турско време.

Брацигово  било спокойно 
село, без турско присъствие. 
Единствените османлии, ко-
ито идвали били данъчните 
служители на султана. Но и 
срещу тях местното населе-
ние намерило лек. Михаил 
Манчев все успявал така да 
извърти нещата, че данъци 
да не се събират или ако се 
вземат, да са много малко.

Веднъж, в един дъждовен 
ден в селото се появил данъ-
чен турчин. Нахален, нагъл и 
безмилостен. Със стъпването 
си на чаршията той заявил: 
„Ако и този път не кандисате 
да платите, ще вземам кръв-
нина. Всеки е длъжен да се 
издължи на султана!”

Посрещнал го кметът Ман-
чев и го поканил в къщата си. 
Нагостил го - агата хапнал, 
двамата пийнали и, както му 
е ред, тръгнала приказка. По-
разпитал го нашият кмет - кой 
е, откъде иде, знае ли някой, 
че е в Брацигово?  И като раз-
брал, че турчинът е в селото 
по своя воля, за да се докаже 
пред пашите, се замислил.

Поприказвали още малко 
с агата и той, след като поиз-
съхнали дрехите му, се уне-
съл в дрямка. 

Тогава дядо Михаил 
взел най-важното решение 
в живота си – да премахне 
омразния турчин. Решил и 
го убил - заклал го! Сложил 
трупа в един чувал, завързал 
го и решил да го хвърли в 
реката, която по това време 

била придошла и буйно 
влачила камъни и дървета в 
коритото си.

Опитал се кметът сам 
да свърши работата до-
край, но не успял - чувалът 
с убития турчин тежал и не 
помръдвал. Тогава Михаил 
Манчев потърсил помощ от 
брат си. Рекъл му, че трябва 
да изхвърли едни боклуци. 
Двамата влекли тежкия товар 
по калдъръма, а кървавата 
следа, която правели, дъждът 
отмивал, сякаш и природата 
била съучастна с благород-
ния грях на кмета. Било мно-
го тъмно и дъждовно и никой 
не ги видял.

Реката отнесла чувала 
извън пределите на Браци-
гово. Домашните на Манчев 
почистили следите от кръв, 
измазали трема с глина, как-
то му е ред, и животът тръгнал 
постарому.

Не след дълго турците 
започнали да търсят агата. 
Стигнали и до Брацигово и 
право при кмета. Питали го, 
разпитвали го дали някой 
от техните не е идвал, но той 
всичко отричал. Бил спокоен, 
обикалял заедно с османлии-
те по къщите да търсят следа 
от данъчния. Но нищо… И 
тъй като Михаил Манчев бил 
познат с пашата в Татарпазар-
джик, който му имал голямо 
доверие , нещата се размина-
ли и потулили.

Така завършва тази ис-
тория – с един грях за кмета 
и една благодат за местното 
население, за пореден път 
отървано от набезите на дру-
говерците. 

ЕДНА СТОЛЕТНИЦА РАЗКАЗВА
/из спомените на баба Цветанка Серафимова/
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Санирането на кестеновите корони по алеята в централ-
ната градска част и парковете на града разбуни духовете на 
брациговци. Да му се не начуди човек колко екозащитници 
живеят в този град. Каква активна позиция, каква мисъл! 
Само дето на никой не му правят впечатление подритваните 
опаковки от всякакъв вид, захвърлените боклуци, където 
трябва и където не трябва, нерегламентираните сметища…  
И много малко подозират, че в Общината все пак съществу-
ва Наредба за опазване на зелената система, която регла-
ментира подобен род дейности. Иначе признаваме, гледката 
не е приятна, но нали нещо, за да стане хубаво, трябва да 
се промени.

