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Тържествени минути имаше в 
началото на тази сесия. Съветни-
ците станаха прави, за да апло-
дират Атанас Кънчев, който стана 
почетен гражданин на Хисаря. Той 
получи плакета от председателя 
на общинския съвет – Пено Бой-
новски и грамота за почетен граж-
данин, връчена от кмета на общи-
ната – инж. Пенка Ганева ,подписа 
се в почетната книга на общината 
и получи букет с цветя от Нели Ка-
царска. Атанас Кънчев благодари 
за оказаната му чест, благодари 
на читалищните дейци и на сестра 
си Павлина и сподели идеята си 
да бъде издадена книга тази го-
дина със стихотворения на Иван 
Вазов, написани в Хисаря.

 Сесията на общинския съвет 
започна с допълнение към днев-
ния ред от три точки. Председа-
телят на комисията по култура и 
просвета – Иван Чавов предложи 
да отпадне точка втора от дневния 
ред, която се отнасяше до приема-
не на културен календар за 2013 
година. Логично предложение като 
се има предвид, че бюджетът на 
общината още не е приет. И ма-
кар, че Бойко Гавраилов предложи 
обратното, културен календар не 
бе приет.

 Да се помогне с пари за го-
риво на Районното управление на 

полицията по 400 литра бензин на 
месец и на пожарната със 100 лв. 
за бутан- пропан всеки месец. – по 
този въпрос нямаше противоречия 
и началникът на РУП – Иван Ива-
нов стана да благодари за жеста 
на общината.

- Ние работим заедно за хората 
и затова изказвам благодарност 
за разбирането – каза той.

Председателят на икономиче-
ската комисия – Пенчо Шапков 
предложи да се направи една спе-
циална среща с ръководството на 
полицията за по- добра взаимна 
работа.

 Разискванията започнаха с от-
чета за изпълнение на бюджета 
и инвестиционната програма на 
общината за изминалата година. 
Инж. Пенка Дойкова напомни, че 
когато се обсъжда бюджетът на об-
щината, трябва да има публичност 
и гражданството да знае за как-
во става дума. Председателят на 
общинския съвет – Пено Бойнов-
ски обясни, че бюджетът за 2013 
година ще бъде публично обсъден 
и тогава предложен за дискусия 
на съветниците. Имаше въпрос за 

даренията на общината и главният 
финансист Диляна Антонова обяс-
ни, че дарения на средства е има-
ло за празниците на града и за 
археологическия музей.

 - Подарена ли е пречиствател-
ната станция на Водоснабдяване и 
канализация ? – попита инж. Пен-
ка Дойкова

- Все още не – отговори кметът 
на общината.

 Въпросът за управление на об-
щинската собственост за 2013 го-
дина накара инж. Дойкова да по-
пита дали земите, върху които ще 
има разисквания на тази сесия, са 
включени в програмата и дали за 
линейните обекти собствеността 
е уточнена. Отговориха и, че зе-
мите са включени в програмата и 
собствеността на обектите е уточ-
нена.Освен това Пенка Дойкова 
предложи програмата за управле-
ние и разпореждане с общинска 
собственост да се качи на сайта 
на община Хисаря.

 Актуализацията на програма-
та за управление на отпадъците 
отпадна от дневния ред. Така се 
стигна до ученическото хранене и 

до определяне на размерите на ре-
жийните разходи за изготвяне на 
храната. Тук разискванията бяха 
пълни и адекватни. Защо столът в 
моминобанското училище спря да 
храни учениците? Какво се случи? 

 От разясненията на инж. Пен-
ка Ганева стана ясно, че е минала 
проверка от ХЕИ. Тя е установила, 
че боята на помещенията пада, 
рони се блажната боя, няма вен-
тилация, няма аспирация, вратите 
са изгнили и така нататък.Учени-
ците стават все повече и не може 
в това помещение да се готви за 
хората, които членуват в социал-
ния патронаж и за учениците. Това 
трябва да става отделно. Инж. 
Бойко Гавраилов предложи да се 
наеме кетирингова фирма, която 
да донася храната, пакетирана в 
кутийки и това ще реши въпроса. 
Инж. Дойкова му противодейства 
и изказа мнението си, че трябва 
да се подкрепи ученическото хра-
нене, да се направи ремонт, да се 
отворят работни места за хора от 
общината. За това трябва да се 
изготви проект, съгласуван с Аген-
цията по безопастност на храните. 
Съветниците я послушаха и така 
решиха въпроса за ученическото 
хранене. 
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 През 2012 година беше одобрен про-
ектът за канализацията на кварталите 
–един проект, който хората вече чакат 
с нетърпение. Почти сме стигнали до из-
бор на изпълнител. Остава да мине об-
жалването пред Върховния съд. Делото 
е насрочено за 6 февруари и се надявам, 
че след това вече ще можем да сключим 
договор с изпълнителя и през тази годи-
на да започне изпълнението на проекта. 
Той трябваше да бъде преработен почти 
изцяло, което направихме в началото на 
мандата. Подписахме договор през март 
2012 година и очакваме изпълнението да 
започне през март тази година. През 2014 
година трябва да бъде изпълнен целият 
проект.

