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Кандидатстването за помощи за отопление
започна от 1 юли

От 1 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декла-
рации за отпускане на целева помощ за отопление за пред-
стоящия зимен сезон 2022/2023 г. Помощта се отпуска за 
периода 1 ноември 2022 г. – 31 март 2023 г. Размерът Ў ще 
бъде определен със заповед на министъра на труда и соци-
алната политика, съобразно решението на Комисията за 
енергийно и водно регулиране за цените на електроенергия-
та за бита от 1 юли, което предстои да бъде обявено.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на мяс-
то в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), по насто-
ящ адрес или в специално организирани за целта приемни, 
чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани 
с персонален идентификационен код на Националния оси-
гурителен институт или с квалифициран електронен подпис, 
както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Право на целева помощ за отопление имат хората и се-
мействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 
месеца преди месеца на подаване на заявлението деклара-
ция, е по-нисък или равен на индивидуално определена гра-
ница за достъп, съобразно възрастта, семейното положение, 
здравословното състояние, наличието/липсата на съжител-
ство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ за отопление, безработните в тру-
доспособна възраст задължително трябва да са се регистри-
рали в Бюро по труда най-малко 6 месеца преди подаване на 
заявлението декларация и да не са отказвали предлаганата 
им работа или включване в обучения.

С ПОКЛОНЕНИЕ И ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ
В БРАЦИГОВО БЕ ОТБЕЛЯЗАНА 185-АТА ГОДИШНИНА

ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА
С поднасяне на цве-

тя в Брацигово бе поче-
тена 185-ата годишнина 
от рождението на Васил 
Левски. Пред паметника 
на Апостола на свободата 
глава склониха кметът На-
дежда Казакова, замест-
ник-кметът инж. Мария 
Батаклиева, директор Ди-
рекция „Специализирана 
администрация“ – инж. 
Анелия Методиева, пред-
ставители на институции, 
децата от ДГ „Здравец“ и 
„Лятна занималня 2022“ 
при НЧ „Васил Петлеш-
ков – 1874“, патриотични 
организации и граждани. 

Събитието се организира от Община Брацигово.
Апостолът на българската свобода Васил Иванов 

Кунчев е роден в подбалканското градче Карлово на 18 
юли 1837 г. Много млад прекрачва прага на манастира 
и става дякон Игнатий. След като напуска Божията оби-
тел, той стига в Белград, където Георги Раковски под-
готвя млади мъже в Първата българска легия. Там той 
се откроява от всички с изключителните си физически и 
интелектуални умения. Прескача най-успешно трениро-
въчната яма, всички са възхитени от лъвския му скок и 
започват да го наричат Левски.

Васил Левски става един от 
идеолозите на българската на-
ционална революция. Велико 
негово дело е създаването на 
Вътрешната революционна ор-
ганизация. Историята разказва 
как той преминава през вся-
ко българско селище, увлича 
най-добрите българи след себе 
си и почти във всяко кътче съз-
дава революционен комитет. 
Защото е убеден, че „Нашето 
дело зависи от нашите собстве-
ни усилия!“.

Левски е предаден през зимата на 1872 г. Заловен е в 
Къкринското ханче, до Ловеч. Съден е в София и е обе-
сен на 19 февруари 1873 г.

Апостолът, неговите идеали, мечти, дела, неговият 
пример... Те живеят в сърцето на всеки един истински 
българин. Защото Васил Левски може и да не видя лю-
бимото си Отечество свободно, но съзря правото ни на 
СВОБОДА. И го отстоява докрай!

Поклон пред паметта на Апостола!
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Тези момчета и момичета са големите 
герои на нашето време. От онези тихите и 
скромните, които не се колебаят да свършат 
тежката работа, без да искат нищо в замяна. 

В горещия петък на 22.07.2022 те реа-
лизираха поредната ни съвместна акция в 
рамките на партньорството ни с „Ангели за 
България“/„Angels for Bulgaria“, като дариха 
100 пакета с храни и стоки от първа необ-
ходимост на нуждаещите се. Тези акции се 
превърнаха в нещо много важно в условията 
на инфлация и все по-видимо обедняване на 
населението...

В късния петъчен следобед, когато тъкмо бяха привърши-
ли с разноса на пакетите с храни, те получиха повикване и 
се наложи да се отправят незабавно към село Калугерово, за 
да се включат в гасенето на големия пожар, възникнал там. 

За нас е чест да имаме в редиците си доблестни хора 
като Доброволно формирование „Актив-112“ от град Браци-
гово.

„Ангели за България“ – благотворителна организация от 
Англия, реализира поредната си дарителска кампания, съв-
местно с Националната асоциация на доброволците в Репу-
блика България и община Брацигово.

Доброволците от местното Доброволно формирование 
„Актив 112“ раздадоха пакети с трайни хранителни проду-
кти от първа необходимост на стойност 70 лева на 100 души 
(хора с трайни увреждания, социално слаби и пенсионери с 
ниски доходи) от община Брацигово.

Кампанията бе инициирана след проведе-
ното национално учение на Доброволните фор-
мирования в България през месец юни 2022 г., 
чийто домакин бе община Брацигово.

Създателите на благотворителната органи-
зация „Ангели за България“ в Лондон са българи, 
живеещи в чужбина, които искат да помагат на 
сънародниците си в България. Съществува едва 
от средата на април 2021 и вече е организирала 
три благотворителни кампании, в които е осигу-
рила различни видове помощ, най-вече храни-
телни продукти. Изглежда такава организация е 
била наистина необходима, защото още в пър-
вия ден от създаването Ў над 300 души се при-
съединяват и питат как могат да дарят средства. 
Някои даряват еднократно, други вече са се 
включили с автоматизирани месечни плащания.

Само който е видял благодарността и умиле-
нието в очите на нуждаещите се хора, треперещите им от 
вълнение ръце, които поемат дарението, само той може да 
оцени благородността на каузата.