Снимките са взети от сайта „Брацигово - страхотен град 
със страхотни хора”. „Априлци”

Община Брацигово, на 
основание Заповед № РД 
165/18.03.2013 г. на кмета на 
община Брацигово за про-
дажба на стояща дървесина 
на корен по чл. 49, ал. 1, т. 
1 от Наредба за условията 
и реда за възлагане на 
дейности в  горските тери-
тории държавна и общинска 
собственост и за ползването 
на дървесни и недървесни 
горски продукти, организи-
ра продажба на  иглолистна 
дървесина чрез възлагане 
на добив, чрез търг с явно 
наддаване на обект при 
следните условия:

1. Обект № 1, отдел 167 
„г“ - 896 куб. м лежаща маса, 
иглолистна строителна 
дървесина, с начална цена 
58319 лв. без ДДС, дървесен 
състав - бял бор и смърч, с  
гаранция за участие в раз-
мер на 3%, или 1 750 лв.,  и 
цена на тръжна документа-
ция - 150 лева без ДДС.

2. Търгът ще се проведе 
от 10.00 ч. на 10.04.2013 г. в 
сградата на Младежки дом 
- гр. Брацигово.

3. Тръжната документа-
ция може да се закупи от 
касата на Общината, всеки 
работен ден до 17.00 часа 
на 6.04.2013 г. включително, 
като преди закупуването й 
кандидатите имат право да 
се запознаят с нея.

4. Гаранцията за изпъл-
нение на договора е в раз-
мер на 5% от достигнатата 
цена.

5. Оглед на обектите 

може да бъде направен от 
22.03 до 9.04.2013 г. в рам-
ките на работния ден, след 
представяне на документ 
за закупена тръжна доку-
ментация.

6. Гаранцията за участие 
се внася в брой в касата 
на Общината или по бан-
кова сметка BG 88 SOMB 
91303332969601; BIG SOMB 
BSF при „Общинска банка” 
АД - клон Пещера.

7. В търга могат да 
участват  кандидати, физи-
чески и юридически лица 
– търговци по смисъла на 
Търговския закон, които са 
регистрирани на територи-
ята на община Брацигово 
и имат на същата територия 
дървопреработващи пред-
приятия. Кандидатите да 
отговарят на изискванията 
на чл. 235 и чл. 241 от Закона 
за горите.

8. Срокът за регистра-
ция на кандидатите е до 
17.00 ч. на 9.04.2013 г. в 
Деловодството на Община 
Брацигово.

9. Повторният търг ще се 
проведе на 25.04.2013 г. от 
10.00 ч. в сградата на Мла-
дежки дом - гр. Брацигово.

10. Заплащането на до-
стигнатата тръжна цена се 
извършва според клаузите 
на проектодоговора.

9. За справки и информа-
ция: тел. 03552/20-65; вътр. 
115.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Колко пъти започвах да пиша, все не намирах 
думи да изразя миговете на тази знаменателна, 
незабравима и вълнуваща среща с поетесата 

Дима Политова в родното й село Исперихово.
Г-жа Политова пише отдавна – стихове, есета и кратка 

проза, но от  пет години издава и публикува своите твор-
би. Автор е на стихосбирките „Жена съм”, „Аритмия”, 
„Камертон”, „В голота съм облечена”. Има публикации 
във „Вестник за жената”, „Литература и общество” - Вар-
на, „Уикенд”, сп. „Матадор” - Добрич, в. „Пазарджишка 
Марица”, „Диалог” - Асеновград, и други. Член е на Съ-

юза на независимите писатели. 
Дълго продължи подготовката за срещата, вложихме 

много старания и усилия, за да покажем уважението си 
към Дима Политова и когато тя влезе в залата, развълну-
вано попита: „Това за мен ли е?”

А отговорът бе: „За Вас, за Исперихово и за всички 
испериховци, които ще дойдат в този ден, защото из-
явените личности в едно населено място са определен 
брой.”

Някак си непринудено започна представянето на 
творбите.

Родното място - човек винаги се връща там, детските 
и младежките години, първата работа след школските и 
студентски дни, първият випуск (1954) и годините (1961-
1964) в местното училище „Христо Ботев”, близките 
- бабите и дядовците, родителите, сестрата и братът, бра-
товчедите, близките, съседите, съучениците, учениците и 
приятелите.

