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О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ 

КАНДИДАТСТВАНЕТО НА 
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ 

ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ 

СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

На основание чл. 59 от Закона 
за резерва на въоръжените сили на 
Република България и от чл. 45 до 
чл. 50 на Правилника за прилагане 
на Закона за резерва на въоръже-
ните сили на Република България за 
включването на български граждани 
без военна подготовка за обучение в 
организирани курсове от Минис-
терството на отбраната по начална 
и/или специална военна подготовка, 
в структурите на Централното воен-
но окръжие.

За подробна информация - 
младши експерт в Областен во-
енен отдел - Пазарджик, за об-
щини Пещера и Брацигово Петьо 
Русеков, Община Брацигово, ет. 
1, стая №4, тел. 03552/20-65 и стар-
ши специалист Михаил Дзуков, 
или в Областен военен отдел - 
Пазарджик, ул. „Втори януари“ 
№10, тел. 034/445-463. 

Професионална гимназия по строителство 
и архитектура - гр. Брацигово - с традиции 

в обучението и реализацията
През своята 100-годишна ис-

тория училището е обучило над 
11 000 строителни техници и ра-
ботници, които днес са президенти, 
мениджъри, ръководители на звена 
във водещи строителни фирми в 
областта, страната и чужбина.

Създадени са необходимите условия за качест-
вен образователно-възпитателен процес. За новата 
2014/2015 учебна година ще има прием по документи 
за следните специалности:

• „Строителство и архитектура” със срок на 
обучение 4 години след завършен VIII клас, дневна 
форма - 26 ученици.

• „Конструктивна реставрация” със срок на
обучение 4 години след завършен VIII клас, дневна
форма на обучение - 13 ученици.

• „Декоративна реставрация” със срок на обуче-
ние 4 години след завършен VIII клас, дневна форма
на обучение - 13 ученици.

НАЧЕРТАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - 

БРАЦИГОВО

Адрес: гр. Брацигово, п. код 4579, бул. „Трети март” №18,
телефон за връзка: 03552/21-76

Всяка година на 24 юни в България 
езическата мистика и християнската об-
редност се обединяват в едно - народ-
ният празник Еньовден и църковният, 
отбелязващ рождението на св. Йоан 
Кръстител.

Рождеството на Предтеча е и раз-
делителната бразда между Стария и 
Новия завет, между два свята - на ези-
чеството и на християнството. Затова в 
Бориловия синодик (византийски текст 
от 843 година, преведен по искане на 
цар Борил през 1211-а) се анатемосват 
различните магии и тайнства, извърш-
вани в нощта на рождеството на Йоан 
Кръстител, и се кастрят богомилите, 
като поддръжници на езически обичаи.

24 юни е и Нова година за масоните, 
които вярват, че силата на светлината, 
т.е. на Слънцето, ще озари устрема им 
към овладяване на духовното. Според 
тяхното летоброене, на 24 юни започва 
6015 година след светлината. „Еньов-
ден е лятното слънцестоене и масоните 
свързват 24 юни с Великия творец, съ-
здател, ваятел, т.е. с Великия архитект 
на Вселената. А това е Слънцето - из-
началието на човешкото посвещение. 
Затова се празнува Нова година на тази 
дата.”

Това е денят, за който Шекспир 
пише „Сън в лятна нощ”, в буквален 
превод „Нощ срещу Еньовден”.

Еньовден е празник на Църквата, а 
същевременно и апотеоз на езичест-
вото, Нова година на масоните, среща 
на змейове и самодиви и лечебни би-
лета, та дори ден на иманярите! Такава 
смесица може да има само един култ, 
който прави мост между две ери - пре-
ди Христа и след Христа. И това е култът 
към Слънцето.

Астрономическото лятно слънцесто-
ене допринася за изключителния коло-

рит на един от най-дългите 
дни в годината. Народът 
не случайно е казал „Ден 
година храни”, защото 
тогава космическите енер-
гии са най-силни, билките 
- най-лековити, водата - най-благопри-
ятна за физическото и духовното ни 
здраве. 

Обичаите на Еньовден в едно с  
християнската ритуалистика целят да 
донесат здраве и благоденствие през 
цялата година. Еньовден е най-силният 
ден на годината, следва веднага след 
лятното слънцестоене и всички народи 
го отбелязват с древни ритуали. 

Какво трябва да знаем днес ние за 
този уникален по сила ден? 

ПОВЕРИЯ
Вярва се, че Еньовден е далечен 

предвестник на зимата. По стар обичай 
българите казват „Еньо си наметнал ко-
жуха да върви за сняг“.

Българите вярват, че изгревът на 
Еньовден е по-специален от другите 

– на този ден Слънцето „играе“ и „треп-
ти“. Който го види в това му състояние, 
няма да боледува през годината. Спо-
ред поверието, когато Слънцето изгря-
ва, трябва да се обърнем с лице към 
него и да погледнем назад през рамо. 
Ако видим цялата си сянка отразена, ще 
бъдем здрави цяла година, ако е само 
наполовина – ще боледуваме.

Според друго поверие, на този ден 
Слънцето се насочва към 
зимата, но преди това се 
окъпва. Така водата става 
лековита. Който се умие с 
течаща вода или роса на 
Еньовден, ще се радва на 
крепко здраве.

СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ
Според легендите, 

на Еньовден тревите и 
билките притежават най-
много лечебни свойства и 
сили. Билкарите, баячките 
и магьосниците излизат 
рано сутрин, преди из-
грев, и берат 77 билки и 
половина, които ще се 

използват цяла зима за лечението на 
всички болести и на болестта без име. 
Правят се еньовски китки (най-важната 
им част е еньовчето), които се връзват 
с червен конец. Те се използват за лек 
до следващия Еньовден. Вярва се, че с 
тези билки се лекуват безплодни жени, 
пази се къщата от зли духове, правят се 
различни магии за омраза или любов.

Иванка СТЕФАНОВА

Циганин от Брацигово, представял се за 
полицай, е арестуван лично от шефа на РУП 
- Пещера, Васил Тилев.

Късно вечерта в Районното управление 
бил получен сигнал от шофьор, че по околов-
ръстния път на града, на разклона за кв. „Лу-
ковица”, бил спрян от мъж с униформа. Той се 
представил за сержант от полицията, имал съ-
ответните знаци по облеклото и дори пистолет. 
Казал на водача, че за шофиране без светлини 
през деня дължи глоба в размер на 5 лева. Мъ-
жът се усъмнил в легитимността на служителя 
и подал сигнал за случилото се.

Междувременно полицаи от местното РУП 
също  забелязали псевдоколегата си и при 
него пристигнал автопатрул, начело с шефа на 
Районното.

На органите на реда 51-годишният А.К. от 
Брацигово предал униформена риза - стар 
образец с отличителни знаци, както и газов 
пистолет без боеприпаси. Мъжът е задържан, 
а спрямо него е образувано незабавно произ-
водство.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БРАЦИГОВО“
ОРГАНИЗИРА ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ МИТИКАС – 

ПЪРВЕНЕЦА НА ПЛАНИНАТА ОЛИМП.