„Благодарим за подкрепата на българската общност в 
Англия, които ни подкрепиха! Ангели има! Благодарим от 
името на хората в нужда, с които работим ежедневно, за 
оказаната подкрепа и доверие!“

Усилена подготовка за Световния ден на почиства-
нето – 17 септември, тече в цялата страна. За 10-а по-
редна година институциите от област Пазарджик се 
включват в кампания на bTV Media Group „Да изчистим 
България заедно“. Представители на Областната адми-
нистрация, еколози от общините и организатори про-
ведоха работна среща, 
на която бяха обсъдени 
предстоящите добро-
волчески акции в реги-
она.

bTV Media Group отличи 
своите партньори от пазар-
джишката Областна админи-
страция и от Регионалната 
инспекция по околната сре-
да и водите за усилията им 
като подкрепящ партньор на 
кампанията. 

„Това отличие е гордост, 
защото това е дългогодишен 
труд на много хора от инсти-
туции и организации – на мо-
ите предшественици, на ко-

легите от общинските администрации, на партньорите 
от бизнеса и неправителствения сектор“ – каза област-
ният управител на Пазарджик Андрей Гечев. Той бла-
годари за наградата от името на всички организатори и 
участници в кампанията през изминалите десет години. 
„Надявам се през настоящата кампания да направим 
по-добри резултати или поне да запазим лидерството 
си като област, както досега“ – допълни Андрей Гечев.

„Подай ръка на природата!“ е призивът, който от-

правяме към всички доброволци, за да се включат в 
кампанията „Да изчистим България заедно“. Когато 
сме обединени, можем да постигнем много добри ре-
зултати. Тази кампания го доказва вече десет години, 
а област Пазарджик е добър пример за участие, под-
крепа и партньорство, затова и срещите ни по региони 
стартират оттук – „показваме добрите примери и пода-
ваме ръка отново“ – заяви по време на срещата мени-
джърът на кампанията Мария Лазарова.

Отличия получиха и организаторите на най-ембле-
матичните доброволчески акции в района, които през 
изминалите 10 години допринесоха за световното при-
знание на кампанията „Да изчистим България заедно“. 
Това са Община Батак – за почистването на язовир „Ба-
так“, Община Белово – за акциите на Белмекен, Общи-
на Пазарджик – за почистване поречието на река Мари-
ца, Община Велинград – за местност Юндола, Община 
Брацигово – за почистването на исторически паркове 
и места. Грамоти за подкрепа и участие в кампанията 
получиха още Регионалното управление на образова-
нието и Сдружение ЛРД „Сокол 1893“ – Пазарджик.

Вече 10 години „Да изчистим България заедно“ 
е  най-мащабната доброволческа инициатива у нас. С 
нейните послания и пример отраснаха поколения бъл-
гари. Тя възпитава на дело какво е отговорност към 
природата:

От своето създаване досега кампанията „Да изчис-
тим България заедно“ е получила подкрепата на над 
два милиона и половина доброволци от цялата страна. 
За същия период, по информация от Министерството 
на околната среда и водите, са събрани 94 000 тона от-
падъци, а от картата на България са изчезнали близо 19 
хиляди нерегламентирани сметища.
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ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО:АРИЯ ЗАЕДНО:
„bTV Media Group отличи 
своите партньори ртньори в област Пазарджик“

„АНГЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
РЕАЛИЗИРАХА

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО



Ние -  хор ат а

ÌÅÑÒÍÎÒÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
– ÑÚÑ ÇÍÀ×ÈÌ ÏÐÈÍÎÑ Â 
ÏÎÒÓØÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÎÃÚÍß 
Â ÇÅËÅÍ×ÓÊÎÂÀÒÀ ÁÎÐÑÀ

От вечерта на 18 юли 2022 г. до ранни зори на 19 
юли четирима доброволци от формированието взеха 
участие и рамо до рамо с колегите от РДПБЗН Пазар-
джик и РСПБЗН Пещера овладяха огнения ад, който 
се бе разразил на Зеленчуковата борса в с. Огняново.

Около 20.25 ч. вечерта е получен сигнал за горяща 
голяма сграда в борсата в Огняново, по първоначал-
ни данни става дума за цех и складови помещения за 
обработка на плодове и зеленчуци.

На мястото пристигнаха шест противопожарни 
коли и техните екипи. Освен от Пазарджик, в гасенето 
се включиха и огнеборци от Пещера, очакваше се съ-
действие и от водоноски на община Пазарджик.

На място бе и шефът на Областната пожарна – ко-
мисар Ангел Ангелов. Не е ясно как е възникнал по-
жарът, подробностите ще станат известни по-късно, 
след изясняване. Тогава ще бъдат оповестени и щети-
те, съобщиха от Пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.

„Априлци“

Играта след падането на Икар
Живка АДЖЕЛАРОВА

И до днес нерядко се случва да чуем възрастен чо-
век да съветва дете с репликата „Учи, за да не работиш“. 
Някои от тези, които го употребяват често имат предвид, 
че само един образован човек може да стане способен 
началник в частния бизнес или да заеме висока държав-
на длъжност, което няма да го задължава да изпълнява 
тежките задачи на редовите работещи, затова използват 
израза като вид пожелание. За други фразата означава, 
че човек не работи истински, когато упражнява мечтана-
та професия, а просто се развива в своето хоби, затова 
също използват израза като благословия. Защото, щом 
човек изучава любимата си дисциплина, а по-късно запо-
чне да работи в сферата на интересите си, то работата му 
се сравнява с удоволствие, което се върши много по-леко 
и усърдно от каквото и да е друго занимание по задъл-
жение.

За съжаление обаче все още има хора, които смятат, 
че работа може да се нарече само тежкият физически 
труд, а онзи – мисловният, не е нищо особено, затова 
според тях с него се занимават общо взето мързеливи за 
физическа работа личности, които нямат реална предста-
ва за живота, а постоянно си губят времето, като летят 
сред облаците и се самозалъгват със своите измислени 
представи. 

Съвсем не е случаен фактът, че фламандският рене-
сансов живописец Питер Брьогел избира именно тази 
тема, за да създаде своята картина „Падането на Икар“ 
(около 1558 година). Сюжетът на произведението пред-
ставлява своеобразно продължение на мита за Дедал и 
Икар, като илюстрира момента след падането на сина в 
морето. Темата, която обаче Брьогел избира да разгледа, 
е съвсем различна от тази в познатата на всички ни исто-
рия – като основен проблем за интерпретация може да се 
постави въпросът за хората, които не проявяват интерес 
към съществуващото отвъд злободневието и тяхното без-
различие към заниманията на интелектуалците – тяхното 
политане към висшия идеал, развитието им и успеха или 
трагичното им падане по някаква причина.