В много от творбите ще разгадаваме какви мисли и 
чувства са вълнували авторката. С каква постоянна по-
вторяемост срещаме обичта - на първо място към съпруг, 
деца и внуци, близки от двата рода. Всички произведе-
ния са в първо лице единствено число. Не са забравени 
и спомените за очите на една от бабите й - зелени, с цвят 
на узрял грах, асмата в родната къща, градинката с дъ-
хавите и ароматни цветя от ранна пролет до късна есен. 
Кърската работа в плодородното поле и трудоемкото 
отглеждане на зеленчуците и тютюна, защото децата от 
онези години са усетили на плещите си бремето – бране, 

низане и прибиране на саръците с жълт тютюн, бране на 
ябълки, круши, дюли.

В поезията й откриваме любимите есенни нюанси в 
природата.

Поетесата се вълнува от всичко - от разликите между 
жителите във входа на блока в големия град, които не се 
познават и не общуват помежду си, и хората в родното 
село  с просторния двор, тишината и спокойствието, 
сякаш светът е спрял. Дима Политова еднакво обича 
хубавия и величествен Пловдив и китното родно Испе-
рихово.

Поздрав към милата ни гостенка бе поднесен от хор 
„Детелина” с ръководител г-жа Надежда Арабаджиева, 
бивша колежка (начална учителка) на поетесата. Коре-
петиторът г-н Павел Илиев я поздрави с песента „Ранена 
любов”. По желание на присъстващите се завъртя така 
любимото българско хоро, обичано от всички нас, което 
провокира и самата Дима да се хване на него.

В суматохата пропуснахме да я посрещнем с хляб 
и сол. Това направихме на изпроводяк. Читалищното 
настоятелство бе подготвило за всички присъстващи 
скромна почерпка и чаша горещ билков чай, в чест на 
Първи март - Ден на самодееца.

Най-важното е, че думите, произнесени на този ден, 
ще оставят трайна следа в душите на всеки един от нас, 
защото Дима Политова е не само поетеса и наша обичана 
гостенка, но и дългогодишна участничка в художествена-
та самодейност на читалището ни.

Васка ВЪЛЧЕВА

Надиана Костова и Ата-
нас Майсторов от 12-и клас 
изпратиха своите послания 
за конкурса „Атрактивно 
послание към мойте връст-
ници”, обявен от Местната 
комисия за борба с трафика 
на хора в гр. Пазарджик 
през декември 2012 г. Със 
секретаря на комисията учи-
лището работи вече трета 
година, провеждайки кино-
лектории за трафик на хора, 
състезания на същата тема. 
Тези инициативи са част 
от училищната програма 
„Участвам и променям”.

Публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем 
на поземлени имоти - пасища - публична общинска собстве-
ност, с обща площ 1275.620 дка, находящи се в землището 
на с. Жребичко, за общо ползване от земеделски стопани 
и ползватели, които желаят да ги поддържат в добро земе-
делско и екологично състояние  за срок от 5 /пет/ години 
с начална годишна тръжна наемна цена в размер на 7 654 
/седем хиляди шестотин петдесет и четири/ лева.

Списък на имотите с обща площ 1275.620 дка е публику-
ван в Интернет на сайта на Община Брацигово www.bratsi-
govo.bg и на информационното табло пред фронт-офиса на 
Общинска администрация - Брацигово, ул. „Атанас Кабов” 
№6а.

Търгът ще се проведе на  29.03.2013 г. от 13.00 ч. в сграда-
та на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирненски” 
№1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - Брацигово, срещу 
сумата от 100 /сто/ лева до 15.00 ч. на 28.03.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената 
първоначална годишна наемна цена се внася в брой в каса-
та на Общинска администрация - Брацигово, или по сметка 
IBAN BG88 SOMB 91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Об-
щинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на  28.03.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово, до 16.45 ч.
на 28.03.2013 г.

Оглед на имотите може да се направи всеки работен ден 
до датата на търга след представяне на документ за закупе-
на тръжна документация и предварителна заявка в стая 12 
на Общинска администрация - 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

Не знаем кое е първото нещо, което е при-
влякло журналиста от БНР в Брацигово, но 
сме убедени, че въздействието на това нещо 
е силно и трайно, защото господин Румен 
Стоичков все се завръща при нас с повод 
или без. 