ЕКСКУРЗИЯТА Е НА ЦЕНА 170 лв. 
(включва транспорт, 

2 нощувки + застраховка)

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 30 ЮНИ 2014 г.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Вася АНГЕЛОВ - 0878 773 007
Галина ТРАЯНОВА - 0897 909 545

Два са по-сериозните пътни инциденти, 
станали на територията на региона през изми-
налите десет дни. Първият от тях бил регистри-
ран в събота, 14 юни, около 17 ч. на бул. „Трети 
март“ в Брацигово. 40-годишният И.З. от същия 
град навлязъл с лек автомобил „Фолксваген” в 
насрещната пътна лента. Там последвал удар в 
мотоциклет „Хонда” с водач неправоспособен 
16-годишен тийнейджър, също брациговец. В 
резултат на удара е пострадал мотоциклетистът, 
който е транспортиран и настанен в МБАЛ - Па-
зарджик, с множество фрактури. 

Възрастен мъж от Брацигово бе обявен за 
издирване от семейството си. Д.Я. излязъл от 
дома си в сряда /18 юни/ вечерта и тръгнал в 
неизвестна посока. Мъжът страдал от старчес-
ка деменция и често изпадал в дезориентация. 
След проведена издирвателска дейност от 
органите на ПУ - Брацигово, по подаден сигнал 
на пъдарин от Пещера, мъжът е открит в мест-
ност по пътя за ВЕЦ – Пещера, за съжаление, 
мъртъв.

„Априлци“

- празникът -
Магията на Еньовден 

Посрещане на изгрева

Над Брацигово



I N  M E M О R I A MI N  M E M О R I A M

Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд.
Инвестиции в хората

Ние - хората

Служителите от Об-
щинска администрация 
- гр. Брацигово, преминаха 
надграждащо обучение 
за „Модели за адаптиране 
на административните 
практики и процедури към 
културните и етнически 
различия на малцинствено 
представените граждани”.

Обучението се проведе 
в периода 31 май - 1 юни 
2014 г. в гр. Вършец  и беше 
в два модула - „Модерни и 
традиционни култури. Меж-
дукултурни отношения и 
интеркултурно взаимодей-
ствие“ и „Дискриминация 
и антидискриминационно 
законодателство“.

Това е първото изнесе-
но обучение, предвидено 
по проект „Повишаване 
на квалификацията на слу-
жителите и подпомагане 
на устойчивото развитие 
в община Брацигово с по-
мощта на надграждащи 
обучения“, Договор 13-22-
78 от 04.12.2013 г.

Всички служители 
получиха сертификати за 
завършените обучения, об-
щият брой на които е 60.   

Обучението е органи-
зирано от фирма „СТИК“ 
ЕООД от гр. Варна в изпъл-
нение на Договор Д-50-1 от 
04.04.2014 г.

Това съобщение е създадено в рамките на проект “Повишаване на квалификацията 
на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на 
надграждащи обучения”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд по Договор за БФП №13-22-78/04.12.2013 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното станови-
ще на Европейския съюз и Управляващия орган.

ПРОЕКТ: „Повишаване на квалификацията на служи-
телите и подпомагане на устойчивото развитие в община 
Брацигово с помощта на надграждащи обучения, одо-
брен за финансиране по Приоритетна ос II „Управление 
на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна 
и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Админис-
тративен капацитет”, Договор 13-22-78 от 04.12.2013 г.

На 14.06.2014 г. в Плов-
див се проведе зоналният 
кръг на фестивала за руска 
песен, стихове и танци 
,,Пусть всегда будет солн-
це”. Вокална група ученици 
от СОУ ,,Народни будители” 
– Брацигово, работещи по 
проект ,,Подобряване на ка-
чеството на образованието 
в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния 
процес” с ръководител Цве-
телина Глобова, взеха учас-
тие във фестивала.

Емоции, вълнения и мно-
го очаквания съпътстваха 
изявата. Редът на групата 
дойде. Лицата на всички 
наши деца грееха. Спокой-
ни и уверени, те грабнаха 

публиката. Всички ги апло-
дираха бурно. Резултатът 
не закъсня. От 35 състава 
нашата група беше между 
5-те финалисти, които ще 
представят четирите облас-
ти – Пазарджик, Пловдив, 
Смолян и Кърджали, на на-
ционалния кръг, който ще се 
проведе на яз. ,,Копринка”.

Изказваме благодарнос-
ти на г-н Гюлеметов – кмет на 
община Брацигово, за това, 
че осигури транспорт и кос-
тюми за вокалната група, без 
което участието във фестива-
ла щеше да е под въпрос.

Дерзайте, мили деца. Уве-
рени сме, че ще се предста-
вите достойно и на финала. 

В. КРЪСТЕВА
Цв. ГЛОБОВА

ДОСТИГНАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ...ДОСТИГНАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ...

На 24 юни християн-
ският свят чества един от 
най-големите църковни 
празници – рождеството 
на Кръстителя, по-известно 
сред миряните като Деня на 
св. Йоан Предтеча. Заченат 
с Божията намеса, св. Йоан, 
наречен Кръстител или 
Предтеча, се ражда няколко 
години преди Исус Христос, 
за да прокара пътя на него-
вото учение сред юдейския 
народ. Той първи започва 
покръстването на юдеите 
във водите на река Йордан.
Спазвайки християнската 
традиция, в Брацигово бе 

приготвен курбан за здра-
ве, плодородие и благо-
получие. След отслужената 
литургия в местната църква 
„Св. Йоан Предтеча”, която  
беше ремонтирана  наско-
ро по проект, жителите на 
града опитаха от курбана 
и осветените обредни хля-
бове в чест на Кръстителя. 
Вярващите отправиха свои-
те молитви към светията за 
здраве и богата реколта и си 
пожелаха повече доброта и 
човечност в отношенията 
помежду си, мир и разбира-
телство. 

„Априлци”

МИРЯНИТЕ В БРАЦИГОВО 
ПОСРЕЩНАХА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК 
В ОБНОВЕНА ЦЪРКОВНА ОБИТЕЛ

На 18.07.2014 г. от 16 ч. 
в конферентната зала на 
хотел „Стромон” - гр. Браци-
гово, ще се проведе заклю-
чителна конференция под 
формата на кръгла маса, 
на която ще се дискутират 
резултатите от дейностите 
по проект „Разработване 
на стратегически планови 
документи на община Бра-
цигово и въвеждане на пра-
вила за мониторинг и контр-
ол на политики”. Изпълнени 
са основните дейности на 
проекта: 

Дейност №3 - „Разработ-
ване и въвеждане на прави-
ла и методики за монито-
ринг, контрол и последваща 
оценка при изпълнението 
на конкретни политики от 
общината”. Основните цели 
на изготвените правила и 
методики са следните:

1. Създаване на про-
зрачност

2. Отчетност
3. Отговорност на 

управлението
4. Ефективност и ефи-

касност на политиките.
Дейност №4 - Актуализи-

ране на „План за енергийна 
ефективност” на общината 
за периода 2014-2020 г.”. 
Плановете и програмите се 
разработват в съответствие 
с националната стратегия 
за енергийна ефективност.  
Основните цели на ПЕЕ на 
община Брацигово са:

- Основна цел 1: Подоб-
ряване на средата за живот 
в общината  чрез ефективно 
използване на енергийните 
източници.

