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ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(882) Брацигово, г. LVIII,
29 септември 2022 г.

четвъртък

30 ст.
Имало едно време един 

народ, който в продълже-
ние на четири века и поло-
вина нямал своя държава. 
Но в песните, приказките, 
пословиците и поговорки-
те, в обредите и ритуали-
те си пренасял грижливо 
своята национална памет. И когато ня-
къде в средата на 17 век Светът започ-
нал да разширява своите граници, един 
монах събрал и написал в малка книжка 
оцелялата история на този народ. Така 
започнало нашето българско Възраж-
дане – от пламъка на една свещ, пре-
даван от ръка на ръка. Пламък, в чиято 
светлина започнало самообразоването 
на една нация. Нация, която по силата 
на мъката си припознала и оценила си-
лата на познанието като самозащита, 
самосъзнание, самочувствие, самобит-
ност, самостоятелност. 

И като във вълшебните приказки 
разпратил този народ най-талантливи-
те си синове по Света – за да съберат 
опит и да създадат свой модел за учи-
лище. Докато младите българи ставали 
професори в европейските универси-
тети преди да навършат 28 години, по 
нашите земи занаятчии започнали да 
събират около себе си първите азбукар-
чета и да ги учат на малко занаят, мал-
ко математика и малко етикет – да зна-
ят как да се държат сред хора. Тогава се 
родила и думичката народополезност. 

И станала тази хубава думичка – 
народополезност – здрава основа 
на българското училище, което за по-
малко от двадесет години пораснало 
и се развило до образователен модел. 
Събирали младите българи всичко по-
лезно и приложимо от широкия свят и 
го пренасяли у дома. Така само 10 годи-
ни след Освобождението и по-малко от 
50 години след отварянето на първото 

килийно училище, в България е открит 
първият университет – „Свети Климент 
Охридски“. Годината е 1888-ма. От оне-
зи години е останало и преклонението 
на българина пред познанието. 

И химнът „Върви, народе, възро-
дени“. 

32 първокласници прекрачиха
тази година за първи път

училищния праг
на НУ „В. Петлешков“ – Брацигово

И днес – въпреки трудното време, в 
което живеем, или може би точно за-
ради това – на първия учебен ден ние 
се вълнуваме с всеки следващ випуск 
азбукарчета. 

Дано е жива в умовете и сърцата ни 
завинаги хубавата българска думичка 
народополезност! И нека тя бъде мяра-
та на всяка стъпка, която днес правят 
всички, които всеки ден влизат в бъл-
гарското училище – децата, родители-
те, учителите и законотворците. 

Във всички училища 
на община Брацигово 
тържествено бе открита 
учебната година. „Броят 
на учениците е намалял 
– като навсякъде“ – със 
свито сърце споделят пе-
дагозите. От общия брой 

756 деца и ученици в общината, пър-
вокласниците са 50. 

12 първокласници посрещна
ОУ „Христо Ботев“ – Исперихово

135 ученици огласиха двора на
СУ „Народни будители“ – Брацигово

„Желая на всички вас, ученици, неза-
бравими дни, успешно обучение и вяра 
в учителите! Нека дните ви в училище 
са пълни с успехи! Пазете традициите 
на училището!

Колеги, работете с любов, търпе-
ние и вяра, за да могат нашите уче-
ници да получат най-доброто образо-
вание и да успеят да се осъществят 
като достойни личности“, каза в при-
ветственото си слово директорът 
Росица Дафова.

„Учете и мислете, винаги казвайте 
на глас мнението си и го отстоявай-
те, станете по-умни, по-можещи и все 
по-богати на знания, защото знанието 
е най-голямото богатство“, каза в об-
ръщението си към учениците кметът на 
община Брацигово Надежда Казакова. 

Иванка СТЕФАНОВА

ЗА ХОРАТА С ГОЛЕМИ СЪРЦА
Доброволците от формирование „Актив 112“ – Бра-

цигово и служителите от РСПБЗН – Пещера и Браци-
гово, бяха отличени от областния управител Трендафил 
Величков и директора на РДПБЗН – Пазарджик, коми-
сар Ангел Ангелов, по случай взетото участие в гасене-
то на пожарите в община Лесичово и с. Елшица.

Изказваме искрени благодарности с респект към 
всички участници, служители на Общинска адми-
нистрация – Брацигово, в преодоляването на създалото 
се бедствено положение в селата от община Карлово, 
най-вече в с. Каравелово, вследствие на обилните вале-
жи през месец септември.

Благодарение на добротворството ви, както и на 
самоотвержеността и отговорността ви, бе извършено 
едно достойно за уважение дело и организацията и про-
веждането на акцията по разчистването на домакин-
ствата и инфраструктурата в с. Каравелово преминава 
успешно и ефективно.

 Благодаря ви за безрезервно предоставената по-
мощ от сърце!

инж. Мария Батаклиева
Йордан Павлов
Димитър Димитров
Антоанета Манолчева
Цветелина Донова
Надя Златкова
Георги Дафов
Георги Стойчев
Йордан Христосков

Бъдете живи и здрави и винаги така всеотдайни!

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

МИНЕРАЛЕН ИЗВОР БРАЦИГОВО – РЕНОВИРАН
Мащабният проект „30 години DEVIN – Доверие във вся-

ка капка“, който се реализира съвместно с Националното 
сдружение на общините в Република България, приключи 
своята реализация. 

На 31 май, на специално събитие, бяха обявени побе-
дителите в конкурса „30 години DEVIN – Доверие във вся-
ка капка“ за реновирането на обществени чешми 
в България. Интересът към инициативата беше из-
ключително голям: в нея се включиха 54 общини с 
внушителния брой от 84 проекта. От тях бяха кла-
сирани 30 проекта за реновиране на естествени из-
точници на минерална и изворна вода. Те бяха опре-
делени от петчленно жури в състав: Петя Манастир-
ска – мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в 
„Девин“ ЕАД; Славица Аджич – маркетинг директор 
на „Девин“ ЕАД; Кремена Цветкова – началник от-
дел „ПР, комуникации и издания“ на Националното 
сдружение на общините в Република България; Ма-
рия Яровая – експерт „Дигитални комуникации и отношения 
с партньори“ на сдружението; Мария Пеева – блогър, автор 
на книги за деца, пътешественик. 

Конкурсът бе обявен на 22 март – Световния ден на вода-
та, и се осъществи съвместно с Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ). Всяка община, на 
територията на която има чешма с минерална или изворна 
вода, имаше възможност да кандидатства с проект за рено-
вирането Ӝ.

Община Брацигово бе сред кандидатите. И спечели… И 
изворът ни придоби друг облик… Но това пак не се хареса на 
някои и една обикновена табела бе изкъртена вандалски за 
утоляване на иначе родолюбивите ни страсти.