В края на миналата година той представи 
книгата си „Преди забравата”, която е обе-
динение на впечатленията му от различни 
места в  родната България и извън нея.

Популярният радиожурналист от „Нощен 
хоризонт“ по БНР събра свои репортажи и 
публикации в книга, озаглавена „Преди за-
бравата“.

В книгата се представят и репортажи, 
разказващи за жителите на уникални кът-
чета на страната ни, които са предпочитани 

за традиционен или екстремен туризъм  и са 
известни със запазените си редки обичаи и 
традиции.

Част от тази книга е и очеркът му за на-
шия град, озаглавен „Родопската Коприв-
щица”. Преди години този репортаж, както 
го нарича журналистът, бе публикуван в съ-
ботна притурка на в. „Стандарт”, а сега вече 
е част от книга, чиято идеална цел е да спаси 
от забравата онова, което ние си мислим, че 
всички знаят.

Г-н Румен Стоичков излъчи и предаване 
за Брацигово в нощния блок на „Хоризонт”, 
в който популяризира даденостите на град-
чето и туристическия му потенциал, градящ 
се на многото история, природни забележи-
телности и уникалност. /Соб. инф./

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
БРАЦИГОВО

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.101, ал. 7 
от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане 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, Брацигово

ОБЯВЯВА

ЗНАМЕНАТЕЛНА СРЕЩА С ПОЕТЕСАТА 
ДИМА ПОЛИТОВА

Учениците от ПГСАУчениците от ПГСА Брацигово в очите на Румен Стоичков



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

Съвременност

ÅËÈÊÑÈÐÚÒ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀÅËÈÊÑÈÐÚÒ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ
„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí”

В АВАНС -  ПРЕ ДИ ДЕНЯ НА ХУМОРА И ШЕГАТАВ АВАНС -  ПРЕ ДИ ДЕНЯ НА ХУМОРА И ШЕГАТА
Ñâåòúò å îöåëÿë, çàùîòî ñå å ñìÿë... íà ñåáå ñèÑâåòúò å îöåëÿë, çàùîòî ñå å ñìÿë... íà ñåáå ñè

Мнозина обичат да се Мнозина обичат да се 
пошегуват, да се посме-пошегуват, да се посме-
ят или разиграят някого, ят или разиграят някого, 
но един ден в годината с но един ден в годината с 
това се занимават абсо-това се занимават абсо-
лютно всички. Такава поне лютно всички. Такава поне 
е традицията, а дали е е традицията, а дали е 
така... Има няколко версии така... Има няколко версии 
за това защо този ден е за това защо този ден е 
1 април. Едни приписват 1 април. Едни приписват 
зараждането на празника зараждането на празника 
на Древен Рим, където в на Древен Рим, където в 
средата на февруари (а не средата на февруари (а не 

в началото на април) чест-в началото на април) чест-
вали празника на глупците. вали празника на глупците. 
Има и една друга версия, Има и една друга версия, 
според която дължим според която дължим 
това на неаполитанския това на неаполитанския 
крал Монтерей, комуто крал Монтерей, комуто 
поднесли по случай спира-поднесли по случай спира-
нето на земетресението нето на земетресението 
риба. След година владете-риба. След година владете-
лят поискал точно съща-лят поискал точно съща-
та риба. Такава обаче не та риба. Такава обаче не 
намерили и готвачът при-намерили и готвачът при-
готвил друга, която много готвил друга, която много 

приличала на предишната. приличала на предишната. 
И макар че кралят познал И макар че кралят познал 
подмяната, той не се раз-подмяната, той не се раз-
гневил, а дори се развесе-гневил, а дори се развесе-
лил. Оттогава станали лил. Оттогава станали 
обичайни шеги и лъжи на обичайни шеги и лъжи на 
1 април. Знае ли човек? Но 1 април. Знае ли човек? Но 
както винаги, българската както винаги, българската 
традиция е по-особена. традиция е по-особена. 
Освен това си имаме Му-Освен това си имаме Му-
зей на хумора и сатирата зей на хумора и сатирата 
в Габрово - град, избран в Габрово - град, избран 
по-скоро заради вицовете, по-скоро заради вицовете, 

свързани уж с прословуто-свързани уж с прословуто-
то им сметкаджийство, то им сметкаджийство, 
а вероятно най-много със а вероятно най-много със 
самоиронията им. самоиронията им. 