 Успяхме да докараме до успешен край 
и проекта за реконструкция на стената 
и на археологическите обекти по проект 
„Туристически атракции”. Имаме подпи-
сан договор и предстои да бъде избран 
изпълнител. 

 Приключихме проекта за ремонт и 
реконструкция на детските градини и 
училищата. Фирмата успя да се справи 
за месец и половина. Изказвам благодар-
ност на хората от „Озеленяване, чисто-
та, строителство и ремонт” , които 
със собствени сили и средства успяха да 

направят ремонт заедно с фирмата като осве-
жиха вътрешността на сградите.

 През 2012 година успяхме да сключим договор 
с френския град Хайненхайм и се надявам заедно 
с френския кмет и с побратимените градове, 
с които имаме приятелски връзки – Еани, сега 
с Козани - Гърция, с Алексинац – Сърбия заедно 
да кандидатстваме директно в Брюксел, за да 
може да усвояваме европейските средства без 
да минават през нашите министерства.

 Успяхме да се правим и с тежката финансо-
ва година. Разплатени са всички разходи, имаме 
пари в началото на тази, но 2013 ще бъде също 
така трудна както и отминалата. Извинявам 
се на всички, но трудната финансова година ни 
караше да казваме на всички разходи – не. Има-
ме санкции за изграждането на пречиствателна-
та станция. Издръжката на пречиствателната 
станция е много скъпа, но се надявам, че Водо-
снабдяване и канализация вече ще бъде ползва-
тел и стопанин на пречиствателната станция. 
Така ще падне тежестта на общината и на 
данъкоплатеца.

 Нека 2013 година за всички жители на общи-
ната бъде мирна и спорна, благодатна и плодо-
родна и дано да излезем от тежкото финансово 
състояние, в което се намираме!

 ПЪРВАТА СЕСИЯ ЗА 2013 ГОДИНА
 Ирина Кирилова#

ИМАШЕ И ХУБАВИ НЕЩА
 Инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря#
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 Приеха отчета за изпълнение- ❑

то на бюджета и инвестиционната 
програма за 2012 година.

 Оставиха приемането на кул- ❑
турната програма за следващото 
заседание.

 Приеха предложената годиш- ❑
на програма на община Хисаря 
за управление и разпореждане с 
общинската собственост за 2013 
година.

 Актуализацията на програма- ❑
та за управление на отпадъците 
оставиха за следващата сесия.

 Решиха да бъде направен про- ❑
ект за ремонт на кухнята в учили-
щето в Момина баня, отговаряща 
на изискванията на Агенцията за 
безопастност на храните. Цената 
на един ученик и на потребител 
от Дневния център за работа със 
стари хора ще се определя като 
сбор от стойността на хранител-
ните продукти, вложени в нея и 
размера на режийните разноски, 
които за една порция ще са 0.75 
лв.

 Решиха да бъдат създаде- ❑
ни доброволни формирования 
за предотвратяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации 
от 15 човека. За вписване на до-
броволеца в регистъра – 31 лв., 
за застраховка срещу злополука 
– 50 лв., за екипировка на до-
броволеца за две години – 400лв. 
Парите ще бъдат от бюджета на 
общината във функция „Отбрана и 
сигурност.”

 Дадоха съгласието си общи- ❑
ната да даде под наем общински 
земеделски земи в Хисаря, Старо-
сел, Черничево. В Хисаря нивите, 
сред които има и изоставени са 
25, в Черничево пет ниви, в Ста-
росел – 12 ниви и ливади. Начал-
на тръжна цена за отдаване под 
наем на имотите – 16 лв. за декар 
– осредненото годишно рентно 
плащане за община Хисаря през 
2012 година. 

 Отпуснаха еднократна парич- ❑
на помощ от 500 лв. на Йорданка 
Христова Рачева за плащане на 
услугите на домашен социален 
патронаж и за закупуване на ме-
дикаменти.