- Основна цел 2: Създа-
ване на условия за активи-
зиране на икономическия 
живот в общината.

- Основна цел 3: Намаля-
ване нивата на замърсяване 
и достигане на установените 
норми за вредни вещества 
в атмосферата.

 Дейност №5 - „Разработ-
ване на Програма за ВЕИ 
/възобновяеми енергийни 
източници/” за периода 
2014-2020 г. Програмата за 
насърчаване използването 
на енергия от ВИ и биого-
рива за периода 2014-2024 
г. е важен инструмент за 
прилагането на държавната 

енергийна и екологична по-
литика на общинско ниво.  
Основните резултати, които 
трябва да бъдат постигна-
ти след реализацията на 
ОПНИЕВИ /Общинската 
програма за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници/  
се изразяват в: 

- намаляване потреб-
лението на енергия от 
конвенционални горива и 
енергия на територията на 
общината;

- повишаване сигурност-
та на енергийните доставки; 

- разкриване на нови ра-
ботни места на територията 
на общината; 

- намаляване на вред-
ните емисии в атмосферния 
въздух; 

- повишаване на благо-
състоянието и намаляване 
на риска за здравето на на-
селението. 

Извършеното проучване 
на възможностите за из-
ползване на ВЕИ на терито-
рията на община Брацигово 
показа, че най-перспектив-
ните източници са: 

- слънчевата енергия; 
- биомасата; 
- водната енергия. 
 
Дейност №6 - „Разра-

ботване на общински план 
за развитие на община 
Брацигово за периода 2014-
2020 г.” Целите на Община 
Брацигово през този про-
грамен период са:

- Стратегическа цел 1: 
Развитие на динамична и 
конкурентноспособна ико-
номика.

- Стратегическа цел 2: Ин-
фраструктурното обезпеча-
ване на общината, съчетано с 
опазване на околната среда.

- Стратегическа цел 3: 
Социално развитие.

- Стратегическа цел 4: 
Повишаване на админис-
тративния капацитет и по-
добряване на териториал-
ното сътрудничество.

По предложение на кме-
та на общината, изготвените 
програми и планове ще 
бъдат приети от Общински 
съвет - гр. Брацигово, през 
месеците юни и юли.

Този документ е създаден в рамките на проект: ”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МО-
НИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд по Договор №13-13-77/12.11.2013 г., Приоритетна ос І „Доб-
ро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване 
и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган.

Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд.
Инвестиции в хората

Проект: ”Разработване на стратегически планови до-
кументи на Община Брацигово и въвеждане на правила за 
мониторинг и контрол на политики”

Одобрен за финансиране по Приоритетна ос I „Добро 
управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна про-
грама „Административен капацитет”

О Б Я В А
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово, провежда 

тръжна процедура с тайно наддаване – чрез писмени 
оферти, за продажба на струг, модел С 400, произведен 
от ЗММ – Сливен, през 1986 г., със заводски №19097, в 
задоволително състояние, нуждае се от ремонт, има липс-
ващи възли. Начална тръжна цена – 1800 лв. без ДДС. 
Оглед – всеки работен ден до 7.07.2014 г. от 13 до 16 ч., на 
ул. „Трети март” №68 – гр. Брацигово, с К. Пагурев, тел.: 
0878862037. Закупуване на тръжни книжа – до 7.07.2014 г.,
16.00 ч., срещу 24 лв. с ДДС. Може да се получи и по 
имейл или куриер за сметка на адресата. Депозит за учас-
тие – 180 лв. Срок за подаване на оферти – до 8.07.2014 г., 
11.30 ч., а в 13.30 ч. ще бъде отварянето им. 

Адрес за получаване на тръжни книжа, плащане, по-
даване на оферти и внасяне на депозит: „Каса – Деловод-
ство“, ет.1, ул. „В. Петлешков” 33 – гр. Брацигово, или по 
банкова сметка в ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД: BIC: SOMB-
BGSF, IBAN: BG38SOMB91301049765101, титуляр на сметка-
та: „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово. За информация:
тел.: 0894624182.   

Атанас НЕДЯЛКОВ – управител

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

НА 10.07.2014 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 

 1 5  ГО Д И Н И 1 5  ГО Д И Н И  
ОТ СМЪРТТА НА 

АНКА 
СТОЯНОВА 

ПАРТЪЧЕВА
 (1946 - 1999)

В БЯГА
• Стартира изпълнение-

то  на спортната зала в село 
Бяга  с осигурено финанси-
ране на стойност  360 786.84 
лв. от публичната инвести-
ционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на реги-
оните”. Избран е изпълнител 
на поръчката – фирма „Елек-
тролукс – Табаков и синове” 
ООД, гр. Пловдив.  Срокът за 
изпълнение на договора е 44 
календарни дни от датата на 
подписване на Акт – Обра-
зец 2 за откриване на стро-
ителна площадка на обекта. 
Ремонтът включва подмяна 
на цялостна дограма, врати 
и прозорци със стъклопа-
кет, обособяване на нови 
съблекални с тоалетни и 
бани, направа на нов дървен 
покрив с покритие от про-
филирана ламарина с нови 
улуци и водосточни тръби. 
Предвижда се изпълнение 
на нова винилова подова 

настилка в спортната зала. 
Включено е и саниране на 
всички фасади с топлоизо-
лация. Предвижда се и тава-
ните да имат топлоизолация 
– гипсокартон.

• Отборът  на ФК „Чико“ 
– Бяга, игра бараж за влиза-
не в трета лига. Решителната 
квалификация за попълва-
нето й се игра на неутралния 
стадион „Христо Ботев” в 
Ихтиман. Футболистите от 
„Чико“ имаха за съперник 
столичния „Конелиано“. 
За съжаление, отборът на 
„Чико“  не успя да стане 
нов член на Югозападната 
„В” група след драматично 
загубен бараж с 3-4.

В ИСПЕРИХОВО
От години се говори, 

че ловците от дружината в 
Исперихово мечтаят да имат 
свое място, където да се съ-
бират и споделят успехите и 
неволите си. Идеята за осъ-

Из живота на селищата в общинатаИз живота на селищата в общината

ществяването на тази мечта 
идва от дългогодишния й 
председател Костадин Спа-
сов – бай Диньо. В крайна 
сметка проектът се реали-
зира от неговия приятел и 
наследник Петър Вълков. 
На срещата по повод откри-
ването на ловния навес бяха 
поканени най-старите ловци 
– Костадин Спасов, Георги 
Дучев и Петко Петков. Дру-
жината в Исперихово при-
тежава едно от най-добрите 
местообитания в сдружение 
Пещера за развитието на за-
ека, яребицата и фазана.