По нашенските места По нашенските места 
пък дедите ни забелязали, пък дедите ни забелязали, 
че април е непостоянен, че април е непостоянен, 
времето е колебливо и времето е колебливо и 
често се мени. В желани-често се мени. В желани-
ето си за веселие нарекли ето си за веселие нарекли 
първия му ден Ден на лъ-първия му ден Ден на лъ-
жата, закачката и хумора. жата, закачката и хумора. 
Мнозина “ще се хванат”, Мнозина “ще се хванат”, 

когато някой хитрец ги из-когато някой хитрец ги из-
прати, както се казва, за прати, както се казва, за 
“зелен хайвер”, но такава е “зелен хайвер”, но такава е 
традицията. На почит са традицията. На почит са 
остроумните, досетливи-остроумните, досетливи-
те, веселите. те, веселите. 

Чудомир обичал да Чудомир обичал да 
казва: “Най-празният от казва: “Най-празният от 
нашите дни е този, в кой-нашите дни е този, в кой-
то не сме се засмели нито то не сме се засмели нито 
веднъж.” Бихме допълнили веднъж.” Бихме допълнили 
– дори и когато съвсем не – дори и когато съвсем не 
ни е весело.ни е весело.

Настрадин Ходжа  поч-
нал да гради фурна - такава, 
каквато допреди половин 
век имаше в селските 
дворове, в която се пекъл 
хлябът на семейството за 
седмицата. Градил Ходжата, 
но ето, че сянката на съседа 
се проснала над зидовете:

- Не така бе, Ходжа! 
Фурната трябва да гледа на 
изток!

Разбутал зидовете хо-
джата, започнал да я гради 
отново… Тогава дошъл 
братовчед му, почесал се по 
носа и рекъл:

- Не така бе, Ходжа! Фур-
ната трябва да гледа на юг!

Разбутал ходжата зидо-
вете, почнал да я гради на 
юг…

След три дни дошъл 
баджанак му и взел да се 
смее:

 - Не така бе, Ходжа! Кой 
ти каза да я градиш така? 
Всяка фурна гледа на запад, 
да не духа вятърът срещу 
нея!

Разбутал ходжата зидо-
вете, почнал да я гради на 
запад, но се сетил, отишъл 
при каруцата, откарал я 
насред двора и почнал да 
гради фурната върху нея!

Насъбрали се селяните 
да гледат това чудо. Запи-
тали го:

- Защо бе, Ходжа, градиш 
фурната върху каруцата?

- За да угодя на всеки 
гостенин! Всеки път не мога 
да почвам отново…

* * * 

По времето на арабския 
халиф Харун ал Рашид /ІХ 
в. сл. Хр./ прочут художник 
изложил нарисувана от 
него картина, за да я видят 
гражданите, после се скрил 
да чуе какво ще говорят… 
Спрял се познат обущар, 
почесал се по врата и по-
сочил с пръст грешка в 
обувките на нарисуваните 
хора. След него художни-
кът веднага взел четката и 
поправил грешката… Това 
веднага било докладвано 
на халифа, който викнал 

обущаря и го назначил 
за везир на изящните 
изкуства!

Като минал отново 
след три дни покрай кар-
тината, новоизлюпеният 
везир вдигнал пръст и 
почнал да сочи „грешки” 
по дрехите, по лицата… И 
тогава художникът не се 
стърпял, излязъл и викнал:

- Обущарю, не по-наго-
ре от обувките!