 Дадоха съгласието си община  ❑
Хисаря да поеме съдлъжничество 
по банкова гаранция на читали-
щето в Старосел по сключен до-
говор между читалището и фонд 
„Земеделие” за изпълнение на 
спечелен проект за реконструкция 
и ремонт на читалищната сграда.
Община Хисаря ще учреди дого-
ворна ипотека върху сградата, в 
която се помещава читалище „Гео 
Милев” – 1907 в Старосел, коя-
то е общинска собственост, за да 
обезпечи необходимата банкова 
гаранция.

 Задължиха кмета на общината  ❑
да отвори за ползване паркинга в 
центъра на града до започването 
на ремонта на главната улица по 
проекта за благоустрояването на 
центъра на град Хисаря.
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По всяка вероятност при подготовката 

на бюджета този ремонт ще бъде вклю-
чен, за да се осигурят средства за него. 
Тук бих вмъкнала предлженията на някои 
граждани, които смятат, че три училища в 
града са много и трябва да остане само 
едно. Тогава и издръжката ще намалее и 
всички въпроси ще бъдат по- лесно ре-
шавани. Но...това могат да направят само 
съветниците с тяхно решение.

 Съветниците трябваше да вземат реше-
ние за създаване на доброволни форми-
рования за предотвратяване и овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни ситуа-
ции. Затова инж. Вълко Макавеев попита 
правени ли са проучвания дали хората са 
готови да участват в подобни групи. Спо-
ред него това е благородна работа. Затова 
Иван Чавов призова общинската админи-
страция да се свърже с всички ведомства, 
учреждения и хотели на територията на 
общината и от там да се вземат хората за 
доброволните формирования.

 Съветниците решиха да предоставят 
под наем земеделски земи в землищата 
на Хисаря, Черничево и Старосел.

 Те разискваха и въпроса за ремонта 
на читалището в Старосел по европей-
ска програма по мярка 322: „Обновяване 
и развитие на населените места” от про-
грамата за развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 година. В края 
на миналата година между читалището и 
Държавен фонд „Земеделие” е сключен 
договор за безвъзмездна финансова по-
мощ в размер на 254 518 лв. Съветниците 

трябваше да решат банковата гаранция. 
 Обедняването на хората стана повод 

и за въпроса за еднократната помощ 
на трима социално слаби граждани. На 
едната – жителка на Хисаря предложени-
ето беше за 400 лв. , а за другите двама 
– от Хисаря и от Старосел – по 50 лв. 
Какво може да направи човек с 50 лв. ако 
е тежко болен – това беше в основата на 
разискванията. Накрая решиха да дадат 
на гражданката на Хисаря 500 лв. , а на 
останалите двама да вземат решение на 
следващата сесия.

 За възстановяване правото на соб-
ственост на ниви и ливади нямаше про-
тиворечия, освен, че инж. Пенка Ганева 
каза, че не бива да дадат общинско мяс-
то за сега на единия гражданин, тъй като 
там има колектор и ще мине канализа-
цията. Чак тогава ще се реши какво ще 
стане с това място. Решението се прие.

 Председателят на общинския съвет 
– Пено Бойновски внесе докладна във 
връзка с паркинга в центъра на града. Той 
разказа за срещите си с граждани, които 
недоволстват от мястото, определено за 
паркинг и искат да паркират на стария 
паркинг в центъра на града. Както е из-
вестно от едно решение на съветниците, 
нов, модерен паркинг ще бъде изграден 
на улицата от Иван Ненов към водопий-
ния павилион в ляво, преди аптеката.

Затова съветниците решиха да се от-
вори стария паркинг в центъра на Хиса-
ря до започване на ремонта на главната 
улица по проекта за благоустрояването 
на града.

 ПЪРВАТА СЕСИЯ ЗА 2013 ГОДИНА

ПОКАНА  
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО 

СЪБРАНИЕ
Учредителният комитет на Сдружение за напоява-

не “Старо Железаре” село Старо Железаре, общ. Хиса-
ря, област Пловдив, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН 
и заповед № РД 09-981/27.06.2012 год. на Министер-
ството на земеделието и храните с предмет на дей-
ност: експлоатация; поддържане и реконструкция на 
хидромелиоративната инфраструктура; изграждането 
на нови напоителни канали и съоръжения; доставяне и 
разпределяне на водата за напояване; отвеждане на 
излишната вода от земеделските земи; изпълнение на 
агромелиоративни и агротехнически мероприятия за 
подобряване състоянието на земеделските земи; рибо-
въдство и развъждане на водоплаващи птици,отправя 
покана към всички собственици на земеделски земи от 
масиви с №№ 88, 90, 109, 89, 35, 77 в землището на 
село Старо Железаре,община Хисаря, област Пловдив, 
да присъстват на учредителното събрание на сдруже-
нието на 14 март 2013 г. от 13,00 часа в читалище 
„Тодор Пашкулов”, село Старо Железаре, община Хиса-
ря, при следния дневен ред: 

1. Установяване спазени ли са изискванията по чл.6, 
ал.2 и чл.10 – 12 от ЗСН; 

2. Вземане на решение по отчета на учредителния 
комитет за освобождаването му от отговорност; 

3. Вземане на решение за учредяване на сдружение-
то и приемане на устава му; 

4. Избиране органи на управление на сдружението. 
Материалите по дневния ред на учредителното 

събрание и проект на устава са на разположение от 
9,00 ч. до 17,00ч. в кметство село Старо Железаре, 
община Хисаря. 