Ако се замислим, може би ще намерим обяснение 
за състоянието на културата ни днес именно в незаин-
тересоваността на масата, представено изключително 
точно в картината „Падането на Икар“. Подобно равно-
душие превръща духовното развитие по-скоро в някак-
ва игра без точно име, в която силите не са равни. От 
едната страна се намират хора, нямащи потребността да 
подхранят и най-малка част от нещо по-висше. Вероятно 
защото не го чувстват като нещо специално. Дори нещо 
повече – много често те създават плодородна почва за 
процъфтяването на пошлото и елементарното, тъй като то 
се оказва достатъчно близко до първичния начин на съ-
ществуване, към който са се приспособили (само трябва 
да се замислим за основните теми, засягащи се например 
в поп фолка). За съжаление, именно тези хора се оказват 
доста по-многобройни от онези, отдадени на опазването 
на висшите ценности и развитието на красивото. И затова 
по-често губеща страна в играта се оказва културата.

Много често персоните, определящи интелектуалните 
занимания като губене на време с несериозни дейности, 
са склонни да счетат себе си за нещо повече от кроткия 
начетен човек – например за някакви владетели, от които 
животът на останалите зависи едва ли не. По този повод 
бихме могли да си припомним един епизод от история-
та на България, който да ни послужи не в буквалния си 
смисъл, а като метафорична илюстрация. Става въпрос 
именно за момент от Баташкото клане, когато при на-
падението на Батак от башибозука жените и децата на-
мерили убежище в църквата (!). Там обаче нямало вода. 
Скоро децата започнали да пищят, защото били жадни. 
Това принудило майките с голи ръце да копаят кладенец 
в земята, докато не стигнат до вода.

Тук е моментът да си зададем въпроса дали копаене-
то на кладенеца от майките не означава същото за баши-
бозука, каквото и работата на интелектуалеца значи за 
човек, който няма необходимото разбиране? Разбира се, 
че всичко това буди интерес, колкото и падането на Икар 
във водите прави някакво впечатление на намиращите се 
наблизо лица (според сюжета на картината).

Всички тези ситуации подсказват как за съжаление 
и до днес се наблюдава труднопреодолимо разделение 
в обществото и на идейно ниво (освен другите пробле-
ми), въпреки някои твърдения, че във време на демокра-
ция трябва да живеем в разбирателство и да зачитаме 
другия. Може би наистина трябва, но нека един от под-
дръжниците на подобно мнение даде и предложение за 
осъществяването му. Защото и в момента някой в някой 
храм копае кладенец с голите си ръце, за да търси водата 
на надеждата, с която да полее своя идеал. А друг стои 
извън сградата, рине остатъците от безсмисления си жи-
вот и дори не поглежда към давещия се Икар. Но иначе 
мнението за работата на интелектуалците си го е създал 
вече.

ДОБРОВОЛЦИТЕ – С КЛЮЧОВА РОЛЯ 
ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПОЖАРА
КРАЙ КАЛУГЕРОВО И ЛЕСИЧОВО 

На 22-ри и 23-ти юли доброволните формирования  от 
общините Брацигово, Панагюрище и Белово, както и До-
броволно формирование „МЕЙДЕЙ“, създадено от сдру-
жение Български Щит, взеха участие и изиграха ключова 
роля в овладяването на пожара край селата Калугерово 
и Лесичово, област Пазарджик. Те бяха подкрепени и от 
свои колеги от Ихтиман, Долна баня, Хисаря и Пазарджик. 
В готовност бяха приведени и Доброволното формирование 
и екипи на Столична община, както и други доброволци за 
включване в гасенето и осигуряване на възможност за ро-
тация при необходимост от продължителна работа на те-
рен. Екип на Националната асоциация на доброволците в 
Република България се зае с оперативното ръководство, 
инструктирането, разпределянето на задачите и организи-
рането на доброволците в помощ на компетентните служби. 

Доброволците от ДФ „Актив 112“ – Брацигово, два дни 
участваха активно в овладяването и потушаването на ог-
нената стихия. Респект и благодарности за отзивчивостта 
и готовността за помощ момчетата и момичетата получиха 
от всички институции, ангажирани с овладяването на при-
родните стихии и бедствия,  и от кметствата на засегнатите 
населени места.

„Априлци“

ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ – БЕЗ ПАНИКА И ЗАБРАНИ, НО С МИНИМУМ РИСКОВЕ 
Децата ни са все по-дълго в интернет. Най-малко шест часа на ден са прекарвали пред екрана миналата година 

близо половината български ученици, отчита Институтът за изследвания в образованието. Ускореното технологично раз-
витие създава усещане за сливане на физическия и дигиталния свят. Същевременно технологиите са бъдещето на света. 

Истината е, че трябва да променяме отношението си към новите реалности на съвременния живот. Не да забраня-
ваме безценния източник на информация, какъвто е интернет, а да възпитаваме критично и информирано поведение. 
Отговорната задача е на родителите. Те трябва да говорят за опасностите в мрежата, да се интересуват от заниманията 
на детето си, да изградят доверие, да са подкрепящи и разбиращи, да го научат да бъде критично към информацията 
онлайн и да не се поддава на идеализираните образи на инфлуенсъри. 

Задачата на държавата – в лицето на местна и централна власт, институции и училище, е да прилага адекватни 
политики за защита на децата в интернет. Министерството на електронното управление отново поставя въпроса на дне-
вен ред. На сайта му са публикувани преведени на български език „Насоки за създателите на политики в областта на 
защитата на децата онлайн“, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти 
в различни области. Документът е част от серия насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за 
родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Те включват 
редица препоръки, вкл. правни и политически рамки. 
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Традиционно банките повишиха таксите си, като една 
част вече са го направили в началото на годината, а други 
предстои да го направят през юли. 

Проверка на businessnovinite.bg показва, че предимно се 
покачват услугите, свързани с посещението на офис. 

Банките ни „сурвакат“ с по-високи такси от Нова година.
ТОКУДА БАНК 
От 27 юли скача таксата за откриване на разплащателни 

сметки без карта – вместо 2 лв., тя става 4 лв. 
От 50 лв. на 200 лв. се вдига таксата за предварително 

проучване, разглеждане на документи и становище относно 
приемане или отказ за обслужване като клиент на чужде-
странни физически лица. 