Не случайно се казва, че 
ако на друго място за лов 
няма заек, в Исперихово 
ще има на 100%. Природата 
е дарила този край с всички 
неща, които можеш да си 
пожелаеш, а именно чиста 
вода, разкошно поле, ниви 
и лозя, за които можем само 
да завиждаме. Но безспор-
но най-голямото богатство 
на испериховци е гостопри-

емството и приятелството, с 
което обгръщат гостите си. 

Пожелаваме на ловците 
здраве и наслука!

В РАВНОГОР
Дъждовната сутрин на 

2 юни не попречи на при-
знателните равногорци да 
посетят паметника в края на 
селото, на който са изписани 
имената на участниците в 
Балканската и Отечестве-
ната война. С пита, вино и 
жито бе отслужена пана-
хида от местния свещеник 
Атанас Николов. Слово за 
участието на равногорци и 
за значението на този ден 
изнесе г-жа Мария Спасова 
– секретар-библиотекар към 
читалището. След едноми-
нутно мълчание Битовата 
група за автентичен фол-
клор изпяха патриотичната 
песен „Жив е той, жив е!”. 
Бяха поднесени цветя от 
Кметството, Пенсионерския 
клуб и от гражданите.

Сем. Благоеви
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

Съобщаваме ви, че на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА 
се свиква заседание на Общински съвет - гр. Брацигово. То 
ще се проведе на 26.06.2014 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в 
сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.

Нова тема за дебати по 
кафенета, паркове и гра-
динки  през дългите летни 
дни остави правителството 
на Орешарски. 

Кабинетът определи нов 
размер на социалната пен-
сия за старост. От 1 юли т.г. 
тя се увеличава с 2,7% - от 
110 на 113 лв. месечно.  Това 
ще доведе до увеличаване  
размерите на пенсиите, 
които не са свързани с 
трудова дейност - пенсията 
за военна инвалидност, 
пенсията за гражданска 
инвалидност, социалната 
пенсия за инвалидност и 

СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ
СЕ ВДИГА С 3  Л Е ВА3  Л Е ВА

Жълти  Жълти  
стотинки:стотинки:  

персоналната пенсия, както и 
на нормативно установените 
добавки към пенсиите.

Според този акт социал-
ната пенсия за старост трябва 
да нарасне от 110 на 113 лева. 
Дали ще стигне това увели-
чение на старците и къде по-
напред ще сложат трите лева 
по пера от бюджета си е из-
ключително щекотлива тема, 
но едно е ясно – с това ще 
се увеличат и всички видове 
пенсии, които не са свързани 
с трудова дейност.

Или както  Джани Родари 
е казал в едно свое стихо-
творение:

Учат се малките, за да сполучат, 
но и големите също се учат. 
В тяхната класна стая голяма 
чинове няма, престилчици няма, 
ала и те разрешават задачи, 
без да разчитат на подсказвачи. 
Всекиго питат да отговаря 
„Колко е сметката на обущаря?“, 
всеки е длъжен да помни урока 
„Близък е срока да плащаме тока!“, 
и се изплашват всички ужасно, 
щом им дадат да решават на класно: 
„Как да получим от свойта заплата 
дрехи, храна и море за децата?“

Как се изчисляват пен-
сиите? Макар формулата 
да не се е променяла от 
години, и досега много хора 
не знаят как точно става 
това. Затова и винаги се 
долавя нотка скептицизъм 
сред  новите пенсионери, 
дали правилно е определен 
размерът на пенсията им. 
Яснота дава информация 
от НОИ.

Изчисляването не е 
мисия невъзможна за бъ-
дещия пенсионер. За него 
са необходими средни мате-
матически умения и данни 
– за доходите на кандидат-

пенсионера и за средния 
осигурителен доход за 
страната. Последните са 
достъпни на сайта на НОИ 
(www.noi.bg).

Започва се с това, че 
всяка година осигурителен 
стаж се умножава по 1,1 на 
сто. Полученото след това 
се умножава по дохода, от 
който се изчислява пенси-
ята. Той пък се определя, 
като средномесечният оси-
гурителен доход за страната 
за 12-те календарни месеца 
преди месеца на отпускане 
на пенсията се умножи по 
индивидуалния коефициент 

на лицето. Този коефициент 
се изчислява въз основа на 
два вида доход. Първият са 
заплатите от три последова-
телни години преди 1 януа-
ри 1997 г., по избор на кан-
дидат-пенсионера. Вторият 
е целият му осигурителен 
доход след тази дата.

За да се изчисли инди-
видуалният коефициент, 
трябва да се определят:

1. Съотношението меж-
ду средномесечния осигу-
рителен доход на лицето 
за периода до 31 декември 
1996 г. и средномесечната 
работна заплата за страната 

за същия период, обявена 
от НОИ.

2. Съотношението между 
средномесечния осигурите-
лен доход на лицето за 
периода след 31 декември 
1996 г. и средномесечния 
осигурителен доход за 
страната за същия период.

Всяко от тези съотноше-
ния се умножава по броя 
на месеците, за които то 
е установено. А след това 
сборът на получените про-
изведения се разделя на 
общия брой на месеците, 
включени в двата периода.

МАТЕМАТИКА ЗА БЪДЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ

От следващата година 
правото на заслужен отдих 
ще се придобива на 61-го-
дишна възраст за жените 
и 64 за мъжете. Такива са 
засега заложените прави-
ла в Кодекса за социално 
осигуряване и поне на този 
етап властта е на мнение, 
че трябва да се продължи 
с досегашната стъпка на по-
вишаване на възрастта – с 
по 4 месеца на година.

В бр. 23 от 14.03.2014 г. 
на Държавен вестник е об-
народвано Постановление 
№47 на МС от 6.03.2014 г. за 
изменение и допълнение 
на Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж. Поста-
новлението влиза в сила със 

задна дата – от 01.01.2014 г.
От 1 януари 2014 г. право 

на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст се придо-
бива при възраст 60 години 
и 8 месеца за жените и 63 
години и 8 месеца за мъже-
те и осигурителен стаж 34 
години и 8 месеца за жените 
и 37 години и 8 месеца за 
мъжете. От 1 януари 2015 г. 
– при възраст 61 години за 
жените и 64 години за мъ-
жете и осигурителен стаж 
35 години за жените и 38 
години за мъжете.

Осигурителният стаж и 
възрастта за пенсиониране 

ще се увеличават с 4 месеца 
до достигане през 2021 г.:

– за жените – възраст 63 
години и осигурителен стаж 
37 години; 

– за мъжете – възраст 65 
години и осигурителен стаж 
40 години. 