При липса на кворум, на основание чл. 11, ал. 2 от 
ЗСН събранието ще се проведе на 08 април 2013г. от 
13,00 часа в читалище село Старо Железаре, община 
Хисаря.

Г – жо кмет, г-н председател,
 Нашата община като част от южното 

Средногорие е богата на историческо и славно 
минало, изразени в обекти, събития и личности 
като се започне от древността и се мине през 
периодите на римската епоха и траките, тур-
ското робство и се стигне до по - новата ни 
история. Част от това минало е естествено 
предоставено и поддържано от общината. Дру-
га част е онагледена и предоставена за полз-
ване от отделни ентусиасти и инициативни 
комитети като се започне от археологическата 
сбирка на генерал Тодор Марков. Всичко това са 
възможности за провеждане на културен тури-
зъм, а също така и за патриотичното възпита-
ние на гражданството.

 С настоящето предложение ние, участни-
ците в инициативния комитет от Момина 
баня считаме, че в началото на добре оформе-
ния и поддържан източен вход - изход на Хисаря, 
в градинката срещу завоя в началото на улица 
„Св. Кирил и Методий” трябва да се постави 
скулпторен паметник, изобразяващ хайдутин в 
пълна бойна комплектност в мащаб М. 1:1. Този 
паметник трябва да построим в чест и възхва-
ла на прочутия Хайдут Генчо от квартал Моми-
на баня. Народната памет и до днес говори за 
голямата физическа сила, смелост, родолюбие и 
човеколюбие на хайдутина. Неговото и на чет-
ниците му присъствие в района като закрилник 
на подтиснатите роби тук и в „Гьопсата” са 
респектирали турците.За тях той е бил стра-
шилище и закрилник , опора и надежда за бълга-
рите в края на 50 – те и 60- те години на XIX 
век. Пълният образ на Хайдут Генчо като реална 
личност и четниците му са описани подробно 
в книгата „Хайдут Генчо” на моминобанеца жур-
налист и писател Кръстьо Иванов. На Кръстьо 
Иванов дължим признателност за пълния и обек-
тивен образ на хайдутина.

 Г- жо кмет, г-н председател, инициативни-
ят комитет предложи на 11 септември 2010 
година една от улиците в квартала да носи 
името на Кръстьо Иванов и да бъде обявен за 

почетен гражданин. Искането ни не бе уважено, 
за което ние направихме жалба от 3 май 2011 
година, но никой не откликна на нея. Това ни 
дава основание да си позволим да препоръчаме 
да се обръща нужното внимание на граждани-
те и инициативните комитети и на техните 
предложения и идеи. Не забравяйте девиза на 
общината : Общината – това са хората. Нещо 
повече – идеите и опита на инициативните 
хора трябва да се популяризират в цялата об-
щина, а общината да прави всичко възможно за 
опазване и съхранение на сътвореното от тях, 
което в повечето случаи е направено с добро-
волни дарения на средства, труд и материали.

 Всъщност предложенията на нашия иници-
ативен комитет се свеждат до дългосрочната 
културна политика на община Хисаря, културния 
туризъм и патриотичното възпитание, за кое-
то молим да се вземат следните решения:

Построяване и монтиране на скулпторен па-• 
метник на местния хайдушки войвода Хайдут 
Генчо, изобразяващ хайдутин в цял ръст.
Да се заложи място за монтирането му в гра-• 
динката, намираща се до кооперативния ма-
газин в началото на ул. „Св св. Кирил и Мето-
дий” и се включи в градоустройствения план.
Да се направи за паметника проект – задание • 
и се обяви конкурс.
Да се предвидят в бюджета на общината в • 
културния календар средства за изграждането 
на паметника и за поддържането на направе-
ното до сега в исторически план.