А иначе „Ние от „Девин“ подпомогнаха номинираните 
проекти не само финансово, но и с активното участие на слу-
жители, които се ангажираха с реновирането на чешмите.

„Като пазарен лидер осъзнаваме своята роля да пола-
гаме грижа за обществото и да вдъхновяваме с примера си. 

Така вече 30 години 
изграждаме дове-
рие във всяка капка 
вода, която достига 
до хората чрез нас. 
Изключително сме 

благодарни за активното съ-
действие на Националното 
сдружение на общините в 
Република България в кон-
курса. Благодарим на всич-
ки, които участваха, и каним 
всички, които имат желание, 
да се включат лично в ини-
циативата.“– споделиха ини-
циаторите.

„Конкурсът по инициатива на „Девин“ е чудесен пример 
как общностите с подкрепата на бизнеса могат да постигат 
видими резултати в полза на всички. Неслучайно интересът 
към възстановяването на чешми с минерална и изворна вода 
беше толкова голям! Това говори каква потребност имаме 
всички ние в България да браним и уважаваме природата, 
да възраждаме традициите и да ги пазим“, посочи Кремена 
Цветкова, началник отдел „ПР, комуникации и издания“ на 
НСОРБ.

Инициативата е част от дългосрочната кампания на „Де-
вин“ ЕАД „Извор на промяна 2025“, чиято цел е положител-
ното влияние върху заобикалящата среда. По-рано тази го-
дина „Девин“ получи сертификата B Corp: световно призна-
ние за положително и значимо въздействие върху околния 
свят. Сертификатът се присъжда на компании, които отгова-
рят на най-високите стандарти по отношение на социалните 
и екологичните показатели, прозрачност и отговорност.

„Априлци“
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Пазарджик

Изх. № 1101-216
             20.09.2022 г.

ДО
КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ
ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА
ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

(до взелите участие в доброволческата акция, организи-
рана от Областния управител на област Пазарджик, в
община Карлово (с. Богдан и с. Каравелово)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото бих искал да изкажа своята благодарност към 
служителите от поверените Ви структури, за активното участие в 
доброволческата акция по почистване на щетите причинени от 
наводненията в селата Богдан и Каравелово от община Карлово, 
област Пловдив.

Благодарен съм и на Вас за готовността Ви да командировате 
тези служители за участие в акцията.

Препоръчвам, при поставянето на годишната оценка за из-
пълнението на тези служители, да бъде отразено участието им в 
доброволческата акция.

С уважение,
ТРЕНДАФИЛ ВЕЛИЧКОВ
Областен управител
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Ние -  хората

Каква е ролята на инфлуенсърите?
Живка Аджеларова

Напоследък все по-често в телевизионните предавания, в медиите 
и в социалните мрежи се появяват хора, определящи себе си като ин-
флуенсъри. Въпреки нарастващата популярност на наименованието, 
част от обществото така и не успява да разбере каква роля всъщност 
изпълнява инфлуенсърът – дали става въпрос за някаква нова профе-
сия, модерно хоби, или пък нещо съвсем различно. Подобна неяснота 
нерядко води след себе си и допускането на всякакви предположения 
за смисъла на понятието. Добре поддържаният външен вид и демон-
стрираните занимания нерядко стоят в основата на коментарите от 
страна на хората, определящи инфлуенсърите като богати наследни-
ци без работа, които разполагат с толкова много пари, че се чудят за 
какво да ги харчат и постоянно се снимат по скъпи места.

Всъщност инфлуенсър се нарича човек, упражняващ една от най-
новите професии. Според статия на списание „Форбс“ инфлуенсърска-
та професия започва да се развива активно в периода на пандемията 
от Ковид-19, когато физическите обекти са принудени да затворят и 
голяма част от търговията се прехвърля в интернет. И така, за да бъ-
дат успешни бизнесите в сферата и да запазят пазара си, мениджъ-
рите прибягват до помощта на инфлуенсърите, чиято роля всъщност е 
да популяризират продукти изцяло в интернет средата и да разпрос-
траняват полезно съдържание за потребителите. Нещо повече – тъй 
като в момента мрежата е препълнена от всякакви статии с лъжлива 
информация, големите брандове избират за сътрудници инфлуенсъри, 
които не просто са известни, а са спечелили доверието на голям брой 
хора. 

Самата дума „инфлуенсър“ произхожда от английски език и бук-
вално означава „човек, който има възможността да влияе върху ре-
шенията на група хора за закупуване или извършване на действие 
поради неговия авторитет, знания или позиция.“. 

Почти задължително е инфлуенсърът да е специалист в определе-
на област и – разбира се – да е позната фигура за аудиторията, тъй 
като именно неговата популярност помага за изграждането на автори-
тета на конкретната марка. 

По тази причина едни от най-известните инфлуенсъри в света са 
известни личности от шоу бизнеса, спорта, изкуството и т.н. Затова и 
в класацията „Топ 20 Инстаграм инфлуенсъри“, публикувана на сайта 
Influencer Marketing Hub, откриваме имена като Кристиано Роналдо, 
Селена Гомес, Лео Меси, Ким Кардашян, Бийонсе и др. 

В България, както често се случва, нещата стоят малко по-раз-
лично. Ако в световните класации за най-популярни инфлуенсъри на-
мираме почти едни и същи имена (основно от ранга на споменатите 
вече по-горе личности), то на родна територия всяка класация черпи 
информация от различна аудитория и затова излиза със собствено 
мнение по въпроса за най-известните в мрежата. Така например, ако 
в класацията „Топ 100 инфлуенсъри в България“, изготвена от EGO 
Awards Index, срещаме имената на Александра Петканова, Алпер 
Чочев, Андреа Банда Банда, Антоанет Пепе, Атанас Колев, Димитър 
Бербатов, Йоана Коджабашева и т.н., определени като най-популяр-
ни, то в друга класация, изготвена от инфлуенсър.бг, намираме списък, 
носещ съвсем друга информация: с най-много последователи в Инста-
грам били Григор Димитров, Николета Лозанова, Преслава, Галена, 
Криско, Благовест Димитров, Катерина и Инон, Златка Райкова, Ма-
рия Бакалова, Димитър Бербатов и Александра Петканова (последни-
те двама явно действително имат известност).

Интересно е след споменаването на всички тези имена да поми-
слим кои от тях са ни известни и като какви ги познаваме. Безспорно 
Димитър Бербатов е сред познатите ни личности – един от най-успе-
лите футболисти в България, Григор Димитров също – тенесист, дос-
тигнал до Топ 3 на световната ранглиста. Няма как да не споменем 
и Златка Райкова, по-известна като Русата Златка – без съмнение 
позната на аудиторията, вярно – заради таланта на самородната прос-
тотия, но пък всички сме чули вече за нея. По-младите сред нас биха 
отличили още Преслава, Галена, Криско и Атанас Колев – поп-фолк и 
рап изпълнители, Мария Бакалова – млада актриса, Николета Лоза-
нова – нещо като Русата Златка, но с тъмна коса. 