Министърът се оплакал 
на халифа за нанесената 
обида, че му липсва компе-
тентност. И халифът издал 
заповед наглият художник 
да бъде изгонен от столи-
цата…

Езра, третият министър 
на Харун ал Рашид, си купил 
разкошен фикус, поставен в 
дървена саксия, обкована с 
обръчи… Веднъж, когато на 
гости му бил вторият ми-
нистър, трябвало да преспи 
в дома му, като пожелал да 
остане в хола, заради из-
гледа към морето… Когато 
се събудил посред нощ, 
потърсил тоалетна, но бил 
забравил да пита колегата 
си къде е. Повъртял се при-
теснен, после изровил дупка 
във фикуса и се облекчил…

Минало време, министър 
Езра си купил ново, по-ши-

роко жилище. Пренесъл се 
там, но все му миришело… 
Съпругата му не можела да 
търпи това и го накарала да 
сменят отново жилището 
си… И пак същото - мирише-
ло… Като видял приятеля 
си, Езра го попитал защо 
след гостуването му, където 
и да отидат да живеят, все 
им мирише?

Засмял се човекът и си 
признал какво е сторил… И 
рекъл:

- Снабдиш ли се с такъв 
фикус, ще ти мирише цял 
живот!

* * * 

П о д  про с о в скияпро с о в ския  т р ъ н
Димит ър АДЖЕЛАРОВ

Ангел Чортев е бизнес-
мен, а това поприще от само 
себе си означаваше къртов-
ска работа с много хора. С 
много! Като се започне от 
хитреците на дребно, протя-
гащи без умора мръсните си 
ръце към джобовете му, та се 
стигне до безпощадните аку-
ли от неговия калибър, които 
всячески се стремяха да го 
омаскарят и провалят, за да 
му грабнат бизнеса.

И още - с тълпите от ловки 
мошеници, плуващи в бла-
тата на алъш-вериша му, че 
и със силните на деня, под 
чиято кожа трябваше да се 
влиза неизменно „а-ла-кеш”, 
защото иначе-е-е… Сбогом, 
поръчки! Сбогом, далаверки!

Но и това не беше всичко. 
Ами стотиците мизерници 
от собствените му фирми! 
Отпуснеше ли се юларът им, 
току-виж катурили каруч-
ката му. Ами пълчищата от 
нахалните данъчни, трудови 
и не знам какви си още ин-
спекции! Въшки-кръвопийци! 
Кърлежи! Вампири! Ако не 
им се напълнят гушките, ще 
наврат носовете къде ли не 
и после върви, че се опра-
вяй!…

Е-е-ех! Бизнесмен да не 
си на днешно време, майка 
му стара! Нямаш ли очи-
рентген, спукана ти е рабо-
тата. Психолог трябва да си. 
Анализатор. Погледнеш ли 
човека в очите, мигом трябва 
да го претеглиш, та да разбе-
реш какъв номер ти погажда. 
Или пък най-малкото – да се 
усетиш как ти да му скроиш 
шапката и да го преметнеш…

Да-а-а! Тежка е царската 
корона, както е казал наро-
дът! Но… блазе му, който я 
носи! Защото-о-о…

Чортев се усмихна сам на 
себе си и поглади самодовол-
но голото си теме, където би 
трябвало да стърчи хипоте-
тичният му царствен атрибут. 
А под него - и акълът, който 
да го крепи нине, присне и во 
веки веков. Амин!

Вярно беше, че всички 
гадинки, за които се сещаше 

замисленият бизнесмен, из-
пъваха нервите и придаваха 
на дните му ту горчив, ту пи-
перлив привкус. Но… имаше, 
слава Богу, и други създания, 
заради които тежката корона 
си заслужаваше носенето. Че 
не беше ли казал някой си, 
поет май: „Жени и вино! Вино 
и жени!” Ето в това беше 
истинският вкус на живота! 
Еликсирът на дните! Амбро-
зията на нощите! Един път 

се живееше, майка му стара!  
Защо тогава цялото време да 
се пропилява само в ядове и 
надлъгвания? Защо да не се 
овкусява и със сладостите, 
опитвани само от турските 
султани?