• 
                 С уважение:

 Инициативен комитет – Момина баня
Председател:  Инж. Димитър Серкьов
Членове: Стаьо Чавгов, Видол Дечевски, Ди-

митър Гешев, Инж. Гатьо Дюлгеров, Дарина Ми-
лева, Икононом Александър Палазов – свещеник, 
Димитрия Тоскова, Инж. Иван Илчев 

Януари 2013 година
 Гр. Хисаря 

О Т В О Р Е Н О П И С М О
 ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 Предложение от инициативен комитет – кв. Момина баня  
за построяване на скулпторен паметник на Хайдут Генчо
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 В общината имаме четири учебни 
заведения, които бяха ремонтирани 
по европейски проект за топлоенер-
гийна ефективност. Това са двете дет-
ски градини в Хисаря- ЦДГ „Дъга” и 
ЦДГ „Пинокио”. В града вече нямаме 
не санирани и не обновени детски 
градини. Това се прави с цел децата 
да се чувстват добре, да им е уютно 
и приятно във времето, което пре-
карват извън домовете си. По същия 
този проект се ремонтира училище-
то в квартал Веригово и училището 
в село Красново, което през 2011 го-
дина ние успяхме да защитим. Така 
сега това училище в Красново има 
допълнителна субсидия от държавата 
и ние ще правим всичко възможно то 
да остане защитено до край, за да 
може да бъдат обхванати всички деца 
от селата около Красново. Надяваме 
се през тази година да нямаме пове-
че отпаднали деца от училище.

 Учениците през 2012 година бяха с 
2, 3, 4 , до десет повече в паралелки. 
Сега очакваме да имаме повече пър-
ви класове, защото подготвителните 
паралелки са с повече деца. Дано 
тези деца да останат в общината, за-
щото през годините се случва така, 
че някои родители, които работят в 
големите градове, просто си вземат 
децата в градовете, за да продължат 
образованието си там.

 Ние се радваме, че през миналата 
година започна бурно развитие на ху-
дожествената самодейност при уче-
ниците. Въпреки, че нямаме Център 
за работа с деца и Обединен детски 
комплекс, децата в училищата работят 
много усилено, подтиквани от своите 
преподаватели. Вече във всички учи-

лища имаме танцови групи за народ-
ни танци, мажоретни състави.Децата, 
които пеят забавни песни с худо-
жествен ръководител Иван Димов пе-
челят много награди. По този начин 
се възпитава чувство към красивото, 
към естетичното, към българското. 
Апостол Станев от Старо Железаре 
е един млад, много амбициозен млад 
човек, който от 2012 година работи в 
училищата в Красново и Паничери и 
създаде групи за народни песни. У 
него личи любовта към музиката и 
към това, което той прави. За мен, 
когато един човек прави нещо с лю-
бов, той винаги успява. Надявам се 
през 2013 година тези деца да станат 
известни не само в община Хисаря, а 
да участват в национални фестивали 
и надпявания. 

 Когато се говори за деца, ние ви-
наги се надяваме и вярваме, че 2013 
ще бъде една успешна, една усмих-
ната, една много добра и емоционал-
на година. Във финансово отношение 
не мога да твърдя същото, защото 
сме зависими от държавния бюджет 
от една страна, от местния от друга 
страна. Очаквам с общи усилия да 
успеем да осъществим всичко онова, 
което желаят нашите деца, нашите 
колеги учители, директори. Винаги 
сме им помагали с каквото можем и 
ще продължаваме по същия начин.

 Ще пожелая на децата да бъдат 
здрави и засмени, да се учат отлично, 
на всички учители успешна година, на 
всички родители сили и здраве, за да 
бъдат до децата си и да се грижат за 
тях.

 ЛИЧНО МНЕНИЕ

 ЗА НАШАТА УЛИЦА
 Стоян Куртов#

 На улица „Васил Левски”, където живея има магазин за 
елматериали, магазин за строителни материали, има над 
десет търговски обекти, два фризьоро - бръснарски салона, 
два ветеринарни магазина и два застрахователни офиси. 

 Предлагам на нашата улица да се постави барелеф с 
лика на Васил Левски. Това може да стане на високия жи-
лищен блок. Говорил съм с домоуправителя на блока и той 
е съгласен. Иска се само общинският комитет „Васил Лев-
ски” да задейства въпроса и да събере пари. Обръщам се 
към жителите на улицата да бъдат съпричастни към тази 
инициатива. Нека всички да си обичаме улицата, да я под-
държаме чиста и красива, за да отговаря на образа на Васил 
Левски! Нека като минем край неговия лик да си спомним 
колко е бил честен, справедлив и да следваме неговия при-
мер! Добре е всяка улица да има лика на човека, на който 
е кръстена.