Явно тези имена бихме могли да отличим като познати ни. Оста-
налите инфлуенсъри от класациите, както изглежда, не са толкова из-
вестни пред обществото. Или поне не и на по-голямата част от него. А 
целта е личностите да помогнат чрез своя авторитет за продажбите 
на компания. Но как можем да имаме доверие на човек, когото не 
познаваме? Още повече, когато знаем каква информация публикува 
в профила си всяка „звезда“. Ако разгледаме акаунта на инфлуенсър-
ката Андреа Банда Банда, ще видим, че там няма нищо съществено 
за отбелязване – няма нито реклама на определени марки козметика, 
парфюми или каквато и да е друга стока, няма полезна информация, а 
само публикации в коя държава Ӝ се ходи на девойката, какви дрехи 
ще си вземе в багажа, как ще резервира хотел два часа преди да 
потегли към летището, как нямала приятел, защото била луда, а за ка-
пак – книгата, която чете била уникална, затова, хора, чакайте след-
ващо стори. Беден речник, непрофесионални снимки, но за сметка на 
това големи претенции.

Примерите за ситуацията с българските инфлуенсъри са безкрай-
ни. Затова нека допълним за финал – явно в момента е на мода всеки 
да пише в автобиографията си, че е инфлуенсър, защото иначе няма 
да стане ясно, че е човек от ВИП-а. Затова нека никой не се притес-
нява да го направи, тъй като повече никога няма да го питат какво 
работи. То е ясно.

1  Kastenholz Ch., “The Importance Of Influencer Marketing In The ‚New 
Normal‘ Digital Sphere”, 2 mar 2021 https://www.forbes.com/sites/
forbesagencycouncil/2021/03/02/the-importance-of-influencer-marketing-in-
the-new-normal-digital-sphere/?sh=4b37df331448

2  „Какво е инфлуенсър?“, 26 ноем. 2021 г., https://spiritell.com/%D0%BA%D
0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84
%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8A%D1%80/

3 Пак там.
4  Geyser W., “Top Instagram Influencers”, 13th June 2022, https://

influencermarketinghub.com/top-instagram-influencers/
5  „Топ 100 инфлуенсъри в България“, https://egoawards.bg/influencers/

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

За втора поредна година град 
Брацигово бе домакин на архите-
ктурния форум „Брацигово – Камен-
ният поток на времето“, посветен на 
опазването на културно-историче-
ското наследство.

Събитието се проведе от 9 до 
11 септември. Организирано е със 
съвместните усилия на Община 
Брацигово, Камара на архитектите в 
България и Камара на строителите 
в България. 

Форумът е насочен както към 
професионалисти архитекти, инже-
нери, реставратори и строители, 
така и към граждани. Инициативата 
бе представена и в пресофиса на 
БТА в Пазарджик от Надежда Каза-
кова – кмет на Община Брацигово, 
арх. Владимир Милков – предсе-
дател на УС на Камарата на архи-
тектите в България, арх. Борислав 
Владимиров – председател на КАБ, 
Регионална колегия София

Област, и арх. Десислава Дими-
трова – главен организатор в КАБ 
на Форум „Брацигово – Каменният 
поток на времето“.

Главна цел е да се изпълни под-
писният през февруари меморандум 
за сътрудничество между Камара-
та на архитектите и Камарата на 
строителите в България и Община 
Брацигово за създаването на обра-
зователен център за архитектурно-
строителна реставрация в сградата 
на бившия строителен техникум в 
града, която от осем години е неиз-
ползваема. Това бе част от концеп-
ция, представена в рамките на ми-
налогодишното издание на форума 
от арх. Георги Цапков, арх. Десисла-
ва Димитрова и арх. Младен Китов. 
В нея град Брацигово е даден като 
примерен модел за управление на 
обектите на недвижимото културно 
наследство. Към работата на архите-
ктите, строителите и Община Браци-
гово се очаква да бъдат приобщени 
Министерството на туризма и Ми-
нистерството на културата, без чи-

ято благословия и работа 
резултат от форума няма 
да има.

Програмата тази годи-
на включи три дни лекции 
и презентации по раз-
лични теми, свързани с 
архитектурното културно- 
историческо наследство 
– опазване, реставрация, 
адаптация и ревитализа-
ция. Организирани бяха 

три практически обучения в сграда-
та на Сдружение „Наследство Бра-
цигово“ – „Каменна мааза“: „Тради-
ционни техники и методи на работа 
с вар и хоросан“, „Възстановка на 
декоративен каменен корниз“ и „Де-
коративни каменни орнаменти за из-
граждане на чешма“.

В рамките на събитието бе ор-
ганизирана кулинарна изложба на 
традиционни местни ястия и детска 
архитектурна работилница „Макети 
на мечти“, която се проведе в Исто-
рическия музей на града. В неделя, 
11.09.2022 г., програмата бе насо-
чена към изкуство и архитектура. 
Представена бе изложбата „Драски 
по софийските работи“ на арх. Тодор 
Войников, също в Историческия му-
зей в Брацигово. 

Форумът завърши с изказване 
на акад. Цвятко Сиромашки, който 
говори за синтеза между скулптура 
и архитектура, съобщиха организа-
торите.

„Целта на събитието бе да се 
привлече вниманието към култур-
но-историческото наследство на 
страната, а конкретно в Брацигово 
желанието е да се създаде цен-
тър за реставрация, в който ще се 
обучават кадри за възстановяване, 
съхранение и поддръжка на култур-
но-историческите паметници в Бъл-
гария, каза арх. Димитрова по време 
на пресконференцията. „Форумът 
прерасна в международен и имахме 
участници от Италия и Ирландия, 
увеличават се съмишлениците в на-
шата кауза. В кръглата маса, която 
има два панела, бяха разисквани 
законодателството в опазването 
на архитектурно-строителното на-
следство и възможностите за съз-
даването на квалифицирани кадри“. 
– каза арх. Димитрова. „За участие 
във форума бяха поканени предста-
вители на различни професионални 
прослойки, които да дадат шанс за 
продължаване на работата. Отво-
рени сме за предложения, защото 
именно с разрастването на броя на 
хората, ангажирани с проблематика-
та, ще стигнем до по-добри резулта-
ти.“ – категорична е тя.