В случай, че лицата 
нямат право на пенсия по 
предходните критерии, те 
придобиват право на пен-
сия за осигурителен стаж 
и възраст по чл. 68, ал. 3 от 
КСО при не по-малко от 15 
години действителен осигу-
рителен стаж и навършена 
възраст: за 2014 – 65 годи-

ни и 8 месеца; за 2015 – 66 
години.

След измененията се 
определя редът за предста-
вяне на документи за доход, 
получен в друга държава, 
при преценка на правото за 
социална пенсия за старост. 
Уточнява се процентът на за-
губена работоспособност на 
членовете на семейството, 
които са навършили 18-го-
дишна възраст и са нерабо-
тоспособни, при определяне 
на годишния доход на член 
от семейството – с опреде-
лената от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и 
над 50 на сто намалена рабо-
тоспособност, вид и степен 
на увреждане.

Само за първите 4 ме-
сеца на тази година НОИ е 
отказал документи за стаж 
на близо 10 000 души.

Доказването на стаж 
и осигурителен доход за 
пенсия продължава да бъде 
сериозен проблем, заради 
който хиляди българи не 
могат да се пенсионират. 
Почти всеки пети служител 
на закрита фирма получава 
отказ за доказване на оси-
гурителен стаж и доход от 
Националния осигурителен 
институт.

За периода от 30 юни 
2005 г. до 30 април 2014 г. 
НОИ е отказал да издаде 
удостоверение на 133 167 
българи за доказване на 
осигурителния или трудо-
вия им стаж и осигурител-
ния доход. От НОИ обясня-
ват, че отказват да издадат 
удостоверенията при три 
случая - когато закритите 
фирми не са предали ведо-
мостите си при тях, когато в 
документацията на осигуре-
ното лице има периоди, за 
които липсват данни, или 
когато фирмите имат пра-
воприемник. В последния 
случай всеки трябва да тър-
си документите си от право-
приемника на фирмата. 

Проблемът е най-голям 
за хората, работили преди 
промените в предприятия 
и партийни структури, ко-
ито нямат правоприемник, 

но в годините на прехода 
се усложни допълнително 
и от хилядите фалирали 
фирми, изчезнали без да 
оставят архив и ведомости.
Предприятията без право-
приемник би трябвало да 
предадат цялата си осигу-
рителна документация на 
НОИ. Служителите на фир-
мата трябва да подадат за-
явление в териториалните 
поделения, а те в рамките 
на месец да им издадат удо-
стоверението за стаж и до-
ход. За целта обаче трябва 
разплащателната докумен-
тация на фалиралия рабо-
тодател да е предадена в 
НОИ, въпросният служител 
да фигурира в нея и да има 
данни за търсения период. 

Само за първите четири 
месеца на тази година в 
териториалните поделения 
на НОИ са приети разпла-
щателните ведомости и до-
кументите на 721 фирми без 
правоприемник. Издадените 
удостоверения на работили-
те в тях са 28 065. 58 от тях 
са издадени по съдебен път. 
На 9670 души НОИ е отказал 
да издаде удостоверенията.

Как можем да се пенсио-
нираме, ако сме работили в 
една или повече страни от 
ЕС, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия или Швейцария?

Този въпрос вълнува 
много наши съграждани, 
работещи, живеещи или 
живели и работили извън 
родината, на които скоро им 
предстои да излязат в за-
служен отдих и доста други, 
които вече се замислят за 
пенсия.

В този материал сме се 
опитали да ви представим 
правна консултация относ-
но най-общите правила за 
пенсиониране в рамките на 
Европейския съюз.

Кой плаща пенсията ви
Във всяка страна, в ко-

ято сте работили, осигури-
телното ви досие се пази до-
като достигнете пенсионна 
възраст. Страната, в която 
сте били осигурени поне 
една година, ще ви плаща 
пенсия за старост, когато 
достигнете определената в 
нея пенсионна възраст.

Например, ако сте рабо-
тили в три страни, ще полу-
чавате три отделни пенсии 
за старост.

Къде трябва да 
подадете заявление

Дори ако сте работили 
в няколко страни, трябва 
да подадете заявление в 
държавата, в която живеете, 
освен ако никога не сте ра-
ботили там. В такъв случай 
трябва да подадете заявле-
ние на мястото, където сте 
работили за последно.

Необходими документи
В различните страни 

документите са различни. 
Най-често обаче трябва да 
предоставите данни за бан-
ковата си сметка и документ 
за самоличност. За по-точна 
информация може да се 
свържете с пенсионната 
служба, която ще обработва 
вашата молба.

Разлика във възрастта 
за пенсиониране

В някои страни от ЕС ще 
трябва да почакате по-дъл-
го, преди да започнете да 
получавате пенсия. Затова 
е важно да се осведомите 
предварително от всички 
държави, в които сте рабо-
тили, какво ще бъде вашето 
положение, ако промените 
датата, на която ще започне-
те да получавате пенсия.

Ако вземете една пенсия 
по-рано от друга, това може 
да се отрази на сумите, кои-
то получавате. Може да по-
лучите съвет от съответните 
органи в страната, в която 
живеете и/или в страните, в 
които сте работили.

Как се изчислява 
вашата пенсия

Вашата пенсия ще бъде 
изчислена съгласно оси-
гурителното ви досие във 
всяка страна: сумата, която 
ще получите от всяка от 
тези страни ще отговаря 
на продължителността на 
социалното ви осигуряване 
в нея.

Ще получите обобщава-
ща бележка (документ Р1), 
която ще ви  даде  обща 
представа за решенията, 
взети от всяка страна по 
вашето заявление.

Национален размер
 на пенсията

Ако сте работили в ня-
колко страни от ЕС, пенсион-
ната служба на всяка страна 
първо ще изчисли вашата 
пенсия, използвайки своите 
правила и базирайки се на 
вноските, които сте платили 
там (известно като самосто-

ятелно обезщетение).
Ако сте се осигурявали 

за  по-малко от година в 
дадена страна, може да се 
приложи специално прави-
ло, тъй като някои държави 
не отпускат пенсия за крат-
ки периоди: осигурителните 
месеци или времето на пре-
биваване в страната, в която 
сте работили за кратко, няма 
да бъдат изгубени, а ще се 
вземат предвид при изчис-
ляване на вашата пенсия в 
страните, в които сте работи-
ли по-дълго.

Европейски размер 
на пенсията

След това всяка държава 
прибавя осигурителните ви 
периоди от всички държави 
и изчислява какъв би бил 
размерът на вашата пенсия, 
ако всички осигурителни 
вноски са били внесени в 
нейната пенсионна схема. 
Сумата се преизчислява, за 
да отразява реалното време, 
през което сте били осигу-
рени в съответната страна 
(наречено пропорционално 
обезщетение).

Двете суми се сравняват 
и получавате тази, която е 
по-висока.