 През тази година очакваме да се ремонтират трото-
арите, но общината трябва да помисли добре какво ще се 
разкопава и какво ще се полага. Кабелите, които са по стъл-
бовете според изискванията на Европейския съюз трябва да 
са в земята. По нашата улица няма кабел за местното ка-
белно радио, а един ден може да потрябва. Предлагам тес-
ния тротоар, който почва от моста към гарата да бъде 
разширен. Нужно е да се помисли защо контейнерите, ка-
мионите, колите, палетите и други са качени на тротоара, 
след като в Наредба номер едно това не се позволява.

 Предлагам всички плодни дървета да се премахнат, за-
щото плодовете са пълни с нитрати в резултат на изгоре-
лите газове от колите и не са полезни за храна. В Германия 
тревите край шосетата се горят и не се дават за храна 
на животните. Хубаво е се помисли не е ли добре да се 
извадят старите дървета край пътя и да се насадят нови, 
които нямат дебели коренища, повдигащи тротоарните 
плочи. БКС да помислят за окопаването на дърветата, за 
орязване на сухите клони, за поливането на някои дървета. 
Призовавам всички, които живеем на улица „Васил Левски”да 
сме горди, че тя носи името на Апостола. Имаме добри 
примери в нашата улица. Примерно Ненка Трошанова засади 
пред блок № 7 градинка с цветя и ги гледа като свои. 

 Тази година е изборна. Пак ще се налепят плакати по 
стените. Пак ще висят там по три – четири години. БКС 
да си върши работата след изборите, за да бъдат чисти 
стените на нашите жилища. Така ще се разбере, че в Хиса-
ря хората обичат красивото и градът е достоен да бъде 
международен курорт. 

Кампанията „Участвам и променям” в 
СОУ „Христо Смирненски” е в своя ход. 
Младите хора искат да променят себе 
си, своето училище, своя град. Искат 
да има нови закони, наредби, наказания… 
искат да живеят в свят, в който всички 
са щастливи.

Малко щастие за Коледа бе подарено 
на възрастните хора от дневния център 
за стари хора и дома за стари хора  в 
сeло Старосел. Певци, танцьори и пред-
ставители на ученическия съвет на 19 

декември поеха към Старосел. На оти-
ване всички бяха шумни, а на връщане 
– тихи, вглъбени в себе си, замислени. 
Готвачите подготвиха постни ястия и 
коледен тиквеник, а всички ученици от 
училището – пакетчета с лакомства.

Певците на г-н Иван Димов и тан-
цьорките на г-жа Мария Шаралиева изне-
соха празничен концерт в дневния цен-
тър за стари хора. Тези отрудени, са-
мотни хора слушаха не само с интерес, 
а плачеха…от щастие или от това, че 
някой се е сетил да направи празниците 
им наистина празнични. 

Сълзи имаше и в очите на всички уче-
ници. Затова на връщане в автобуса 
беше толкова тихо.

Не е страшна старостта, но е 
страшно да се чувстваш самотен в на-
вечерието на празници. Предстоят нови 
срещи с възрастните хора. Не само тази 
година и не само на Коледа.

Учениците от СОУ „Христо Смирнен-
ски” са готови да подаряват щастие и 
усмивки на тези, които се нуждаят от 
тях и да се опитват да стават все по-
добри, за да може всички хора в нашия 
град да бъдат също добри, състрадател-
ни, отзивчиви.

Иванка Сакутова 
директор на СУ Христо Смирненски

 РАДОСТНО ОЧАКВАНЕ
 Величка Костова – #

 гл. експерт „Образование”

МАЛКО ЩАСТИЕ ЗА КОЛЕДА
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 Пепа Недева и Светла 
Костова са две дами от Хи-
саря, които са създали свой 
Арт клуб „Козирог”. И двете 
са близки приятелки, и две-
те са зодия „Козирог” и от 
там идва наименованието на 
клуба. В периода на Козирога 
те направиха изложба в Ту-
ристическия информационен 
център и привлякоха внима-
нието на много посетители 
с приложното си изкуство, 
създадено от естествени 
материали. Те твърдят , че 
във всеки свободен миг са 
сред природата, където съ-
бират материалите, за да ги 
подредят в своебразно изку-
ство за привържениците на 
естетиката. Изложбата се 
хареса много на хората, кои-
то са впечатлени от идеята 
да правиш изкуство от лис-

та от различни дървета, да 
търсиш под чинара кори, кои-
то дървото само освобожда-
ва, канап, кори от портокали, 
папрат, бамбукови пръчици, 
царевични листа, цвят от 
царевица, листенца от цве-
тя и т. н. Те не нарушават 
хармонията в природата. Не 
чупяг клони, не вземат нищо, 
което не е паднало само на 
земята.Обезпаразитяват ма-
териалите, лакират ги, пола-
гат бои. Двете се допълват 
взаимно. Всяка има отделна 
идея, начина на работа е раз-
личен, но двете си помагат 
със съвети.

