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Седемнадесети септем-
ври се превърна в двоен 
празник на България през 
2012 година. Преди всичко 
училището отваря врати, за 
да прибере своите учени-
ци, готови за нови знания и 
творческо израстване.

Стартът на новата учебна 
година съвпада с празника 
на трите добродетели – 
вяра, надежда и любов. 
Става дума за трите основ-
ни стъпала на нравствено-
то съвършенство.

И трите добродетели са 
неразривно свързани. Вя-

рата, надеждата и любовта 
са трите стихии на човеш-
кия дух.

Именно в този ден 
нашите деца тръгват на 
училище и къде другаде, 
ако не в него, те ще се на-
учат на духовна щедрост, 
благородство и сърдечна 
топлота. В този ред на мис-
ли се сещам за думите на 
великия Гьоте:

„…Хората и не подо-
зират дори колко труд и 
време струва на човека 
да се научи да пише и 
чете. Аз употребих за това 

осемдесет години и все пак 
не мога да кажа, че съм по-
стигнал целта.“

Тази трудна задача се 
пада на училището. То по-
среща своите деца с пре-
красни български песни, 
които се превръщат в една 
мечта, в едно пътуване към 
стръмни върхове и светли 
бъднини.

В тези песни присъства 
образът на любимата учи-
телка. Тя гледа понякога с 
тихите очи на Рада Госпо-
жина, друг път ни призо-
вава с бунтовния поглед на 

Райна Княгиня.
От историята пък знаем, 

че зад всяко мъжко дело, 
зад всеки подвиг стои 
една учителка – най-често 
безименна и скромна, но 
винаги нужна, любима и 
незабравима.

Колкото и да ни мачка 
кризата, и тази година за 
любимите учители имаше 
заслужено цвете. Първият 
учебен ден бе най-запо-
мнящ се за първокласни-
ка, който пусна ръката на 
мама, за да поеме другата – 
на първата учителка.

Така първолачето от 
ченгелчетата, лулите и чер-
тите стига до модерните 
компютърни системи.

Пожелавам на всички 
ученици да вървят напред 
и да превземат стъпалата 
на науката!

Гена ПАВЛОВА

на една държава или на отделна личност не е толкова афи-
ширан престиж, колкото състояние на духа на обществото 
или гражданина. А той, духът на свободата, не се явява из-
невиделица, а трябва да се появи, „когато осъзнаването на 
собствената личност предполага непременно осъзнаване 
на нейната неприкосновеност и права“ пише Н. А. Добро-
любов.

Зачатието на нашата независимост като народ и държава 
има своето начало в „История славяноболгарская“ на отец 
Паисий, в нашето събуждане. След това оживява в делата на 
нашите възрожденци и национал-революционери, които – 
не би могло да е иначе - са били свободни по дух и по пъти-
щата на живота си. Един д-р Петър Берон би ли станал про-
фесор в Сорбоната в Париж, Ботев и Каравелов биха ли учи-
ли в Русия и дори Васил Кунчев, наричан Левски, би ли взел 
коня на вуйчо си, за да иде в легията на Раковски, и много 
други, ако не бяха се чувствали свободни, независими нито 
от власт, нито от робското послушание? Само един свободен 
по дух човек не може да приеме насилието и натрапената 
власт като нормално явление…

А пътищата за извоюване независимостта на отделната 
личност са били – и са – наличие на физическа и интелек-
туална сила, придобиване на власт или капитал. И докато 
преди Освобождението за независимост за себе си и об-
ществото са се борили просветители и революционери, то 
след Освобождението до личната си независимост са се 
домогвали политици, предприемачи, едри собственици. 
Някои със собствени достойнства и способности, други като 
прословутия Бай Ганьо с хитрост и хамелеонщина.

Ние, българите, не поставяме въпроса за независимост 
непосредствено след Освобождението, а след тридесет 
години, когато тя - България, става „европейското чудо“ по 
икономически просперитет и духовно развитие. Не бива да 
забравяме, че икономическият възход предполага условия 
за успешно духовно развитие, а то е налице – бележат вър-
хове литературата и изкуството.