КОЙ ПЛАЩА, АКО СМЕ РАБОТИЛИ В ЧУЖБИНА?П О Л Е З Н О :

ПРАВО НА ПЕНСИЯПРАВО НА ПЕНСИЯ

НАД 130 000 БЪЛГАРИ 
СА БЕЗ ПЕНСИЯ ЗАРАДИ 
ИЗЧЕЗНАЛИ ДОКУМЕНТИ

ДНЕВЕН РЕД:
- Прехвърляне на сред-

ства от бюджетна в извън-
бюджетна сметка по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, 
Проект „Развитие” – 4000 лв.

- Издаване на запис 
на заповед от Община 
Брацигово в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, обезпечаващ 
финансиране на разходи за 
ДДС за дейност „Изготвяне 
на технологични планове 
за широколистни култури: 
при наклон по-малък или 
равен на 10.0” по Договор 
№13/223/00277 от 15.05.2013 
г. по мярка 223 „Първона-
чално залесяване на незе-
меделски земи”, за Проект 
„13/223/00277”, сключен 
между Община Брацигово 
и ДФ „Земеделие” – Разпла-
щателна агенция.

- Приемане на Отчет за 
направените разходи по 
случай честванията на 138-
ата годишнина от Април-
ската епопея в Брациговски 
въстанически пункт.

- Приемане на Актуали-
зиран план за енергийна 
ефективност на община Бра-
цигово за периода 2014-2020 
година.

- Приемане на Програма 
за възобновяеми енергийни 
източници /ВЕИ/ на община 
Брацигово за периода 2014-
2020 г.

- Искане от Иванка Геор-
гиева Станкова за измене-
ние на ПУП-ПР за част от кв. 
43, УПИ І - Детска градина, и 
ХV - Ресторант, по действа-
щия регулационен план на 
с. Бяга, община Брацигово.

- Прекратяване на съсоб-
ственост в поземлен имот с 
идентификатор 06207.502.1659 
по КК и КР на гр. Брацигово 
чрез продажба на общинска-
та част от имота.

- Промяна от публична 
общинска в частна общинска 
собственост на поземлени 
имоти с начин на трайно полз-
ване – гори и храсти в земе-
делска земя, находящи се в 
землището на с. Жребичко.

- Прекратяване на съсоб-
ственост в поземлен имот с 
идентификатор 06207.502.35 
по КК и КР на гр. Брацигово 
чрез продажба на общин-
ската част на имота.

- Отдаване под наем на 
земеделски земи в земли-
щето на с. Бяга, община 
Брацигово.

- Приемане на инфор-
мация за изготвени, при-
ети и реализирани проекти 
и усвоени средства от про-
грамите на Европейските 
фондове.

- Бракуване на автомобили 
– л.а. ВАЗ 2107 с рег. № РА 1673 
АС, верижна машина АТС-712 
с рег. №116760 и товарен авто-
мобил “Шкода Лиаз” с рег. № 
РА 1138 АС.

- Искане за изменение на 
ПУП-ПР за част от кв. 67, УПИ 
ХІV - 971, 972, 975, За търго-
вия и услуги по регулацион-
ния план на гр. Брацигово.

Изготвяне на пред-
ложение за отпускане на 
персонална пенсия по чл. 
92 от КСО.

- Изказвания, питания и 
предложения от граждани.

Илия КАЛИНОВ
председател на ОбС 

Брацигово 
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Организирано волейболът започва своето развитие в град 
Брацигово през 1951 г.

Създаден е мъжки отбор от млади работници на тогава 
съществуващото предприятие „Съветско-Българско Строи-
телство“, наричано накратко Сов-Бол-Строй, строящо дърво-
обработващия завод в Брацигово. Към отбора се включват и 
ученици от горните курсове на Строителния техникум и Гимна-
зията в града ни.

Нашият отбор се състои от 8 състезатели: №1 - Тодор Грън-
чаров, №2 - Димитър Грънчаров, №3 - Христо Попов, разпреде-
лител, №4 - Христо Керпичев, №5 - Гарабет Артюнов, №6 - Ни-
кола Шанков, №7 - Георги Тошев, ученик, №8 - Никола Кисьов. 
Ръководител - треньор на отбора, е Димитър Петлешков.

През пролетта на 1952 г. се играят квалификации в област 
Пловдив, където е завоювано първо място. През август съща-
та година в Плевен е организирано финално национално съ-
стезание за работещи. В него участват 13 отбора. Всяка област 
/12 по това време/ е представена от отбора победител плюс 
един отбор на работници от София-град.

Брациговските волейболисти се представят достойно и 
се класират на 6-о място. Това е голям успех за нашия млад 
отбор.

През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век отборът е 
преименуван няколко пъти и носи различни имена, предимно 
на предприятията, в които работят и спортуват основните съ-
стезатели.

Интересен факт е, че срещите по волейбол през 40-те, 
50-те и 60-те години се провеждат на открито. В началото на 
определени места на футболните стадиони се разчертават во-
лейболни игрища и се поставят мрежи. По-късно се изграждат 
игрища за волейбол на открито. Някои от тях  съществуват 
и днес.  Такива имаше доскоро в дворовете на Гимназията и 
Техникума в Брацигово.

Благодарение далновидността на брациговци, през втора-

та половина на 60-те години е построена многофункционална 
спортна зала „Олимп“ към Строителния техникум. Тя е открита 
през 1968 г. и в нея се приютяват спортове като волейбол, бас-
кетбол, хандбал, гимнастика и др. 

В зала „Олимп“ започва провеждането на градски, меж-
дуградски и окръжни състезания по волейбол за мъже, жени 
и ученици.

Успоредно с работническия, започва да се развива и 
ученическият волейбол. Основите са положени от Любен 
Благоев и Благой Анчев – учители по физическо възпитание 
и спорт. Двамата педагози разясняват правилата и демонстри-
рат на учениците основните движения във волейбола. Те са 
техни треньори и ръководители на ученически състезания, 
провеждани в окръга и страната. Принос към развитието на 
волейболната игра имат и всички учители по физическа кул-
тура и спорт, работели и работещи в училищата на Брацигово.

Най-добрите години за волейбола в града ни са между 
1979-а и 1989-а на миналия век.

Тогава съществуват няколко работнически и два учени-
чески отбора. Доминиращ е този  на „Цех 30“ от системата на 
„Оптикоелектрон”, следван от отбора на Общината. 

Ученическите отбори за юноши и девойки на Гимназията 
и Техникума се представят много добре на средношколски 
окръжни състезания. Юношите на двете училища участват 
наравно с мъжете в общоградските състезания и заемат при-
зови места.

Най-добрите състезатели от всички отбори сформират 
градски отбор, носещ името на града. Тимът участва във 
волейболни мачове на окръжно ниво с отбори от градовете 
Панагюрище, Велинград, Белово, Септември, Пещера.