- Нещата са изработе-
ни с много хубави емоции, 
с много смях и са заредени 
изцяло положително. Ние не 
сме новатори. Много хора 
се занимават с тези неща, 
но нашето виждане, нашата 
емоция е това, което излиза 
от нас – казва Пепа.

- Понякога аз виждам пър-
во в съзнанието си какво 
може да стане и после започ-
ваме да нареждаме. В процес 
на работа се измисля и нещо 
ново – допълва Светла.

 Пепа Недева и Свет-
ла Костова нямат все още 
помещение, в което да се 
разгърнат и да работят сво-
бодно. За сега те правят 
това в къщите си. Помагат 
и на съпрузите си в семейния 
бизнес, но пък и съпрузите 
знаят как да се отплащат. 
Подкрепят изцяло хобито 
на жените, щастливи са, че 
имат такива съпруги и ги 
подтикват да работят. И 
двете семейства се грижат 

за децата си и ги даряват с 
обич и добро възпитание.

 Докато говорим за измай-

стореното от двете жени, 
те не пропускат да благода-
рят на Сабина Добрева, коя-
то ще продава произведения-
та им и на Майя Апостолова 
и Анелия Георгиева , които 
са ги поканили да изложат 
приложното си изкуство в 
Туристическия информацио-
нен център, за да го видят 
повече хора. Радостно е, че 
един бутик в Пловдив проя-
вява интерес към нещата на 
Пепа и на Светла , за да ги 
предложи на купувачи.

 Двете очакват да дой-
де пролетта, за да съберат 
свежи и пъстри цветя, да ги 
изсушат и да създадат нови 
произведения на изкуството. 

 Мечтите са хубаво нещо, 
особено когато са свързани с 
крайния творчески продукт. 
А какво по- хубаво от това 
двете дами да имат магазин 
в Хисаря , близо до парка, къ-
дето се разхождат и разто-
варват хората, в който да 
се продават ръчно изработе-
ни неща. Имат намерение да 
поканят и всички творци на 
Хисаря да покажат свои кар-
тини и приложно изкуство. 

 В дните, когато се раждат 
идеите да направят мозайки, 
български шевици и други, две-
те жени мислят за Бога. Те 

му вярват, че им помага и му 
благодарят, че е създал така-
ва природа, от която могат 
да черпят материали за свои-
те красиви неща. Трябва да ги 
видите и тогава ще усетите, 
че направеното е резултат на 
вътрешната хармония на две-
те, на способността им да 
виждат красивото, на добри-
ната им и на хубавите им ус-
мивки. Те ще продължават да 
създават произведения с ес-
тествени материали, защото 
обичат хубавото и го търсят 
около себе си. А вечер, кога-
то седнат пред компютъра, 
отварят тяхната страница 
и виждат колко се множат 
приятелите им, харесали тях-
ното изкуство. Направеното 
от тях вече е одобрено от 
хора в Съединените щати, 
Норвегия, Русия, Гърция.

Възхитиха се и хора от 
различни градове на България. 
И вие ще ги видите. Остава 
само да пожелаете на Свет-
ла и на Пепа да осъществят 
мечтата си за магазин в Хи-
саря.

 В КАПАНА
 Евгения Хука – Вълкова

В душата ми назрява буря
и се надига ураган.
Готова съм да прекатуря
 света, приличащ на капан.
В капана хванати сме всички, 
без да ни питат дали щем.
Отгоре хвърлят ни трохички,
 доколкото да не умрем.
Самите ний сме убедени:
туй живот не е за нас,
но тези, що са овластени, 
с лъжи все пак печелят глас.
Акълите ни са изпити, 
щом даваме им власт след власт.
Едни и същи паразити 
се гаврят в прехода със нас.
Там горе атове се ритат... 
Ах, колко сладка е таз власт!
В капана, мен, ако попитат, 
приют ще им дадем завчас.

КОГАТО МЕЧТИТЕ СТАВАТ РЕАЛНОСТ
 # Ирина Кирилова

 Eвгения Хука - Вълкова е ис-
тинка поетеса. Нейните стихове 
се четат с удоволствие, излизат 
в печатни издания, представят се 
на публиката. Тя е земна, талант-
лива и мъдра. Издаването на чет-
въртата и стихосбирка е повод за 
нашия разговор.

 - Евгения, стихосбирката ти 
излезе през октомври на 2012 го-
дина. Колко време събира стихо-
творенията в нея?