Вече ще се заплаща такса от 1 лев за внасяне на пари от 
каса от титуляр и упълномощено лице по сметка до 3 000 лв.  

Комисионната за теглене на пари от сметка за суми от 
3 000 лв. до 30 000 лв. ще бъде от 0,50%, вместо 0,45%. За 
суми над 30 000 лв. таксата ще бъде 0,60%, а не 0,55%.  

Междубанковият превод през БИСЕРА на хартия от 3,50 
лв. вече ще струва 5 лв. За услугата РИНГС на хартия ще се 
заплаща 20 лв., а не 19 лв., онлайн пък същата такса ще бъде 
вече 2 лв.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Месечната такса за разплащателна сметка в лева или 

чуждестранна валута се повишава с 0,50 лв. и от 5 юли става 
4,50 лв. 

От 2,00 лв. на 2,50 лв. се вдига комисионната за безсрочен 
спестовен влог.  

Касовите операции за внасяне на пари в брой до 3 000 
лв./1 500 евро ще поскъпнат от 1,50 лв./0,75 евро на 0,20% или 
мин. 2 лв. и съответно мин. 1 евро.

Внасянето по сметка в Първа инвестиционна банка на тре-
то лице, когато наредителят е клиент на банката, ще струва 
0,50%, мин. 5 лв. и съответно същият процент и мин. 2,50 евро. 
Старата такса беше 0,45%, мин. 4,50 лв. и съответно същият 
процент и мин. 2,30 евро. 

С 2 лв. и 0,10% скача комисионната, когато наредителят 
не е клиент на банката. Така новата такса става 0,55% плюс 
мин. 6 лв. или процентът заедно с 3 евро. 

Българите държат в банки над 67 милиарда лева.
3 лв. повече ще се заплаща и при междубанковите прево-

ди – многоредово платежно нареждане и/или вносна бележка 
за плащане от и/или към бюджета, когато наредителят има 
сметка в банката. Така новата такса от 7 лв. ще стане 10 лв. 
от офис на банката. 

Вътрешнобанковите преводи за нареждане по сметка 
в чуждестранна валута ще поевтинеят както за тези в офис, 
така и за тези чрез MyFibank. Така комисионната ще стане 
съответно 5,90 лв. и 1 лв. Досега тези такси бяха 6 лв. или 3 лв. 

ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА 
От 8 юни се вдигна таксата за откриване на разплащател-

на сметка в офис на банката. Така вместо 2 лв./1 евро ще се 
заплаща 4 лв./2 евро за стандартна разплащателна сметка с 
диференцирано олихвяване. Същата промяна има и за откри-
ване на сметка с дебитна карта Mastercard Space/VISA Space. 

С 15 лв./7 евро скача еднократната такса за доверителна 
(ескроу) сметка при кредитиране на физически лица по сделки 
за покупка на недвижими имоти. Така новата комисионна ще 
стане 30 лв./15 евро. 

Таксата за безсрочен влог ще струва 6 лв./3 евро, вместо 
2 лв./2 евро. 

С малко се вдига и таксата за откриване на платежна смет-
ка в офис на банката, т.е. от 1,51 лв. става 1,56 лв. Месечната 
такса за поддържане и оперативно обслужване на платежна 
сметка без издадена дебитна карта ще струва 3,36 лв. вместо 
2,96 лв., с издадена дебитна карта комисионната на месец ще 
бъде 2,44 лв., вместо 2,43 лв. 

Въвежда се и дневна такса за внасяне на пари по платеж-
на сметка в офис на банката до 3 200 лв. – 0,86 лв. 

РАЙФАЙЗЕН БАНК
Таксата за поддържане на разплащателна сметка от 1 

юни скача от 4 лв. на 4,50 лв. 
Тегленето в брой от разплащателни, спестовни и специал-

ни сметки за суми до 2 000 лв. вече ще струва 0,5% или мин. 
6 лв. на транзакция. Досега тази комисионна беше 5 лв. на 
транзакция. С 0,1% се вдига и таксата за теглене над 2 000 лв., 
така тя вече ще бъде 0,7%. 

По-висока комисионна ще се заплаща и за внасяне по 
каса от трети лица към клиент на банката. Така вместо 0,3% 
върху цялата сума или мин. 4 лв. ще се заплаща 0,5% върху 
цялата сума или мин. 4,50 лв.  

Инфлацията достигна нивата от финансовата криза през 

2008 г.
Такса от 2 лв./1 евро вече ще се удържа при внасяне на 

пари по сметка, обслужваща кредит или по кредитна карта с 
основание „Вноска по кредит и/или кредитна карта“. Досега за 
тази услуга не се заплащаше комисионна. 

Вътрешнобанковите преводи на хартия, наредени от раз-
плащателни, спестовни или специални сметки, вече ще стру-
ват 4 лв. вместо 3 лв., а ако са електронно наредени, таксата 
ще е с 0,10 лв. повече или става 0,50 лв. 

4,40 лв. става таксата за поддържане на сметка „За запла-
та“, като досега се заплащаше 3,50 лв. Комисионната за под-
държане на сметка „За всеки ден“ вместо 4,90 лв. вече струва 
5,90 лв. 

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
Месечната такса от 9 май за разплащателна сметка без 

карта към нея от 3,20 лв. става 3,50 лв. 
С 0,50 лв. се качва комисионната за внасяне на пари за 

разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен 
влог, детски влог и депозитни сметки до 3 000 лв. Така новата 
такса става 1 лв.

По-скъпо ще се заплаща и за услугата теглене до 2 000 
лв. от разплащателни, набирателни, специални сметки, спес-
товен влог, детски влог и депозитни сметки. Така вместо 3,50 
лв. ще се заплаща 4,50 лв.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 
От 18 май таксата за наредени вътрешнобанкови преводи  

между сметки на един и същ клиент в банката от офис струва 
3 лв./3 евро, вместо 2 лв./1,50 евро. 

С 1 лв. повече се заплаща от офис преводът между сметки 
на различни клиенти в банката и вече се заплаща 3 лв. 