Днес, когато отново отбелязваме обявяването на Неза-
висимостта на България, нашата родина, не бива да отмина-
ваме с лека ръка факта, че всяка независимост е следствие 
на духовен или материален капитал, сиреч колкото повече 
икономически домогваме европейските страни, толкова по-
вече ще бъдем независими. А това е в ръцете на управлява-
щите – отговарят ли те на повелите на нашето време или по 
байганьовски бързат да използват мандата за личен инте-
рес. От друга страна всички трябва да си зададем въпроса:
„След теб потомство иде цяло - какво ли ще му завещайш?“ 

/по Иван Вазов/
Димитър АДЖЕЛАРОВ

На 13.09.2012 г. в голяма 
зала на Младежки дом – 
Брацигово, се състоя среща - 
презентация на новото 
начинание с участието на 
община Брацигово. Отново 
става дума за усвояване 
на европари, този път чрез 
използване на природни, 
антропогенни, културни и 
исторически ресурси. Но-
вият проект се разработва 
в съвместно участие с об-
щините Борино, Доспат и 
Девин. Акцентът сега е общ 
туристически продукт. Обе-
диняването териториите на 
четирите общини и форми-
рането на регионален турис-
тически продукт ще позволи 
да се разгърне потенциалът 
на всяка една от конкретни-
те общини бенефициенти, да 
се обогатят предлаганите до 
момента туристически паке-
ти, да се обхванат по-пълно 
целевите групи от турис-
топотока и да се излезе на 
нови пазари.

Новоизграждащият се 
туристически продукт ще 
заложи на шест пакета, 

които предлагат атрактивни 
възможности за алтернати-
вен туризъм като – „Госто-
приемна Родопа“, „Пулсът 
на Западните Родопи – по-
чувствай волността на пла-
нината“, „Приключения в 
земите на Орфей“, „Здраве 
и отмора в прегръдките на 
Западните Родопи“, „Родоп-
ски кръстопътища - мостове 
на времето“, „Лов и риболов 
в Западните Родопи“.

Регионалният туристи-
чески продукт „Богатствата 
на Западните Родопи“ съдър-
жа в себе си информация за 
дестинацията, с първичното 
богатство от ресурси – при-
родни забележителности, 
биоразнообразие, чист въз-
дух, води, социална среда, 
културни празници и не на 
последно място известното 
гостоприемство на местното 
население.

Слогънът на разработ-
вания проект ще бъде „За-
редете се с енергия в земите 
на Орфей – уловете дъха на 
планината“.

„Априлци“

Движение в 
правилната посока 

Започва седмицата на 
мобилността. 

Заедно с всички вас – 
жители на община Брациго-
во,  ще се опитаме да бъдем 
участници в тазгодишната 
Европейска седмица на мо-
билността, която е кампания 
за устойчива градска мобил-
ност, организирана от Евро-
пейския организационен 
секретариат с политическа-
та и финансовата подкрепа 
на ГД „Околна среда“ и ГД 
„Транспорт“ на Европейска-
та комисия. 

Целта на кампанията, ко-
ято продължава от 16 до 22 
септември всяка година, е 
да окуражи местните власти 
да въведат и популяризират 
мерките за устойчив транс-
порт и да се поканят всички 
граждани да се възползват 
от всички алтернативи на 
автомобила. 

Брацигово не е голям 
град, но и ние като негови 
граждани можем да забра-
вим автомобилите си поне 
за един ден – 22 септември. 
Нека го направим заедно!

Започна новата учебна 
година. 90 първокласници и 
техните родители в община 
Брацигово са в трескава 
подготовка за първия учебен 
ден. Водени от еуфорията им, 
решихме да проверим колко 
средства трябва да заделят 
семействата за всичко необ-
ходимо и ще стигнат ли 150-
те лева, колкото държавата 
дава на най-затруднените 
родители на първокласници.

За тяхно улеснение учи-
телите са подготвили списък 
с необходимите пособия и 
помагала за първолаците. 
Ако тръгнем на пазар, ще 
видим колко струват те и как 
ще напълним учебната кош-
ница. Залагаме на по-ниски-
те цени, без да се увличаме 
по модерните анимационни 
герои.

Започваме с 20 тетрад-
ки за общата цена от 9 лв. 