„Щастлива съм, че за втора по-
редна година в Брацигово се про-
вежда този форум, това за нас е 
най-вече начин да обърнем внима-
ние, че сме богати на архитектурно 
и строително наследство. За три дни 
събираме специалисти, с които ще 
се разискват проблеми и начини за 
опазване на това наследство. В кон-

цепцията, изготвена от трима архи-
текти, влиза подготовката на кадри 
за опазване на строително-архите-
ктурното наследство в града ни, като 
за провеждането на събитията ние 
предоставяме помещения в сгради-
те на Народно читалище „В. Петлеш-
ков“, старото читалище „Трендафил“ 
и не на последно място сградата 
на Исторически музей – Брацигово. 
Всяка една от тези емблематични за 
града сгради също се нуждае от рес-
таврация и поддръжка.“ – каза кме-
тът на община Брацигово Надежда 
Казакова.

Според арх. Владимир Милков, в 
основата на форума са арх. Борислав 
Владимиров и арх. Десислава Дими-
трова. На практика арх. Димитрова 
е двигателят на тази инициатива. 
„Дали сме генерално пълномощно 
да представляват камарата в този 
проект. Инициатори сме в създава-
нето, но важно за нас е създаването 
на такъв образователен център, кой-
то да създава кадри за опазване на 
архитектурното наследство.“ – заяви 
арх. Милков. 

Кръглата маса в Брацигово на 
тема „Проблеми при прилагане на 
законодателството и осигуряването 
на квалифицирани кадри в областта 
на опазване на недвижимото култур-
но наследство“ започна в 13 и 30 ч. 
В нея се включиха експерти от Ми-
нистерството на културата, Минис-
терството на регионалното развитие 
и благоустройството, Министер-
ството на образованието и наука-
та, Министерството на туризма, от

Националния институт за недвижи-
мо културно наследство, различни 
университети и професионални гим-
назии, от Националното сдружение 
на общините, Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектира-
не, Съюза на архитектите в Бълга-
рия, областни управители, главни 
архитекти и представители на раз-
лични държавни органи.

Учители от начален образова-
телен етап от област Пазарджик 
присъстваха на съвещание, което 
се проведе в Професионална гим-
назия по химични и хранителни 
технологии – гр. Пазарджик. Като 
лектор на съвещанието беше по-
канена проф. д. п. н. Румяна 
Танкова, заместник-ректор на 
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. Тя е автор на уче-

бен комплект по българ-
ски език и литература за 
първи, втори, трети и чет-
върти клас на издателство 
„Просвета“. Представите-
ли на училища от община 
Брацигово бяха г-жа Таня 
Мишева, начален учител 
в НУ „Васил Петлешков“ 
– гр. Брацигово, бивша 
студентка на професор д. 
п. н. Румяна Танкова, и г-н 
Димитър Тръндушев от ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Бяга.

На проф. Танкова бяха 
зададени въпроси, на кои-

то тя бе любезна да отговори.
– Каква е частта на учения 

във Вашата личност и имате ли 
непознати за колегите и студен-
тите си страни?

– Трудно мога да определя при 
себе си границата между учения 
и преподавателя, тъй като мо-
ята научна област е свързана 
с образованието. Занимавам се 

с методика на обучението по 
български език и литература в 
началния етап на СУ и моята 
кауза е да превърнем училището 
в територия, привлекателна за 
младите хора. Аз непрекъснато 
експериментирам своите идеи 
в реална среда – въпреки че съм 
университетски преподавател, 
аз изнасям уроци при ученици 
от 1 – 4 клас, при това работя 
с най-трудните от тях – тези, 
които са с доминиращ майчин 
ромски и турски език. В този 
смисъл преподавателската ми 
работа е част от моята наука и 
обратно – моите научни търсе-
ния се вдъхновяват от практи-
ката ми на обучител на деца и 
на студенти.

На съвещанието присъстваше 
и старши-експерт начална учи-
лищна педагогика към РУО Пазар-
джик госпожа Илияна Петрова.

Таня МИШЕВА

ЗА ВТОРИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ     
„БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“

поток на времето .

та, Министерството на туризма, от

Казакова.

ПРЕДИ СТАРТА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
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Всеки опит да се опишат 
животът и делото на Христо 
Траянов в няколко страници 
би бил обречен на провал. За 
хора като него думите не сти-
гат. Във всяко едно изречение 
ще има по нещо недоизказано, 
всяко написано хвалебствие 
ще звучи твърде скромно, 
всеки отпит за признание и 
благодарност към достойния 
и благороден живот, който е 
водил, ще е твърде недоста-
тъчен.

И все пак, кой е Христо Тра-
янов, защо той не е често срещано име? Може би точ-
но защото тези, които истински правят добро не се 
нуждаят от признание, нито търсят известност. 
Може би защото обществото обръща гръб на своите 
герои и започна да величае недостойните. Може би и 
затова величието на Отечеството ни остава в ми-
налото, а настоящето е облачно и несигурно.

***
Христо Стоянов Траянов е роден на 20 март 1926 г. 

в гр. Брацигово. Той е четвъртото дете на Мария и Сто-
ян Траянови. Първородният им син – Любомир, умира 
в юношеските си години, а третото дете в семейство-
то – Пенка, умира на 19 години от левкемия. Остават 
живи двамата братя – Ангел и Христо. 

Христо Траянов е правнук на поп Сокол (свещеник 
Никола Траянов) – съорганизатор на Априлското въс-
тание, председател на Брациговския революционен 
комитет, учител и свещеник. 

Баща му – Стоян Траянов, е участник в Първата 
световна война, а самият Христо е бил доброволец 
във Втората световна война. За своето участие във 
Великата Отечествена война, както и за своята об-
ществено-патриотична дейност и професионализъм, 
той е многократно награждаван с различни грамоти, 
награди, ордени и медали, сред които: орден „Народ-
на република България“, орден „Кирил и Методий“, 
орден „Червено знаме“, орден за военни заслуги, как-
то и с медалите „За боева заслуга“, „Георгий Жуков“, 
„1300 години България“, различни юбилейни медали, 
медали на Министерството на вътрешните работи и др.

Първите години на Христо Траянов преминават в 
относителна бедност, поради факта, че повечето пари, 
с които разполага неговото семейство, се използват 
за лечението на брат му и сестра му. 

Още от съвсем малък Христо е искал да се учи и е 
бил много разочарован, когато училището в гр. Бра-
цигово отказва да го приеме като ученик поради не-
навършени 7 години. 

Придобива гимназиалното си образование в Па-
зарджик – Пазарджишка мъжка гимназия, като често 
му се е налагало да изминава разстоянието от 20 км 
пеша – от своя дом до гимназията. Като гимназист 
ръководи списание „Жар“ и публикува първите си 
стихосбирки „Зората изгрява“ и „Към нов живот“. По 
политически причини е изключен.

След завършването на гимназиалното си образо-
вание заминава за Прага, където първоначално за-
писва медицина, но впоследствие се прехвърля във 
Висшата политическа школа – журналистически фа-
култет. Там става главен редактор на седмичния бъл-
гарски вестник „Трудов фронт“, съветник е на балкан-
ския отдел на в. „Руде право“ и заедно с Ангел Въл-
чанов ръководят българската емисия на радио Прага 
– два пъти дневно. 