ТЕКСИМ БАНК
От 15 април таксата за откриване на банкови сметки се 

вдига от 1 лв./0,50 евро на 2,5 лв./1,25 евро. 
Месечните такси за поддържане на банкови сметки и 

извлечения на движението по тях също се повишават. Така 
по разплащателните сметки вече ще се удържат 3,50 лв./1,5 
евро, а не 1,20 лв./0,6 евро. Месечно за сметки с дебитна 
карта ще се заплаща 2,5 лв./1,25 евро, а не както досега 1,20 
лв./0,60 евро. 

Таксата за сметки, по които в рамките на 12 месеца не 
са извършвани платежни операции и са поддържани салда в 
размер под определения от банката олихвяем минимум вече 
става 10 лв./5 евро. Досега това време беше 18 месеца, а ко-
мисионната - 6 лв./4 евро.

С 0,50 лв./0,30 евро или долар се покачва и таксата за за-
криване на разплащателна сметка, така тя става 2,50 лв./1,30 
евро или долар. 

Около 32 млн. лева са влезли у нас от украински кредитни 
карти.

Внасяне на пари в брой по сметка на каса до 3 000 лв./1 500 
евро вече ще струва 2 лв./1 евро, вместо да е без такса както 
досега. 

Теглене на пари в брой от сметка на каса до 3 000 лв./1 500 
евро досега струваше 1 лв./0,5 евро, сега става 3 лв./1,50 евро. 

Комисионната за теглене на незаявени суми до 3 000 
лв./1 500 евро досега беше 1 лв./0,50 евро, а сега става 5 лв./3 
евро. За сумите от 3 000 лв. до 10 000 лв. и съответно над 1500 
евро вече ще се заплаща такса от 5 лв. + 0,60% или 3 лв. + 
0,60%. Досега за тази услуга се заплащаше само 0,60%. Так-
сата за суми над 10 000 лв. вече ще бъде от 5 лв. + 0,80% или 
3 евро + 0,80%, като досега тя беше 0,80% от сумата. 

За вътрешнобанковите плащания по банкови сметки меж-
ду клиенти на „Тексим Банк“ АД в офис на банката ще се за-
плаща 2 лв./1 евро вместо 0,90 лв./0,45 евро. 

С 0,10 лв./0,05 евро ще се вдигне таксата чрез системата 
за интернет или мобилно банкиране, така комисионната ще 
стане 0,50 лв./0,25 евро. 

Таксата за заплащане на битови сметки скача с 0,10 лв. и 
става 0,50 лв. вместо 0,40 лв. 

Комисионна от 0,50 лв. ще се заплаща вече и за вътрешно-
банковите плащания на един и същи клиент в офис на банката.

Двойно се повишават междубанковите безкасови плаща-
ния в национална валута, инициирани от клиент на „Тексим 
Банк“ АД от офис на банката, така вместо 2 лв. таксата вече 
ще бъде 4 лв. Същата услуга, но чрез интернет банкиране ще 
струва 1 лв. вместо 0,90 лв. 

Увеличение има и за таксата за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит в офис на банката или услугата, 
когато клиентът оторизира банката да се разплаща от смет-
ката му към дадени институции. Комисионната скача от 1,70 
лв. на 4 лв. Същата услуга, но чрез интернет банкиране вече 
струва 1 лев, а не 0,90 лв. 

Някои вече го направиха в хода на годината.

ОБЩИНСКА БАНКА
От 10 февруари таксата за поддържане и оперативно об-

служване се вдигна на 4 лв./2 евро, вместо досегашната от 
2,80 лв./1,4 евро. 

Повишение на комисионните има за услугата „Лукс+“ при 
откриване на сметка, внасяне и теглене на пари.  

Нова такса от 1 лв./1 евро има и за внасяне на пари в брой 
от титуляра до 3 500 лв./2 500 евро. Комисионната за внасяне 
на над 3 500 лв./2 500 евро вече ще се таксува 20% от сумата 
за частта над 3 500 лв. или мин. 2 лв., а макс. такса е 250 лв. За 
валута таксата ще е 0,25% от сумата за частта над 2 500 евро 
или мин. 2 евро или макс. 200 евро.  

Тегленето за услугата „Лукс+“ на сума до 2 000 лв./1 000 
евро вече струва 0,35% върху цялата сума за лева и евро или 
мин. 2 лв./2 евро. За тази услуга не се изисква предварителна 
заявка. Досега за такова теглене се заплащаше 0,20% върху 
цялата сума или мин. 2 лв./2 евро. 

Комисионната за теглене на над 2 000 лв./1 000 евро стру-
ва 0,50% от сумата за частта над 2 000 лв./1 000 евро, мин. 8 
лв./4 евро и макс. 400 лева/200 евро. За тази услуга се изисква 
предварителна заявка. 

Таксата за теглене на над 2 000 лв./1 000 евро от разпла-
щателни сметки без издадена банкова карта към нея е 0,55% 
от сумата за частта над 2 000 лв./1 000 евро, мин. 10 лв./4 
евро, макс. 500 лв./200 евро. Услугата е с предварителна за-
явка, а досега комисионkата беше 0,45%/0,40% от сумата за 
частта над 2 000 лв./1 000 евро, мин. 10 лв./4 евро, макс. 500 
лв./200 евро. 

С 0,10% повече ще се заплаща за теглене на сума над 
2 000 лв./1 000 евро. Така новата такса става 0,70% от сумата 
за частта над 2 000 лв./1 000 евро, мин. 20 лв./8 евро. 

Внасянето на пари в разплащателна сметка с издадена 
безконтактна дебитна карта Mastercard, Maestro/Cirrus към 
нея също ще струва по-скъпо. За суми над 3 000 лв. ще се 
заплаща такса от 0,20% за парите над 3 000 лв., мин. 3 лв. и 
макс. 250 лв. Досега тази комисионна беше 0,15%.

Тегленето на пари в брой без използване на карта ще се 
качи с 0,05%, така новата такса, която ще се заплаща за суми 
до 2 000 лв. ще е 0,40% върху цялата сума, мин. 4 лв. За тази 
услуга няма да се изисква предварителна заявка. За теглене 
на суми над 2 000 лв. с предварителна заявка вече ще се за-
плаща 0,50% от сумата за частта над 2 000 лева или мин. 10 
лв., макс. 500 лв. Тегленето над 2 000 лв. без предварителна 
заявка ще се таксува с 0,05% повече, така новата комисионна 
става 0,65% от сумата за частта над 2 000 лева, мин. 20 лв. 