Следват водните бои, цвет-
ните моливи, флумастрите, 
комплект линии и сметало. 
Продължаваме с гланцово-
то блокче и ножичка с тъп 
връх, блокче за рисуване, 
моделин и дъска. Дотук 
сметката ни е за 30-ина 
лева.

Раницата е сред най-
важните неща за първок-
ласника. Цената започва от 
20 и надхвърля 100 лева. 
Избираме по-евтин вариант, 
без екстри. За спортния 
екип и гуменките ни трябват 
поне 30-ина лева.

Учебниците са безплат-
ни, но помагалата към тях 
струват средно 40 лв. Така 
общата сума за подготовка 
на първолак излиза поне 
150 лева - толкова, колкото 
държавата дава на соци-
ално слабите семейства за 
подготовка на децата за 

училище.
Началните учители са 

забелязали, че родителите 
на първокласниците държат 
много и на други неща - като 
например тоалета на детето 
за първия му ден на ученик, 
а ако е момиченце, дори на 
прическата. И всеки родител 
знае, че за 15 септември е 
хубаво да се подарят цветя 
на учителите. Като имаме 
предвид, че нашите родите-
ли обичат да пазаруват не 
от местните търговци, а от 
други градове и за да отидат 
до съответния предпочитан 
обект, са нужни средства 
за гориво, можете сами да 
прецените, че отдавна сме 
надхвърлили държавната 
помощ.

Така че, родители, затег-
нете коланите и наслука на 
малките ученици и на вас!

/Соб. инф./

Образованието не приключва с училището. Образованието не приключва с училището. 
То продължава неумолимо нататък То продължава неумолимо нататък 

до края на живота.до края на живота.
Петър УстиновПетър Устинов

Можете да изпратите някого на училище, Можете да изпратите някого на училище, 
но никого не можете да научите да мисли.но никого не можете да научите да мисли.

Ули ЛьохнерУли Льохнер

Учителят трябва да бъде търпелив Учителят трябва да бъде търпелив 
като вол, добър като агне и телесно здрав като вол, добър като агне и телесно здрав 

като битолски просяк.като битолски просяк.
Христо БотевХристо Ботев

Никога не е късно да се учим.Никога не е късно да се учим.
Томас ДжеферсънТомас Джеферсън

Великото изкуство да се научи много Великото изкуство да се научи много 
е да се започне с малко.е да се започне с малко.

Джон ЛокДжон Лок

Опитът е скъпо училище, но глупаците Опитът е скъпо училище, но глупаците 
не искат никъде другаде да учат.не искат никъде другаде да учат.

Бенжамин ФранклинБенжамин Франклин

Задачата на учителя е да отваря вратите, Задачата на учителя е да отваря вратите, 
а не да пробутва през тях учениците.а не да пробутва през тях учениците.

ШнабелШнабел

Три предмета не са включени в училищната Три предмета не са включени в училищната 
програма: толерантност, логика, човечност.програма: толерантност, логика, човечност.

Вернер МичВернер Мич

15-17 СЕПТЕМВРИ - 
два празника в един ден

НЕЗАВИСИМОСТТАНЕЗАВИСИМОСТТА

БОГАТСТВАТА НА ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ

Забравете 
колата си за 
една седмица

Концепция за развитие на регионален 
туристически продукт

Стигна ли ви държавната помощ?
Минимум 150 лева са нужни на едно дете, за да влезе в класната стая, 

подготвено с всичко необходимо

С вяра в учителяС вяра в учителя На учителя с любовНа учителя с любов Надявам се да успеемНадявам се да успеем

15-17 СЕПТЕМВРИ - 15-17 СЕПТЕМВРИ - 



2 Съвременност

Със започването на ре-
монтните работи по централ-
ната градска част в Брацигово 
се появиха най-различни тео-
рии, свързани с изпълнението 
на проекта. И въпреки че 
информация бе публикувана 
в местния вестник, много от 
хората не са достатъчно добре 
запознати с това, което пред-
стои да се случи с градския 
център. Изразяват се раз-
лични мнения - от радост и 
задоволство до възмущение 
и неодобрение.