Владее български, чешки, полски, испански и 
руски езици. От 1949 г. в ЦС на българските профсъ-
юзи ръководи сектор „Печат“ – седмичните вестници, 
около двадесет на брой. Основател и главен редактор 
е на ‚Верен страж“ и гл. редактор на „Граничар“. Бли-
зо 7 години е главен редактор на военния вестник „На 
боеви пост“ и завежда печата на МВР.

Съосновател е на вестник „Труд“ и от репортер се 
издига до зам.-главен редактор и първи задграничен 
кореспондент в Москва, след това в Латинска Амери-
ка, със седалища в Хавана. 

Носител е на златните пера на Съюза на български-
те журналисти и на в-к. „Труд“.

Работи в главна редакция на седмичния вестник 
на „София прес“ – „Софийски новости“, на англий-
ски, френски, немски, испански и руски езици. Става и 
зам.-главен редактор на сп. „Българо-съветска друж-
ба“. Дълго време работи и като главен редактор на 
„Профиздат“, което под неговото вещо ръководство 
от брошурно издателство се превръща в едно от най-
големите издателства за художествена литература. В 
Профиздат създава „Библиотека за работника“ – едно 
от най-масовите издания за разкази от цял свят; „Биб-
лиотека за световна класика на работническа темати-
ка“; „Библиотека около света“; „Библиотека за хумор 
и сатира“ и „Индулгенции“. 

Под негово ръководство излизат книгите „Повест 
за преживяното“ от Борис Дяков“ и „Барелеф на ска-
лите“ от Алдан Семьонов. Съдейства за излизането на 
книгите на Солженицин, които изиграват голяма роля 

за преориентацията на нашата интелигенция. Чрез 
„Библиотека за работника“ запознава българския чи-
тател с най-знаменитите писатели от Запада, Америка, 
Азия и Африка.

Христо Траянов е кръстник на първите творби на 
Николай Хайтов, Пеньо Пенев, Дамян Дамянов, на про-
зата на Слав Хр. Караславов, на едни от най-добрите 
творби на Богомил Райнов, Александър Геров, Емил 
Манов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев, Боян Болгар, 
Рангел Игнатов и десетки други талантливи писатели.

Огромна е заслугата на Хр. Траянов за откриване-
то и развиването на поета Дамян Дамянов. Неговата 
звезда изгрява, защото е бил открит и подпомаган от 
него през целия му земен път. Не случайно на погре-
бението на Дамян Дамянов реч държи Хр. Траянов. На 
него Дамян Дамянов посвещава и стихотворението 
„Завръщане“. През целия си живот Христо Траянов, 
или бай Христо (както са го наричали близките му при-
ятели и познати), е помагал на всички хора и се е стре-
мял всячески да подпомага професионалния прогрес 
на българските интелектуалци, както заради личното 
им израстване, така и заради приноса им към българ-
ската култура и държава. В едно свое писмо до Хр. 
Траянов Дамян Дамянов казва „… И друго искам да ти 
кажа… Аз не познавам човек, който да е направил по-
вече за писателите и поетите от теб. Това е нещо уни-
кално, неповторимо. Прав беше бай Людмил Стоянов 
(академик), та ти и заплати ни даваше, само и само да 
пишем за българския читател и българския народ…“ 
Известен е фактът, че в годините, когато семейството 
на един от най-видните български художници на XX 
век – Атанас Яранов, е било в много тежко материал-
но положение, Хр. Траянов е помогнал и на тях. Синът 
на художника, Димитър Яранов (също известен и та-
лантлив български художник) е казвал „нас (нашето 
семейство) другарят Траянов ни храни“. 

В приятелски отношения с Христо Траянов са били 
и художниците Кирил Майски, Преслав Кършовски, 
Борис Димовски и др. 

Христо Траянов е бил близък приятел и с видния 
български общественик, поет, сатирик и дисидент Ра-
дой Ралин. Заедно с Борис Димовски, Христо Траянов 
и Радой Ралин създават библиотека „Амфора“.

Сред близките приятели на Хр. Траянов се открояв-
ат имената на Дамян Дамянов, Рангел Игнатов, Андрей 
Гуляшки, Слав Караславов, Константин Паустовски, 
Анатолий Приставски и др.

По време на своята журналистическа кариера 
Христо Траянов е бил приеман от най-значимите фи-
гури на XX век. Създава се приятелство между него 
и маршал Георгий Жуков, който, макар и критикуван, 
в същото време е персонално отговорен за разгрома 
на Адолф Хитлер. Неслучайно маршал Жуков приема 
парада на победата във Великата Отечествена война. 
Траянов се сприятелява и със знаменития конструк-
тор Андрей Туполев, който го награждава персонално 
с личната му значка. Сприятелява се с личности, като 
Александър Бек, Иля Еренбург, Александър Кривиц-
ки, Академик Людмил Стоянов, Академик Кербабаев, 
Алексей Хоменко, Густа Фучекова, Ян Масарик, и др.

Христо Траянов е автор на повече от 20 книги – пъ-
теписи, разкази, повести и романи. Автор е на първи-
те български книги за Сибир, за което Славчо Васев, 
като председател на Съюза на писателите, го нарича 
„откривател на Сибир за българите…“ Неговото перо 
създава и едни от първите български книги, критику-
ващи тоталитарната система – трилогията „Цената на 
щастието“ /романите „Паметта на сърцето“, Законът 
на истината“ и „Мъртви между живи“./ Заради своята 
трилогия Хр. Траянов бива дисциплинарно уволнен от 
тогавашните български власти. 

През 1967 г., заедно с неговите колеги Слав Хр. 
Караславов и Рангел Игнатов, Христо Траянов печели 
първа награда с книгата им „Страната, където слън-
цето не залязва“, като изборът на книгата е направен 
измежду 20 000 книги. 

През 1968 г. Христо Траянов публикува сборник с 
разкази „Легенда за розата“, която е издадена в над 
3 милионен тираж. Книгите му са преведени на 24 
езика, включително финландски, английски, арабски, 
персийски и японски.

Христо Траянов е женен за българската лекарка д-р 
Елена Траянова, гинеколог, преподавател в Медицин-
ска академия, с присъден медал за принос в разви-
тието на СБАЛАГ „Майчин дом“. Имат дъщеря – Мария 
Траянова, кинорежисьор и документалист, завършила 
Институт по кинематография „Герасимов“, награжда-
вана многократно за своите филми на национални и 
международни конкурси и форуми.