- Стиховете бяха готови още 
през 2010 година. Тя носи загла-
вието „Непокорни стихове”. В нея 
е отразено непокорството както 
в обществен план, така и в личен 
план. Човек не бива да бъде по-
корен, а трябва да бъде борбена 
натура, за да оцелее в днешното 
безвремие. Първото ми стихотво-
рение е програмно и се нарича 
„Мои непокорни стихове”. 

- Стихосбирката ти има три 
цикъла. Повече за тях?

- Първият цикъл обединява 
стиховете с гражданска тематика 
и носи заглавието „Ах, как слож-
но нещо е животът!” Във втория 
цикъл са събрани стихове за 
любовта и носи наименованието 
„Животът немислим е без любов”.

Третият е посветен на природата 
– „Ехо, събуди се, ставай!”

В първия цикъл са събрани 
стихове, в които е заложено как 
човек трябва да живее в този 
сложен живот, да не се примиря-
ва, да не скланя глава, а да бъде 
борбен, да оцелее в днешното 
тежко време. Тук влизат стихо-
творения, които са посветени 
на планетата Земя, която също 
е застрашена, на селото, което 
изчезва от картата на България, 
на съвременния град, на катакли-
змите, които стават, на природни-
те бедствия. Въобще тези неща са 
дълбоко заложени в стихосбир-
ката. На първо място – това са 
стиховете с гражданска тематика, 
които са адресирани към госпо-
дата – властимащи. Защото те 
трябва да са в служба на народа, 
да ценят този народ.

 - Разкажи за втория цикъл! 
Любовни ли са стиховете като 
казваш, че са посветени на лю-
бовта?

- Това са стихове за душев-
ността на човека и за това как 
трябва да поработи човек за сво-
ята душевност. Защото един чо-
век се ражда и се възпитава и за 
да се самоусъвършенства трябва 
да работи над себе си и да има 
вяра в бога.

 - Притеснява ли те това, че 
човек се откъсна от бога и църк-
вата и дава ли повод да се раж-
дат стихове?

 - Винаги ме е вълнувало как-
ва е ролята на обществото, на 
семейството, на църквата за фор-
мирането на човека като личност. 
Но за църквата съм разочарована 
в много отношения. Стихотворе-
нието „В очакване” представлява 
един призив към пастирите, които 
са призвани да служат на бога и 
да просвещават човека.

 - Кажи нещо за третия цикъл 
на книгата ти. Вече имаш помес-
тено стихотворение в него във 
вестник „Ехо”.

 - В него стиховете основно 
за посветени на природата, на 
изкуството.

 - Кои са твоите приятели, ко-
ито продължават да те търсят, да 
се обаждат и да те вдъхновяват?

 - Имам много, много прия-
тели в лицето на бившите ми 
ученици, които до ден днешен не 
престават да имат връзка с мен. 
Те са спонсорите на моите кни-
ги. Колежките ми, приятелките ми 
също ми се обаждат. Завързах 
нови приятелства в Дома за ста-
ри хора в Харманли, във Варна 
на „Листопад на спомените”, къ-
дето ми присъдиха първа награда 
миналата година. Приятели имам 
от туристическите дружества и 
от поетите, които пишат на та-
кава тематика, имам приятели в 
Славянското дружество в София, 
където имам спечелени първа и 
втора награда през 2010 и 2011 
година. Получавам писма, разказ-
ват ми за себе си.

 - А в Момина баня с кого об-
щуваш?

 - Поддържам връзка с Гин-
ка Касърова и с Велка Дончева. 
Разговорите ни са на поетична 
вълна.

 - Кога се раждат твоите сти-
хове, Евгения?

 - Най - вече, когато съм сред 
природата. Благодаря на бога, 
че дойдох тук на старини в това 
райско кътче. Небето, тази земя, 
облаците, птиците – всичко това 
ми дава кураж да живея.

 - Кое те радва най - много?
 - Най ме радват добрите чо-

вешки взаимоотношения. В при-
родата най ме радва красотата, 
която е сътворена с божия про-
мисъл. Даже напоследък мисля 
да се върна отново към рисува-
нето.

- Изобщо Господ те е дарил с 
талант. Кога ще представиш кни-
гата на читателите си?

- В Димитровград ще пред-
ставя книгата през март. Там съм 
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била учителка и като отида ме 
канят в часовете да вляза и да 
се срещна с учениците, а тук в 
Хисаря нямат такава практика. 
Тук ще представя книгата през 
април или май и ще го направим 
навън, не в самата сграда на чи-
талището.

 - Изпратила ли си част от 

стиховете си в някои от централ-
ните вестници?

 - Две трети от стихотворени-
ята са публикувани.

 - Пожелавам ти да бъдеш 
здрава и творческата искра у теб 
да не угасва никога, за да пишеш 
все такива хубави стихове.