Да-а-а! Битката, в която се 
беше хвърлил, определено 
си струваше нервите и той бе 
твърдо решен да брани заво-
еванията си по-ожесточено 
от германец, приклещен в 
сталинградски чувал.

Днешният дълбок чор-
товски размисъл за смисъла 
на живота всъщност не 
беше случаен. Предстоеше 
му срещата, за която той не-
търпеливо бе чакал цели… 
хм-м… май повече от шест 
месеца. Опъваше му се това 
момиченце, хей! Подлуди го! 
Отворено уж, а нито от наме-
ци разбираше диването му с 
диване, нито от бащинските 
потупвания по дупенцето, 
нито от пощипванията по буз-
ките. Но… Ето го най-накрая! 
Кацна на пангара! Ха да го 
видим накъде ще мърда сега!

Почукването на вратата 
го накара да се поопипа по-
хотливо там, където го бе 
засърбяло и да преглътне 
слюнките си, които като че 
ли бяха готови да рукнат от 
устата му.

- Може ли, г-н Чортев? 
– иззад тапицираната врата 

се показа вярната му кадро-
вичка Милена. 

- Какво има? – престори 
се на строг и делови биг-
босът.

- Ами, нали Ви казах вче-
ра… Трябва да решим какво 
да правим с Данчето... Влез 
де, Данче, влез!

Въпросното Данче при-
стъпи мълчаливо напред.

- И? 
- Ами титулярката на 

нейното място се завръща 
след два дни и съгласно Ко-
декса… Ама може би Вие ще 
й предложите друга някаква 
работа… Младо е момиче-
то… И много способно… 
Разбрано… Трябва да му се 
помогне…

- Хм-м! Друга работа… 
- туловището се отпусна вър-
ху облегалката с цялата си 
исполинска тежест. – Лесно е 
да се каже… А как ще оценим 
досегашната й?

- Ами Вие ще кажете, гос-
подин Чортев… То тук… Нали 
само Вие давате оценките… 
По Вашата скала…

- Да-а-а! – очичките на 
Чортев блеснаха като на 
шопар пред току-що напъл-
нена копанка. - Да видим, да 
видим…

- То, нали знаете - гласът 
на Милена премина в хихика-
не – остричко, но откровено и 
звучащо досущ като на веща 
сводница в елитен публичен 
дом. Знаеше кадровичката 
как да подхване преговори-
те – не й беше за първи път. 
– Ами то по мое време въпро-
сът с оценките беше по-сло-
жен… Хи-хи-хи!... Бяха нужни 
заобикалки, ухажвания, ком-
плименти… Хи-хи-хи! Дълга 
и широка беше нашата!... 
Хи-хи-хи! Ама сега… Всичко 
е по-лесно. Вече може и 
директно да се… оценява… 

Хи-хи-хи!... 
- Да-а-а! – продължи Чор-

тев без да обръща особено 
внимание на познатото му 
бръщолевене. – По-лесно е 
наистина. Но-о-о… ние сме 
хора с вкус…

- Ама разбира се, госпо-
дин Чортев! С вкус трябва да 
се подхожда…

- И оценките ни са много 
различни. Много! И персо-
нални…

- Точно така, господин 
Чортев! Точно така! – измяука 
гальовно Милена. – Хи-хи-
хи!... А аз сега ще изляза… 
Ще ви оставя… А пък вие 
си поговорете… Поговорете 
си… Разберете се… А по-
сле ще ми кажете какво да 
правя…

И пак така, по котешки, 
пристъпи назад и излезе. 
Хихикането в кабинета секна. 
Възцари тишината.

- И? – погледът на дебе-
лака се изостри, а фигурата 
му настръхна като на за-
старяващ лъв пред самотна 
антилопа. - Какво ще правим 
сега?