Таксите за срочните влогове също се променят. С 0,10% 
се вдига комисионна за теглене на над 2 000 лв./1 000 евро в 
брой на падеж, така новата такса ще е 0,30%/0,35% от сумата 
за частта над 2 000 лв./1 000 евро или мин. 5 лв./5 евро. 

По-висока такса ще се заплаща и за теглене на пари в 
брой преди падеж. За суми до 2 000 лв./1 000 евро без пред-
варителна заявка вече ще се заплаща 0,30%/0,40% върху 
цялата сума или мин. 4 лв./2 евро. При теглене на суми над 
2 000 лв./1 000 евро с предварителна заявка ще се заплаща 
с 0,10% повече или 0,50%/0,55% върху цялата сума, мин. 10 
лв./4 евро и макс. 500 лв./200 евро. Повече ще се таксува и за 
суми над 2 000 лв./1 000 евро без предварителна заявка, така 
вече ще се заплаща 0,60%/0,65% върху цялата сума, мин. 20 
лв./8 евро. 

УНИКРЕДИТ БАНК 
От 5 януари таксата за теглене на пари от каса до 2 000 

лв./1 000 евро досега беше 6 лв./3 евро, но сега към нея се 
добавя и процент комисионна от 0,50% от теглената сума. 

Вътрешнобанковите преводи в лева и евро между две 
сметки на клиент в офис поскъпват с 1 лв. и така новата так-
са става 6 лв. Без такса остава същата услуга, но извършена 
чрез електронно банкиране. Преводите към други сметки в 
офис на банката ще се таксуват 6 лв. вместо досегашните 5 
лв. С 0,10 лв. скача и комисионната за същата услуга, но из-
вършена електронно, така новата такса става 0,60 лв. 

Поскъпват и преводите към други сметки по електронен 
път и от 2 лв. стават 2,30 лв. 

Междубанковите преводи в лева и евро към Европейското 
икономическо пространство на суми до 100 000 лв. или евро 
вече ще струват 6 лв. от офис, вместо 5 лв. и 1,20 лв. електрон-
но. За суми над 100 000 лв. или евро, както и бързи преводи по 
искане на клиент на суми под 100 000 лв. или евро ще струват 
22 лв. от офис, вместо 20 лв. както досега. 

При услугите за пакетни програми и планове тегленето на 
пари от банкомат на друга банка в България вече ще се запла-
ща такса от 4,94 лв., а не 3,94 лв. 

SMS-уведомяването през Инфодирект става 1,75 лв., а не 
както досега 1 лв.   

Средствата за услугата „Топъл обяд“ се увеличават на 63 682,41 лева. Това 
стана възможно след като кметът на община Брацигово г-жа Надежда Каза-
кова подписа допълнително споразумение към договор  BG05FMOP001-5.001-
0057-C07 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европей-
ско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж“ се при-
готвя топъл обяд – супа, основно, десерт и хляб, за 50 потребители, одобрени 
от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера. Проектът ще продължи до 
09.09.2022 г.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата гру-
па се увеличиха в размер на 2.90 лв. за ден.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ 

предоставяне на супа, основно ястие, десерт и хляб за 
50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са след-
ните:

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

• хора, които поради възрастта си или налични ув-
реждания са в по-висок риск от заразяване и неблаго-
приятно протичане на инфекцията;

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

• лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от до-
пълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстанов-
ка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Мария ПИЩАЛОВА

ПРЕДИ ЛЕТНИЯ СЕЗОН: БАНКИТЕ ОТНОВО ВДИГАТ ТАКСИТЕ

Средствата за услугата „Топъл обяд“ се увеличават 
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Нашата ловна дружинка не е голяма, но чуде-
сиите, които е натворила са, е-хе-е-й! – ряпа да 
ядат арканзанските трапери.

Жалко е, че няма кой да ги опише. Наполови-
ната на Хемингуей да пописваше някой от нас, 
отдавна да сме се прочули с Нобелов лауреат.        

Още по-жалко е, че аритметиката ни не се 
води от счетоводството на Гинес. Щото ако я водеше 
то, със сигурност щяхме да сме изтипосани из дебели-
те им книги.

Достатъчно е например да се преброят лисичите 
скалпове, смъкнати от Кубето.

– Не съм ги броил – обича да бие тъпана той, щом 
открие някой балък, готов да го слуша, - ама съм взел 
здравето най-малкото на хиляда лисици... И на нито 
една не съм повредил кожата!

– Вярно е! – тупа го по рамото Фуса, ако се случи 
около него. – Само Кубето може да вкара сачмата през 
едното око, така че да рекушира в черепа и да излезе 
през другото.

– Оченце трябва да имаш за тая работа. И ръчи-
ца-а-а!... – пъчи се Кубето и вика следващата мастика.

Грамофонната плоча на този диалог се завъртя и в 
събота сутрин, макар че не бяхме на мастика, а скупче-
ни в есенната мъгла. Изчаквахме да се довлече и Геми-
ята. По създадена от него традиция, тръгнем ли на лов, 
той все е последен. 

И ето че докато се въртяхме нетърпеливо, Фуса из-
намери продължение на захабените от употреба репли-
ки.

– Вярно е, че ги улучваш в окото, Кубе. Ама при та-
къв отстрел едно катурваш, две изтърваш. Ако не те 
познавах, имаше да се чудя какви са тия глутници ли-
сици, дето се щуркат из гората. Слепи са като Самуило-
вите войници. Честен кръст, виждал съм ги – влачат се 
на колони и всяка една е захапала опашката на другата 
пред нея...

– У-ху-у! – подкрепи го дружинката в един глас.
– Да, бе! – зацепи веднага и Белия. – И аз съм ги 

виждал. Ама да ви кажа, и лисиците си имат Господ. 
Щото от време на време и ръчицата на Кубето трепва, 
та на стотина лисици една-две спасяват едното око. Да 
има кой да води слепите... Да не пукнат от глад...

– У-ху-у! – закискаха се другите и затропаха с крака, 
забравили за закъснението на Гемията.