През мъжките и юношеските волейболни отбори в Браци-
гово преминават много ентусиасти - мъже, момчета и моми-
чета. Тук е мястото да спомена няколко имена на брациговци, 
играли за волейболния отбор на града през 70-те и 80-те годи-
ни: Иван Дамянов, Стоян Бекриев, Атанас Милиев, Георги Кар-
налов, Димитър Мишекопаранов, Веселин Здравков, Тодор 
Йончев, Георги Начков, Димитър Мърваков, Димитър Манчев, 
Иван Хр. Бекриев, Никола Мегенов, Ангел Дамянов. В отбора 
играят много ученици и работници от други населени места, 
работещи и учещи в града на Петлешков.

Брацигово дава деца за спортните училища и в частност 
за професионалния волейбол. Първи в края на 80-те години с 
повиквателни в националните гарнитури на юноши - младша и 
старша възраст, е състезателят на „Хебър“ - Пазарджик, и наш 
съгражданин Илия Калънов. В началото на 90-те той играе за 
мъжките отбори на Сопот и Карлово и като студент в НСА по 
специалността волейбол, за отбора на висшето училище. Край 
на спортната си кариера поставя в средата на 90-те години.

Друг волейболист, роден в Брацигово, е действащият съ-
стезател Георги Михов (по майка от Полякови). Георги е въз-
питаник на школата на „Локомотив” - Пловдив.  Той е бил част 
от Националния отбор - младежи, заедно с имена като Матей 
Казийски и Тодор Алексиев. От „Локомотив” /Пд/ преминава в 
отбора на Кале от френската втора лига. Там играе два сезона. 
След завръщането си играе за отборите на Разлог, Габрово и 
от няколко сезона е състезател на Монтана.

С брациговско потекло е и Кристина Якимова (по майка от 
Манджукови), възпитаник на „Хебър” - Пазарджик. В момента 
е състезател на ВК „Левски” - София, и шампион на България 
при жените за сезон 2013-2014 г.

Потомък на брациговски род, роден в Кърджали, състеза-
вал се за Арда, а сега треньор на девойките в клуба, е Иван 
Данаилов Бекриев. Никола ШАНКОВ 

доайен на волейбола в Брацигово

Волейболът в нашия град
– ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК –

Историята на волейбола запо-
чва на 9 февруари 1895 г. в САЩ, 
когато Уилям Морган поставя 
мрежа за тенис на височина 197 
см и неговите ученици започват 
да прехвърлят през нея плондер 
от баскетболна топка. В началото 
броят на участниците не е ограни-
чен, а също така началният удар 
се изпълнява с една ръка на един 
крак. Морган нарича играта „Мин-
тонет”.

След една година, на конферен-
цията на колежите на Асоциация-
та на младите християни в Спринг-
филд, играта получава своето име 
„волейбол” по предложение на про-
фесор Алфред Т. Халстед.

Международната федерация по 
волейбол (FIVВ) е основана през 1947 
година в Париж с представители 
на 14 страни: Белгия, Бразилия, Ун-
гария, Египет, Италия, Холандия, 
Полша, Португалия, Румъния, САЩ, 
Уругвай, Франция, Чехословакия и 
Югославия.

Тя е втората по численост 
спортна организация в света след 
Международния олимпийски ко-
митет (МОК) и към днешна дата 
включва 218 национални федерации.

FIVB одобрява официалните 
международни правила, а в нейния 
състав са сформирани арбитражна 

комисия и комисия по разработване 
и усъвършенстване правилата на 
играта.

Първият световен шампионат 
за мъже се провежда през 1949 г., а 
за жени - през 1952-ра.

МОК признава волейбола за олим-
пийски спорт едва през септември 
1957 г. в София.

Европейската конфедерация 
по волейбол (СEV) е основана на 21 
октомври 1963 г., базирана е в Люк-
сембург и включва 54 федерации от 
Европа.

Първият в историята олимпий-
ски волейболен турнир е проведен 
през 1964 г. на XVIII-та Олимпиада 
в Токио.

Според статистически из-
следвания волейболът е вторият 
най-практикуван спорт в света 
с повече от 200 000 000 редовно 
играещи.

Основните правила на играта 
се променят няколко пъти през 
годините. 

През 1988-а се въвежда система-
та грешка-точка за петия гейм, а 
от 1998 г. тя се прилага за всички 
геймове, като точките за победа 
се увеличават от 15 на 25, с изклю-
чение на петия гейм, където оста-
ват 15. Също тогава се въвежда и 
постът „либеро”.

Българският волейбол води 
началото си от 1922 г. За първи път 
тогава играта е била показана в 
двора на Руското техническо учи-
лище в София. 

Първата у нас официално орга-
низирана проява е турнирът между 
класовете на II мъжка гимназия 
/ХХII СОУ/ в София – 1925 г. Основ-
ни разпространители и участници в 
новата игра стават възпитаници на 
Американския колеж в Самоков и 
членове на Младежките християн-
ски дружества.

След 1926 г. волейболът запо-
чва да се разпространява и извън 
София. От 1926 г. този спорт се иг-
рае в Русе, Казанлък, Борисовград 
/дн. Първомай/, Варна, Пловдив, 
Перник, Пазарджик и другаде, а от 
следващата, 1927 г. в тези градове 
започват и вътрешни състезания, 
училищни и градски.

Първата ни международна из-
ява е през 1934 г., когато отборът на 
Американския колеж /София/ гос-
тува на „Роберт колеж” в Цариград 
и отстъпва с 0:3 гейма. У нас пър-
вата международна проява е през 
1934 година. Гостуват отборите на 
Румъния по волейбол и баскетбол. 
Срещите са по време на турнира 

по футбол за Балканската купа в 
София. Първият официален мач, 
проведен на 23 юни, завършва с 
българска победа - 3:0 /15:7, на 11 и 
на 10/. Започват и международните 
прояви на жените. Първите срещи 
са в София, 1937 г.: „Българска 
юнакиня” - „Чехословашки соколи” 
- 0:3. 

Първи международни успехи 
постигаме на дебюта ни на първата 
Балканиада в Букурещ - 1946 г. Бъл-
гария заема трето място за мъже и 
жени, след Румъния и Югославия. 

През 1941 г. е създаден СИРТ 
/Съюз за игрите с ръчна топка/, 
който обединява волейбола и 
баскетбола в рамките на БНСФ 
/Българска национална спортна 
федерация/.

На 5 октомври 1947 г. СИРТ е 
преименуван в Комитет за игрите с 
ръчна топка. Волейболните деятели 
В. Анков, Ж. Колев, Д. Печеняков 
стават инициатори за членството 
на България във ФИВБ /Междуна-
родната федерация по волейбол/, 
създадена през април 1947 г. в Па-
риж. От ФИВБ застават безусловно 
зад създаване на национална 
федерация или друга самостоятел-
на структура за развитие. Така е 

сформиран Централен комитет по 
волейбол, който е първообразът 
на БФВ. 