- Ами… - лицето на моми-
чето се бе покрило с румени-
на. - Вие ще кажете…

- Добре, де! Да кажем, че 
ти дам работа… И така, и така 
съм решил да сменям тая от-
вън… Ти искаш ли да те взема 
за секретарка например…

- К-к-к-ак така? – пред-
ложението, което прозвуча, 
явно обърка момичето. – Ама 
нали Пепчето…

- Остави я нея. Ще я ма-
хам! За нищо не става тя…

- Не знам… Не знам… 
Аз… Нямам опит…

- А бе, за какъв опит ще 
говорим?! Кафе нали можеш 
да правиш?

- Кафе мога…
- Е? Какво повече? Нищо 

друго няма да работиш при 
мен. Ще ми правиш кафе 
и ще си клатиш краката по 
цял ден… Това е! Какво тол-
кова? По-важното е сега да 
се разберем като ти дам, да 
кажем, работата, аз какво ще 
получа?

- Че… Аз… На вас… Как-
во?...

- Ако си достатъчно ра-
зумна, ще се разберем какво. 
Нали разбираш, че съм биз-

несмен. Давам – получавам! 
Не получавам – не давам! 
Просто като фасул. И ще ти 
плащам, да кажем, по хиляда 
лева месечно…

- Х-х-хиляда лева!…
Кандидат-секретарката 

се поизпоти. Такава заплата 
във фирмата не получаваше 
никой. Дори и заместниците 
на Чортев.

- Да! Хиляда! Без добав-
ките…

- Добавките?!
- И добавките, разбира се.  

Командировъчни… За облек-
ло… За обувки… За гримове 
и парфюми…. Нали ще си 
лицето на фирмата?

Младото момиче онемя 
съвсем, но шефът й продъл-
жаваше да нарежда:

- А ти… Ти само ще си кла-
тиш краката… Всъщност и ня-
кои от твоите приятелки мога 
да уредя. Познаваш ли някоя, 
която да си търси работа? По-
младичка… Като тебе…

- Ами имам една позна-
та… Мога да я попитам…

- Ето! Май-май ще се раз-
берем. Ама какво сме седна-
ли да си говорим тука! Я да се 
качим сега на джипа и да оти-
дем на някое по-уютно място. 
Да обсъдим подробностите…

- Сега ли? – момичето се 
поотдръпна уплашено.

- Че защо да отлагаме? 
Нали чу Милена? Тя трябва да 

знае още утре какъв договор 
да ти подготви…

- Точно сега ми е невъз-
можно, господин Чортев…

- Че какво му е неудобно-
то? Палим джипа и тръгва-
ме… Знам едно местенце…

- Не мога…  Приятелят ми 
е тук… Отвън е. Изчаква ме 
при секретарката…

- Така ли? – гласът на 
шефа внезапно зазвуча за-
страшително. – И кой го е 
пуснал тук?

- Той… Нали беше с мен… 
И влезе…

- И защо? Какво ще прави 
той тук? На моя територия… 
Нямам работа с него…

- Ами чака ме… И само 
записва, господин Чортев… 
Записва…

- Записва ли? -  гърлото на 
бизнесмена заскрибуца. – Че 
какво има тук за записване?

- Нищо особено… Само 
това, което си говорим. Нали 
знаете каква техника има 
сега. Ето през това микро-
фонче… В едно апаратче…

И девойчето посочи ня-
какво копче върху блузката 
си.

- Вие!... Вие сте луди!
- Не мисля, господин 

Чортев. А за предложението 
Ви благодаря, но ще си по-
мисля…

Огромното шефско туло-
вище скочи на крака и наве-
де глава като бик на корида. 
А след секунда заобиколи 
бюрото и се насочи в тръс 
към вратата.

- Хванете го! Дръжте го! 
Записът! Искам записа!

- О, за записа не се притес-
нявайте! – потреперващата и 
крехка фигура на момичето 
вече се беше стабилизирала. 
– Той вече е прехвърлен в 
интернет... Нали знаете каква 
техника…

Едва схванал дочутото, 
работодателят блокира в рам-
ката на разтворената врата. 
Блокира и мислителницата 
му. А възцарилата се тишина 
бе накъсвана единствено от 
хрипящия му рефрен: „Вие 
сте луди! Луди! Луди!...”        