На 08 юни 2015 г. на 89-годишна възраст Христо 
Траянов напуска земния свят и потегля към своята 
майка, баща, братя и сестра. Той се присъединява и 
към всички свои приятели и съмишленици, които из-
прати приживе към Отвъдното. 

Христо Траянов почива в 18:00 ч. във вилата си в 
гр. Банкя, заобиколен от своето семейство – Елена, 
Мария и Христо – младши. Освен към своето семей-
ство, близки, държава и народ, Христо Траянов винаги 
пази на специално място любовта си към родния град 
Брацигово.

Източник: УИКИПЕДИЯ

ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БРАЦИГОВО СЕ УВЕЛИЧАВАТ
Във връзка със 130-а годишнина от обявяването на Брацигово за град, изпълнителната власт

номинира /посмъртно/ за званието „Почетен гражданин на град Брацигово“ Христо Стоянов Траянов.
За 10-та по-

редна година „Да 
изчистим Бъл-
гария заедно“ 
обедини инсти-
туции, неправи-
телствени и биз-
нес организации 
и доброволци в 
името на каузата 
за по-чиста окол-
на среда.  Добро-
волческата ини-
циатива се про-
веде под наслов 
„Подай ръка на 
природата“. Тя е 

насочена към личната отговорност 
и принос в грижата за чистотата 
на планетата, бъдещето и възпита-
нието на децата.

Благодарим на всички добро-
волци, че подадохте ръка на при-
родата и заедно показахме, че 
можем да постигнем неща, които 
на пръв поглед изглеждат трудно-
постижими.

В инициативата се включиха 
Общинска администрация – Бра-
цигово, НУ „Васил Петлешков„ – 

Брацигово, СУ „Народни Будители„ – Брацигово, ДГ „Здра-
вец“ – Брацигово, Народно читалище „Васил Петлешков – 
1874г.“ – Брацигово, Градски исторически музей – Браци-
гово, КСУДС – Брацигово, Пенсионери клуб„ Дълголетие“ 
– Брацигово, доброволци от ул. „Ангел Попов“,  кметство 
село Равногор, кметство село Исперихово, кметство село 
Козарско, кметство село Розово и доброволци в индивиду-
ални райони.

Татяна СИМОНОВА

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

Средствата за услугата
„Топъл обяд“ се увеличават 

Средствата за услугата „Топъл обяд“ се увеличават на 
65 915,41 лева. Това стана възможно след като кметът на 
община Брацигово г-жа Надежда Казакова подписа до-
пълнително споразумение към договор  BG05FMOP001-
5.001-0057-C08 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 материал-
но подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица. 

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

Осигурените средства за хранителни продукти за едно 
лице от целевата група се увеличи в размер на 2,90 лв. за 
ден.  

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл 
обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие, де-
серт и хляб за 50 лица. 

Допустимите целеви групи за проекта са следните:
• лица без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност – хора в затруднение поради влошената икономи-
ческа обстановка в страната;

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

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

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

Мария ПИЩАЛОВА

Честваме 125 години... лов и другарство!
Ловно-рибарско дружество – гр. Пещера

ФФОТООТОООККОО
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В памет на Васил Тошев

Димитър ДЪНЕКОВ

(Из цикъла „Разкази от разни времена“)

Погледната откъм пътя, черковната 
камбанарийка беше скрита наполовина от 
високия каменен зид и изглеждаше доста 
нисичка. Съвсем различно обаче се оказа 
нейното внушение, когато Драгия реши да 
се покачи върху покрива Ӝ. Куличката се 
оказа непристъпна.

От вътрешната страна, до вековна-
та пиринчена камбана, се достигаше по 
стръмна дъсчена стълба. А по-нататък?

Младият мъж се изправи върху праша-
салата площадка и се замисли. Все пак 
трябваше да има някакъв начин. Когато 
камбанарията е била строена, тоест пре-
ди век и половина, вероятно около стро-
ежа е било издигнато скеле. Но сега?

За ново скеле и дума не можеше да 
става. Той не разполагаше нито с мате-
риал, нито пък с достатъчно време, за да 
предприема нещо в тоя дух. А, вече дос-
тигнал дотук, не можеше и да се откаже.

Драгия идваше в селото само от време 
на време. Колкото да навести възрастната 
си леля. От няколко години тя беше оста-
нала съвсем сама в една от ония разкри-
вени къщи, които се крепяха изправени по 
силата на някакво библейско чудо.

В действителност – подобни на лели-
ната бяха и повечето от другите къщи, но 
на младия мъж точно това му харесва-
ше. Пристигайки тук, на него винаги му 
се струваше, че се завръща в миналото. 
Достатъчно му беше да се абстрахира 
от електрическите стълбове и опънатите 
между тях жици. Всичко останало беше 
такова, каквото е било и преди десетки 
години. Следователно той виждаше това, 
което са виждали и дедите му.

Непроменена беше безспорно и па-
норамата, която се разкриваше надолу 
– към низината. Оттук полето наподобя-
ваше огромна релефна географска карта 
в естествен мащаб. Върху нея човек с ча-
сове можеше да изучава десетките кере-
мидени петна, пръснати безразборно из 
свежата юнска зеленина. Това бяха пол-
ските села, навързани като на броеница с 
черните асфалтови ивици.

„На такава гледка могат да се на-
слаждават само орлите, които се реят 
под облаците“ – мислеше си с наслада 
Драгия, когато сядаше на някой от мега-
литите, пръснати на рида зад гробището.

Той обичаше да се заседява там, отда-
ден на мълчаливо съзерцание. Така осво-
бождаваше душата си от натрупалото се 
през работните дни напрежение.

За разлика от някога, в днешно в се-
лото липсваха осезателно само хората. От 
няколкото хиляди навремето, сега в него 
бяха останали по-малко от стотина. И до 
един – на почетна възраст. Повечето – ку-
цукащи добродушни старци, но между тях 
– и какви ли не чешити и чудаци.

Вчера, още докато катереше паважа 
по улицата към къщата на леля си, Дра-
гия с изненада забеляза, че кръстът върху 
камбанарията липсва.

Откритието го смути и той спря. Убеди 
се, че очите му не го лъжат и нещо сякаш 
го бодна.

Без Христовия символ куличката, коя-
то той толкова много харесваше, му се 
стори поругана. Принизила се бе едва ли 
не до нивото на съседните плевници.

– Какво се е случило? – попита той 
леля си Васка, веднага след като я поз-
драви.

Тя беше една от жените, които се гри-
жеха доброволно, но доста усърдно, за 
черковния имот.

– Не знам. Един ден просто изчезна. 
Като че ли Дяволът го открадна...

– Хм! – изсумтя племенникът.
Той не вярваше в дяволи. Не вярваше 

коленопреклонно и в Бога, но го почита-
ше. Като добре образован човек, младе-
жът не беше убеден, че точно този Бог 
ще спасява хората след смъртта им. Беше 
сигурен обаче, че Той доста щедро им 
вдъхва надежди и упования приживе. И по 
този начин правеше вярващите по-разум-
ни и по-добри.