Първото първенство за мъже 
през октомври 1947 г., проведено 
в Пловдив, завършва с прецедент. 
Финалната среща е между отборите 
на „Чавдар” /София/ и „Чавдар” 
/Пазарджик/. Столичани напускат 
терена преди да е започнал мачът, 
защото оспорват големината на 
топката. Съдията Веселин Темков 
отхвърля претенциите им и присъж-
да служебна победа за отбора от 
Пазарджик, който става шампион.

Особено важна година за род-
ния волейбол е 1948-а, с идването у 
нас на известния руски специалист 
Александър Аникин. Той посвещава 
десетки наши треньори в последни-
те новости на съвременния волей-
бол с проведения курс в София. 
През 1949 г. България е приета за 
член на ФИВБ. Същата година на 
Първия световен шампионат за 
мъже в Прага нашият отбор заема 
трето място, след СССР и Чехосло-
вакия.

Българските волейболисти 
- мъже и жени, започват своите 
триумфални победни походи по ев-
ропейски и световни състезания.

На 7 февруари 2014 г. почина 
Митко, а до рождената му дата - 22 
март, го деляха само 43 дни. Така и 
не навърши 82 години.

На скромното му погребение 
присъстваха много негови прияте-
ли, спортисти, граждани и близки.

Шумата беше син на заможни, 
трудови  родители, занимаващи 
се с отглеждане на кози и мелене 
на жито в частната им воденица, 
намираща се някога в местността 
Лъката.

Брат му Тодор Грънчаров, 
по-голям от него, често работеше 
като барман в Златковата кръчма 
на площад „Капията”. Димитър най-
редовно го заместваше и усмихнат 
и вежлив, обслужваше клиентите 
с хубаво червено вино и вкусни 
кебапчета. Още тогава той спечели 
симпатиите на брациговци и така бе 
до края.

Жизненият му път се гради 
през много етапи: ученик е в 
гимназията в Брацигово, войник в 
бригадата в Горна баня – Софийско, 
после работи в дървопреработващ 
завод „Андрей Жданов” – Брациго-
во, фабрика „Полет” – Брацигово, и 
в Районната потребителна коопера-
ция „Априлци”.

Още в училище той се влюбва 
страстно в спорта и преди всичко 
във футбола и баскетбола. Под 

негово ръководство и това на 
учителя по френски език – Кръстьо 
Бояджиев, се организираха чести 
състезания между класовете по 
волейбол и баскетбол, в които 
най-добрите играчи бяха Шумата и 
неговите другари. Приятно беше и 
на нас, публиката, да наблюдаваме 
тяхната игра. Митко стана всеобщ 
любимец.

Още ученик, през 1947-а той 
е включен в градския отбор по 
футбол заради изключителния си 
талант и добра майсторска игра.

Докато отбива военната служ-
ба, е приет в отбора на поделението 
си, където тренира заедно със съ-
стезателите на ЦДНА. 

По това време аз следвах в 
София и често се срещах с Митко. 
Разговаряхме надълго и нашироко 
и винаги за родното градче, защото 
аз по-често можех да се връщам в 
Брацигово.

При една такава среща той ми 
сподели, че му е много мъчно, че 
не може да стане офицер, каквото 
е желанието му, и да играе в „А” 
група.

По това време през 1952 г. Мит-

ко е поканен да играе в отбора на 
„Ударник” – Пловдив, но Военното 
окръжие – Пещера, не дава разре-
шение Димитър Грънчаров да бъде 
прехвърлен в Строителни войски и 
така осуетяват пътя му към големия 
футбол. В София на тренировките 
забелязват неговата изключителна 
игра и известните тогава футболис-
ти Колев и Янев разговарят с него 
за възможностите нашето момче 
да играе в софийските отбори. Но и 
тогава, както и сега, за да пробиеш 
трябва гръб, а Митко такъв няма, за-
това си остава редови футболист с 
големи мечти и възможности.

След отбиване на военната си 
служба Шумата се връща в Браци-
гово и отново започва активно да 
работи на спортния фронт.

Подкрепен от Атанас Филев 
и Търпо Рашайков, той започва 
работа в ДЗ „Андрей Жданов” с 
уговорката, че ще работи за съ-
здаване и укрепване на футболната 
игра в Брацигово.

Речено-сторено. За Митко това 
е най-желаното предизвикателство. 
Подбира добри играчи футболисти, 
формира футболен отбор, който 

започва да пробива на 
терена под името „Андрей 
Жданов”. Футболистите 
биват назначени на ра-
бота в завода и това ги 
ангажира и задължава 
още повече.

През 1959 година 
отборът ни е включен да 
играе в Окръжната зона, 
а след това в „А” Окръжна 
група. През 1960-1961-ва 
брациговските футбо-
листи, начело с Шумата, 
стават окръжни първенци 
и са включени в Републиканската 
група.

От 1962 г. отборът вече носи 
името на известния брациговски 
борец за социални правдини Хрис-
то Гюлеметов - Бонбона. От същата 
година е назначен и щатен старши 
треньор в лицето на Александър 
Бахчевански, а с него идват и пла-
тените играчи.

Следват периоди на криза във 
финансово и организационно отно-
шение. Отборът ни отново се връща 
в „А” Окръжна футболна група.

Но като всяко хубаво нещо, и 

това има своя финал. Футболната 
кариера на Митко Шумата или Шу-
менски, както повечето брациговци 
го знаеха, завърши като играещ 
треньор, център-нападател и капи-
тан на местния отбор по футбол.

За активната си спортна карие-
ра и заслуги при популяризирането 
на спорта Димитър Грънчаров е 
удостоен със „Златна значка” на 
Футболния съюз.

Наследниците на Шумата:
– Синът му Васил Грънчаров 

по традиция тръгва по пътя на 
баща си. Играе от 1976-а до 1979-а 
като полузащитник и нападател в 

местния ни отбор, а през 1979-1980 
г. - в „Родопа” - Смолян. От 1980-а 
доскоро е капитан на брациговски-
те футболисти. Понастоящем е тре-
ньор на Футболен клуб – Брацигово 
– юноши старша възраст.

– Внукът, съименник на доайе-
на, Димитър Василев Грънчаров иг-
рае в отбора на юношите – старша 
възраст в Брацигово.

За брациговци и всички, които 
познаваха Митко, ще останат само 
хубавите спомени за този добър и 
скромен човек, който даде много 
на местния спорт. За него спортс-
менският дух бе най-чистата форма 
на приятелство. Състезанията, 
които се водеха някога, бяха ис-
тински спектакли и празници за на-
селението на Брацигово и околните 
села. Знакови ще останат срещите 
с победи над силни за времето си 
отбори  като „Канев” – Хасково, 
„Граничар” – Свиленград, „Родопа” 
– Джебел, „Чепинец” – Велинград, 
„Асеновец” – Асеновград, „Арда” 
– Кърджали, и много други.

И винаги, когато говорим за 
футбол в  нашия град, в минало или 
сегашно време, ще се споменава 
едно име, станало нарицателно за 
майсторство на терена – това на 
Димитър Грънчаров – Шумата.
Поклон пред светлата му памет!
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