Тук му е мястото да кажа, че наричаме Кубето кубе, 
защото темето му е голо като пъпеш и при пълнолуние 
блести като купола на „Александър Невски“. Че е скал-
пирал повече лисици от всеки друг е вярно, но според 
Фуса и този факт си има обяснение.

– Залегне ли Кубето на пусия, тиквата му така лъщи 
из треволяка, че привлича лисиците като магнит кар-
фица. Мамят се, щото го мислят за ма-а-а-лко апетитно 
дупенце. И докато си точат лигите, Кубето – бу-у-м! –  
право в окото...

Това че сачмата на Кубето влизала през едното око 
и излизала през другото си е негова измислица, но нея 
никой не оспорва. Че то ако ги нямаше измислиците, 
как щеше да ги има ловните дружинки? Който иска, 
нека да му вярва. Ние нали си знаем какво са „шестте 
нули“ – дъжд от олово и кожа на решето.

Не знам как е по другите дружинки, но в наша-
та прякорите валят по-често от отстреляните фазани. 
Най-пресният е този на Фуса. Сдоби се с него съвсем 
наскоро, когато се намеси много категорично в една 
разгорещена дискусия, която кой знае как се завъртя 
около външните признаци, подсказващи дължината на 
мъжката „опашка“. Един виждаше връзката в дължи-
ната на пръстите, друг във формата и обема на седа-
лищните мускули, трети някъде другаде.

– Най си личи по фуса! – отсече тогава той.
Направи го толкова убедително, че онемяхме, бетер 

препарираните трофеи. А препарацията дойде не тол-
кова от аргумента, колкото от факта, че на онзи етап 
никой не разбра какво точно каза Фуса. Той току-що 
се беше завърнал от гурбетлък в Германия, където, 

колкото и да е чудно, беше успял да наизусти десетина 
едносрични немски думи, без да се отчита фактът, че 
броеше безпогрешно до пет.

Това че можеше да изфъфли „хляб“ или „бира“ от-
давна не учудваше никого. Но „фус“?! Такава страхо-
тия не беше чувал никой.

Оказа се, че швабите казвали “fuss” на човешкото 
ходило. Нашият Фус не ни обясни как е достигнал до 
анатомични термини, но най-вероятно това се е случи-
ло заради собствените му стъпала. То неговото не са 
фусове, а фусища! Погледне ли го човек в краката, има 
чувството, че ги е пъхнал в два селски самуна. Няма 
начин като е щъкал из Германия швабите да не са го 
сочили с пръст и да не са му подвиквали: „Фус! Фус!“.

– Глупости! Твоят фус няма никакво значение. Ва-
жен е само носът... – намеси се гръмогласно и Белия, 
но чак след като Фуса ни преведе дословно смисъла на 
чуждоезичния си аргумент.

Ето така и той се сдоби с нов прякор. Никой от нас, 
включително и Фуса, нямаше нос по-дълъг от Белия. 
Заради него докато бяхме деца го бяхме кръстили Пи-
нокио. В пубертета обаче носът му се изостри и поза-
криви така, че заприлича повече на човка и затова ня-
как си неусетно го прекръстихме на Гаргата. Дни преди 
въпросния спор обаче по телевизията беше преминал 
филм за един дребничък индиански ловец – Белия Гар-
ван, толкова ловък, че беше спечелил сърцата на всич-
ки ни. Индианецът нямаше нито голям фус, нито кой 
знае каква човка, нито пък го бяха показали по „опаш-
ка“, за да има някаква връзка, но Фуса контраатакува:

– А бе вярно, че носът ти е дълъг, ама в чепа си като 
Белия Гарван…

Замяната на гаргата с бял гарван беше находка, 
която още на момента се възприе възторжено и еди-
нодушно. След няколко дни обаче от съображения за 
краткост и благозвучие от името на индианеца остана 
само първата съставка. Още повече, че поради асфал-
товия отенък на кожата му, тя пасна на  Белия като 
калъф към пушка.

– Ама къде се мотае тая Гемия, бе! Съмва се... – въз-
ропта някой, колкото да ни подсети, че все още не тръг-
ваме и предложи:

– Що не вземем да го издухаме един път, та да се 
научи?

– Да бе! – подсмръкна Белия. – Гемията и десет пъти 
да го издухаш, пак няма да се научи да идва навреме...

Такава беше горчивата истина. Не случайно нари-
чаме Гемията гемия. Такъв е той – муден и пухтящ като 
парен валяк. Но пък е страхотен майтапчия, та някак си 
не му връзваме кусур.

– Да го издухаме, ама нали каза, че е завъдил някак-
во страхотно гонче и днеска щял да му прави сефтето 
– подкладе любопитството ни Канапа, който е „канап“ 
защото е такъв мързел, че нищо друго освен ловът 
(даже и фучащата му жена) не може да го размърда. Но 
даже и когато сме на лов, на него най му харесва да се 
излежава на пусия.

Подкладе любопитството ни е меко казано. Канапа 
направо ни подпали фитилите, защото, щом в дружин-
ката стане въпрос за гончета, то е все същото, когато в 
отборите от „Формула 1“ се заговори за болиди.

– Хм! Гемията и гонче! – забоботи Фуса. – Кой го 
знае какъв помияр е завъдил. Туткав като него! А бе, 
няма да се роди куче като моя Балкан! Замиришеше ли 
му на глиган – край! Свършено беше с глигана. Щото 
зъбите му бяха бетер глиги...

– Стига с твоя Балкан, бе. На мен ли ще ги разпра-
вяш. Не го ли помня как когато погнахме оня двестаки-
лограмовия, твоят Балкан духна пред него като гърмян 

заек... – заяде се Белия.
– Балкан ли, бе?! – наежи се Фуса.
– Балкан ами, аз ли? И после – какво? Тичам 

аз, тичам и по едно време слушам – скимти се. 
Ама ми се скимти над главата! Брех, мамка му, 
чудя се аз и вдигам очи нагоре. И познай какво 
видях – покатерил се твоят Балкан на една бука, 

ама чак на върха се покатерил, и трепери от страх. Чак 
когато ме видя, си взе солука, ама пък го достраша да 
се спусне. Как беше издращило горкото куче до върха, 
още ми е чудно, ама на... Наложи се да му разпъваме 
одеялото отдолу. Като пожарникари...