Още преди доста време Драгия беше 
стигнал до умозаключението, че за ця-
лото си съществуване човешкият род не 
бе формулирал по-хуманна философия от 
Христовата. И като такава – той я възпри-
емаше безпрекословно с дължимия Ӝ рес-
пект и уважение. 

– Не може така! – отсече той. – Трябва 
да се направи нещо. Ако кръстът е открад-
нат от Дявола, това означава само едно 
– че трябва да се постави нов. Без него 
черквата не може да бъде черква!...

Този му порив стана причина да се 
изкачи незабавно чак до крушовидната 
камбана, чиито меки звуци винаги му дос-
тавяха огромно удоволствие.

Преди да предприеме каквото и да 

било, Драгия поглади с ръка безценната 
пиринчена антика. „Виж ти! – учуди се той 
след като се вгледа и разчете релефния 
надпис в основата Ӝ. – Значи тази камба-
на е била излята по поръчка специално 
за това село. Преди толкова години!“

Така пишеше там. В пръстеновидното 
писание бе отбелязана годината на изра-
ботката, а след нея – имената на майсто-
рите леяри и името на селото, за което е 
предназначена. Удивително!

Той се опита да си представи въоду-
шевлението, което е предизвикала сред 
някогашните селяни тази потъмняла през 
годините придобивка. И не изпита никак-
во съмнение, че цялата Ӝ история – от на-
бирането на средства през онези бедни 
години до окачването Ӝ тук, горе, е била 
величаво събитие. А първото Ӝ прозвъня-
ване – първостепенен общоселски праз-
ник. Такъв, какъвто се случва само веднъж 
в живота на няколко поколения.

„Не, не! – обхвана го с нова сила нео-
бичайният порив. – Ще се кача върху по-
крива, та каквото и да ми струва!“

Когато разбра намерението му, лелята 
се уплаши, та чак пребледня.

– Недей, синко! Опасна е тая работа! 
Ще паднеш оттам и ще се пребиеш... – оп-
ита се да го разубеди тя.

– Няма да падна – отвърна Ӝ с насмеш-
ка той. – Та нали самият Господ Бог ще 
бди над мен... И ще ме опази! Да не правя 
това заради себе си...

Изправен пред камбаната, точно под 
покрива на куличката, Драгия набързо си 
състави план.

През два от четирите арковидни отво-
ра можеше да се прокара някаква дебе-
ла, но не много широка талпа. Точно така-
ва беше видял да се търкаля в дъното на 
лелиния си двор. После щеше да издърпа 
единия Ӝ край навън – като конзола. А 
другият ще закове или ще привърже здра-
во, така че да я стабилизира. После към 
талпата ще закрепи дървена стълба, като 
закове и нея. За да не се подхлъзва. И на-
края ще опита да се покатери...

Речено – сторено!
Опитът му съвсем не беше безопасен 

– стълбата се закрепи, но се оказа доста 
стръмна, докато на импровизираната кон-
зола на майстора доброволец почти не му 
оставаше място да се обърне с лице към 
нея.

– Внимавай!... Внимавай!.. – Божичко-
о-о! – провикваше се леля му отдолу.

В отговор той се опитваше да я успо-
коява, макар че сам не беше напълно уве-
рен в безопасността на начинанието си.

След десетина минути на изпотяване 
все пак успя да стъпи върху пирамидката 
на тикления покрив.

– Леле-е-е! – възкликна той.
Оттам, може би поради близостта до 

Бога, панорамата към низината му се сто-
ри още по-възхитителна. Но не заради нея 
се бе покачил тук.

За свое учудване, Драгия забеляза, че 
кръстът не бе откраднат нито от Дявола, 
нито от хората. Лежеше си там, но сякаш 
злодейски изтръгнат от върха и запокитен 
чак до самия ръб на покрива.

Не му беше необходимо много време, 
за да си обясни какво се е случило. На са-
мото било, разцепена на две части, се бе 
прекатурила и малката каменна пирамид-
ка, върху която кръстът е бил монтиран 
преди век и половина.

„Злодеят“ беше разобличен.
Не бе неведома сила, а дъждовната 

вода!
За този дълъг период от време, без 

съмнение, тя бе пълнила безброй пъти 
отвора, в който е била пъхната основа-
та на железния кръст. През зимите тази 
вода, пак безброй пъти, се бе превръщала 
в лед. А разрушителната сила на леда е 
общоизвестна. В крайна сметка, след дъл-
гогодишните си напъни, той бе надделял 
над риолита и го бе сцепил на две.

„Ясно! – каза си Драгия и се усмихна 
сам на себе си. – Значи ще трябва да 
изключим Лукавия от списъка на заподо-
зрените.“

Залягайки по корем, младият мъж се 
добра до кръста и възторжено го вдигна 
в ръката си. Досущ като онези, които из-
важдаха Христовия знак от водите на 
Йордановден.

– Тук е! – провикна се той към лелята.
После започна да го разглежда с лю-

бопитство.
Младежът беше предприел начина-

нието си с идеята, че ще изработи нов 
кръст. Имаше приятели железари, които 
щяха да се постараят да сътворят нещо 
прилично.

Потъмнялото желязо обаче го впечат-
ли. Повърхността му беше почерняла от 
някакви устойчиви окиси, но не се вижда-
ше и следа от ръжда.

Що за стомана беше това! Знаели са, 
значи, старите майстори какво правят!

Още по-респектираща му се видя 
изработката. Не се забелязваше нищо 
особено. Просто две съвсем обикновени 
железни ленти, занитени напречно една 
спрямо друга. Но не беше точно така.

Съвсем видимо, дори и след толкова 
много години, беше усърдието, с което 
желязото е било обработвано. Трите вър-
ха на кръста бяха безспорно изчуквани на 
горещо. Но не как да е, а така, че да се 
изтънят и да придобият красиви дъговид-
ни уширения. Виждаше се още и пореди-
ца от декоративни вдлъбнатинки – на пръв 
поглед простички, но все пак подсказва-
щи специалното старание на незнайния 
майстор ковач.

„Никакъв нов кръст! – реши Драгия. – 
Този явно е поставен тук с благогове-
ние и е стърчал с достойнство толкова 
дълго... А при това – дори не е трепнал! 
Няма начин да не устои на стихиите 
още поне пет пъти по толкова!“

Нужна беше само една нова каменна 
основа, върху която да го забоде.

С доста напрежение – и за него, и за 
леля му отдолу, младият мъж се смъкна 
внимателно на земята.

– Кой може да издяла камъка? – по-
пита я той.

– Останал е само Васил – отговори му 
лелята. – Но той е толкова дръпнат, че не 
съм сигурна дали ще се съгласи...

– Ти само ми кажи къде да го намеря!
– Хей там, под върха. Заел се е да вди-

га зидове на някакви пловдивчани... Ви-
ладжии...

Споменатият Васил не беше съвсем 
непознат за Драгия. На няколко пъти два-
мата бяха разговаряли набързо, но все 
пак достатъчно, за да се разбере, че Ва-
сил е най-невероятният измежду тукаш-
ните чудаци.

Какво ли не се говореше за него? Пре-
ди време си бил построил къща от камък 
извън регулацията. Направил го напук 
на управата, която заради неуредени на-
следствени права не му била разрешила 
да строи върху бащиния си имот. А после, 
когато тези въпроси били уредени, Васил 
преместил къщата си на ръка и камък по 
камък. А чудатите му теории нямаха равни 
на себе си.

„Сутрин след ставане, човек не бива 
да закусва – твърдеше той. – Вредно е. 
За обяд пък не е необходимо да се хап-
ва нищо повече от няколко плодчета от 
онези, които могат да се намерят по 
храстите. Трънкосливки, къпини, шип-
ки... В зависимост от сезона... Органи-
змът има нужда от пречистване.“

Че организмът на Васил е пречистен 
до съвършенство, никой не се съмняваше. 
По неговото жилаво тяло не можеше да 
се забележи и грам тлъстинка. За всеоб-
що недоумение обаче, силите му като че 
ли бяха неизчерпаеми. И нямаше камък, 
който да му се опре, подхванеше ли го той 
с чука и шилата.

„Какви са тези простотии! – възму-
щаваше се друг път Васил. – Сапун та-
къв, сапун инакъв... Ако се пита от мен, 
ще има само два вида сапун – един за ми-
ене и втори за пране... Кому са му нужни 
толкова марки?“

По-лошото, което сега притесняваше 
Драгия, беше чепатият характер на каме-
наря. Захванеше ли се с някаква работа, 
никой не можеше да го отклони от нея 
дори и за една минута.

– Бай Василе – подхвана го той внима-
телно, след като го откри. И заобяснява за 
какво е дошъл.

– Нямам време сега – прекъсна го май-
сторът. – Не виждаш ли, че работя?

– Добре де! Не искам да ми дялкаш ка-
мъка. Пробий ми само една дупка, за да 

пъхна кръста, а пък аз ще го закрепя ня-
как си. С цимент, или с нещо друго...

– Казах ти, че нямам време! – отсече 
Васил, без дори да извърне глава.

– Аз ще си платя...
– Не ми трябват пари!
Васил наистина доказа, че е „дръпнат“. 

Точно такъв, какъвто го определи лелята.
Обезнадежден, Драгия пое по обра-

тния път, разсъждавайки върху някакво 
друго, компромисно решение. И докато го 
намери, се отби да похапне от фасулеца 
на леля си. И без това беше станало вре-
ме за обяд.

Половин час по-късно някой затропа 
по пътната врата.

– Васил е – погледна през прозореца 
лелята.

Драгия излезе навън.
– Ето, вземи го – пресрещна го Васил. 

– Щом е за черквата, не мога да откажа...
В ръцете си той държеше малка, но съ-

вършено оформена каменна пирамидка с 
пробит върху малката Ӝ основа отвор.

– Къде е кръстът?... Дай го!... Да видим 
дали ще влезе...

Драгия го изгледа смаян.
Това същият Васил ли беше? Онзи, 

дръпнатият? И Васил, който никога не 
влизаше в черквата, защото имаше собст-
вени теории и за божественото начало на 
света?...

„Ако Христос е бил Син Божи, както 
пеят поповете, евреите първи щяха да 
тръгнат след него – твърдеше той. – 
Няма по-големи сметкаджии от тях. От 
мен да го знаеш! И нямаше да изтърват 
келепира... А те не го признават до ден 
днешен...“

Сега обаче, кой го знае защо, запя 
друга песен:

– Черквата трябва да се уважава и да 
се пази. Без нея отдавна щяхме да сме се 
затрили като българи...

Васил набързо дооформи отвора и пъх-
на кръста в него.

Драгия едва не подскочи от радост и 
го грабна.

– Чакай малко! Не бързай! – възпря го 
майсторът. – Трябва да запълним дупката 
с нещо. Иначе след време ледът пак ще 
спука камъка...

– Вярно. Ама аз тука имам една тубич-
ка силикон... Само за тая работа...

– Силикон – намръщи се скептично Ва-
сил. – Модерни измишльотини...

– Не, не! – стресна се Драгия. 
Уплаши се да не чуе, че на хората са 

им необходими само два вида материал – 
вар и цимент. Но не и силикон!

– Много е подходящ... – опита се да 
се защити той. – Няма да пропусне нито 
капка вода, а времето изобщо няма да му 
повлияе...

– Добре-е-е – изсумтя старият май-
стор. – Дай да го видим какво ще е това 
чудо.

– Колко ти струва трудът? – попита 
Драгия и забърка по джобовете си.

– Щом е за черквата, нищо не ми стру-
ва... И аз съм кръщаван в нея...

– Ами тогава аз отивам да го кача.
– Няма да можеш сам. Тежък е, как ще 

го вдигнеш? Ще дойда да ти помогна.
За около час двамата мъже завързаха 

с въже облагородения камък с побучения 
върху него кръст и го издигнаха на покри-
ва. Операцията протече под надзирава-
щия поглед на единствения зрител – леля-
та, чиито инструкции се изчерпваха само 
с ежеминутните реплики: „Внимавай!... 
Внимавай!...“

Премахването на импровизирано-
то спомагателно съоръжение, състоящо 
се от една дебела талпа и една дървена 
стълба, отне още няколко минути. Опера-
цията по възстановяването на кръста при-
ключи благополучно и толкова бързо, че 
никой друг от селото не я забеляза. 

– Я виж ти! – произнесе се възхитено 
Драгия, след като и тримата се отдръпна-
ха на около петдесетина метра нагоре по 
уличката. – Един на пръв поглед нищо и 
никакъв кръст, а каква промяна само!

– Бог да те благослови, сине! – прегър-
на племенника си лелята. – Сполай ти и 
на теб, Василе!

Встрани от тях, майсторът засмука от 
цигарата си. Тя не беше нито „Серт“, нито 
„Яваш“, каквато трябваше да бъде спо-
ред него, но отдавна се беше примирил 
и с тази „простотия“ на света – десетките 
марки цигари. 

– Без кръст няма черква – произнесе 
се с поучителен тон той. – А без черквата 
– няма село! И всичките къщи да се затри-
ят, тя трябва да остане!

И без да каже нито дума повече, обър-
на се и закрачи към вилата на пловдив-
чаните.
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