– У-ху-у! – задюдюкаха останалите, само Фуса по-
червеня и запелтечи като сгащен натясно адвокат. Бе-
лия обаче продължи:

– А тоя мой звяр тука, видиш ли го? Миналата го-
дина на Каратепе вдигнахме два шопара. Че като се 
втурна оня ми ти Вихър – край, изгубих го. Профучаха 
шопарите край пусията и друм! – изчезнаха. А Вихър 
– след тях. Втурнах се и аз. Тичам, тичам и по едно вре-
ме като слушам едно квичене, едно лаене! Край, рекох 
си, отиде ми кучето! Ама като ги стигнах, който иска 
да вярва, който иска да не вярва, ама кучето джафка 
под буката, та се къса, а глиганите висят на два клона и 
едва се крепят... Като не успели да му избягат, покате-
рили се.... Зор, братче!...

– У-ху-у! – прекъсна го с възторжения си възглас 
дружинката и докато Фуса все още напрягаше ума си 
за достоен отговор, някой посочи силуета, който плу-
ваше бавно-бавно из мъглата под последната улична 
лампа.

– Ето го, бе! Наспал се е...
– По-точно, изтрезнял е! Ама още го гони махмур-

лукът...
– Хайде бе, Гемия! Вечно си последен...
– Може и да съм последен, ама после кой удря пръв, 

а? – изломоти вместо поздрав Гемията, когато в края 
на краищата акостира на сборния пункт.

С лявата си ръка той дърпаше каишката, към която 
насочихме любопитните си очи.

– Това ли ти е новото гонче, бе?! – възкликна стъ-
писан Канапа, който се оказа най-любопитен от любо-
питните.

– Чакай да го пусна! Такова чудо не си видял... – съ-
буди се най-накрая Гемията.

Той обаче не успя да продължи. Не му позволихме. 
Дружинката го беше наобиколила, а последвалото 
„У-ху-у!“ избухна като динамит, само че за разлика от 
барутния взрив, този на „У-ху“-то гръмна и не секна 
поне пет минути, защото на каишката, която беше до-
дърпал злощастният ловец, вместо куче се мъдреше 
брадатата му коза.

– Брех, мамка му стара! Аз пък се чудя защо не из-
лая нито веднъж... – затъпка на място ловецът-козар, 
като същевременно се замъчи да обясни как точно е 
объркал козата с кучето.

– У-ху-у! - никой не го слушаше.
– А пък като го водя, усещам, все към храстите дър-

па... Пикае му се, викам си... – продължи да пелтечи 
Гемията.

– А бе, не видя ли, че като пикае, не повдига крак?...
– У-ху-у!
– Хайде бе! Хайде да тръгваме, че съмна! – чу се 

най-накрая и едно разумно предложение.
– Ами аз? – затутка се Гемията.
– Какво ти? – подхвана го Фуса, предоволен  от 

факта, че Гемията го измъкна точно навреме от хапли-
вите лакардии на Белия. – Тръгваш с нас. С това гонче 
заек може да не вдигнеш, ама довечера поне мляко ще 
си надоиш...

– У-ху-у!
Нямаше какво повече да се чака. Дружинката пое 

поредния си поход, но този път толкова шумно, че 
даже слънцето надникна любопитно иззад хребета.

Димитър ДЪНЕКОВ

IN MEMORIAM
4 ГОДИНИ БЕЗ ТОНИ

Тръгваш си. Мълчаливо си тръгваш,Тръгваш си. Мълчаливо си тръгваш,
като ухание на утринна свежест.като ухание на утринна свежест.
Безмълвно излизаш на пръсти Безмълвно излизаш на пръсти 
от живота, безумно суетен.от живота, безумно суетен.
И отиваш, отиваш във Рая – И отиваш, отиваш във Рая – 
там, където мечтите се сбъдват.там, където мечтите се сбъдват.
Като полъх душата остава,Като полъх душата остава,
полъх, с обич изпълнен.полъх, с обич изпълнен.
Няма болка. Няма омраза. Няма болка. Няма омраза. 
И човешката злоба изчезва. И човешката злоба изчезва. 
Има само любов и наслада Има само любов и наслада 
от чиста Божествена нежност.от чиста Божествена нежност.
Тръгваш си. Хайде, отивай!Тръгваш си. Хайде, отивай!
Пътят измит е със сълзи.Пътят измит е със сълзи.
Ти върви, върви и не спирай,Ти върви, върви и не спирай,
скоро Бог ще те прегърне…скоро Бог ще те прегърне…
Сбогом, Тони…Сбогом, Тони…

Теодора НАНОВА

IN MEMORIAM

През юни изпратихме към вечния Ў път Катя Комитова. 
Смъртта винаги изненадва. 
Съзнаваме, че не можем да направим вече нищо, което би я върнало отново сред 

нас. Съзнаваме, че в такъв момент трудно се намират думи на съчувствие, които да 
потушат болката в сърцата.

Всички, които сме имали щастието да се докоснем до този всеотдаен и себеотрица-
телен човек, скърбим от безвъзвратната, неизмерима загуба. 

Скърбим заедно със семейство Комитови. Съпричастни сме към мъката им. 
В минутите на мълчалива равносметка трябва да кажем, че г-жа Комитова бе из-

ключително безкористна, ерудирана и трудолюбива. Беше човек, отдаден на работата 
и на хората около себе си, човек с ясна гражданска позиция, принципна и толерантна. 
Тя държеше на реда, държеше на точността и се отнасяше с разбиране към всеки един, 
сякаш винаги знаеше какво и как да каже, знаеше много добре какво прави  и търсеше 
отговор на всеки въпрос.

Катя Комитова никога не забрави коя е и откъде е. Милееше за родното Розово по-
вече от всеки друг и му се посвети всеотдайно. Работеше за добруването на розовци, 
за запазването на историческата им и родова памет и изстрадваше всяка несполука и 
проблем.

„Истинският ръст на дърветата се измерва, когато вече са паднали!“
Добър човек, богата душа, широко сърце. Тези думи, като че ли най-много прилягат 

на Катя Комитова.
Днес ние свеждаме глави пред един достойно изживян живот.
Уважаваната от нас г-жа Комитова вече е в по-добрия свят.
Тук ще ни липсва много, но споменът за нея ще бъде винаги с нас.
Поклон, дълбок поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!

„Априлци“