Аз съм брациговски архи-
тект, при това обществено ан-
гажиран. Потомък съм на ня-
колко поколения брациговски 
строители и не мога да остана 
безучастен към проблемите 
на града. Чувствам се длъжен 
да изразя своето мнение по 
темата. Мисля, че е нормално 
хората да се вълнуват, тъй 
като центърът не е ремонти-
ран откакто е изграден. Това 
е първият мащабен проект за 
града от десетилетия. За да 
бъде разбрано правилно мо-
ето професионално мнение, 
ще го изразя недвусмисле-
но: ПРОЕКТЪТ Е ОТЛИЧЕН, 
ОТ ИДЕЯТА ДА ПОСЛЕДНИЯ 
ДЕТАЙЛ! С изпълнението му 
не само, че ще бъдат кори-
гирани някои недостатъци 
в сегашното състояние на 
средата, но и ще бъде при-
внесена значително по-добра 
и по-подходяща атмосфера 
на централната градска част. 
Често срещаме определение-
то „възрожденското градче“ 
Брацигово и това е съвсем 
естествено, защото сме из-
вестни най-вече с историята 
ни през Възраждането. Не е 
ли най-нормално центърът на 
един възрожденски град да 
подчертава именно този му 
характер?! Според мен ДА! 
Това е и основната идея на 
проекта. Затова и каменните 
плочи са неформени, затова 
и декоративните елементи ще 
бъдат от ковано желязо, за-
това и осветителните тела ще 
бъдат старинни. Най-често за-
даваните въпроси напоследък 
са: „Няма ли да се спъваме, 
като ходим по тази настилка, 
няма ли да е трудно на майки-
те с колички, а на възрастните 
хора?!...“ Моят отговор е НЕ! 
Настилката е предвидена да 
се изпълни на гладка фуга 

върху бетонова основа, а 
единствените неравности ще 
са от повърхността на самия 
камък, тоест не по-големи от 
тези по тъмните ивици на пло-
щада. Камъкът там е същият 
и вече повече от 30 години 
си изпълнява функцията без-
упречно. В тази връзка мога 
само да отбележа, че площа-
дите и централните алеи на 
Копривщица и Панагюрище 
са съчетание именно на не-
формен гнайс. Дали това е 
случайно така, или по-скоро 
е следвана мисълта за съ-
храняване на възрожденския 
дух?!... Не съм чул там някой 
да се е оплакал или пострадал 
от вида на настилката.

Колкото до мнението, 
изразено от други колеги 
архитекти, мога да кажа само 
това, с което започва всяка 
първа лекция в Архитек-
турния факултет, а именно: 
КОЛКОТО АРХИТЕКТИ – 
ТОЛКОВА И АРХИТЕКТУРИ! 
Както е и при философите, 
всеки си има собствена фи-
лософия...

Мисля, че брациговци не 
трябва да се подвеждат по 
мнението на хора, които идват 
в града само по празниците. 
Дали те са наясно, че промени 
в проект, финансиран от евро-
пейска програма, не могат да 
се правят, когато дейностите 
са вече в изпълнение? Една 
отрицателна кампания може 
само да предизвика напре-
жение в екипа, ръководещ 
изпълнението, а оттам и до 
възможни  грешки, което със 
сигурност не е в интерес на 
брациговци.

Завършвайки, искам да 
отбележа и това, че всяка реа-
лизация е съпътствана от раз-
лични реакции и коментари на 
хората. Това е добре, защото 
показва отношение и загри-
женост, но нека не забравяме, 
че една творба може да бъде 
правилно оценена едва след 
като бъде завършена!

„Времето е най-големият 
критик, то ще покаже кой е 
прав, кой е крив“ - народна 
поговорка.

С уважение към всички 
БРАЦИГОВЦИ!

арх. Младен КИТОВ - 
общински съветник от коалиция 

„Бъдеще за Брацигово“

До: - гражданите на гр. Брацигово
 - кмет на община Брацигово
 - председател на Общинския съвет - Брацигово
 - общински съветници в община Брацигово
 - общински вестник “Априлци”

Уважаеми Госпожи и Господа,
Започналите неотдавна строителни дейности по благоустрояването 

и естетизацията на центъра на града предизвикват вълнението на браци-
говци. Успоредно с надеждата, че с тях ще се сложи край на безкрайните 
аварии във водопроводната мрежа, се пораждат въпроси и предположе-
ния около струпаните палети с каменни плочи от НЕФОРМОВАН ГНАЙС 
по улиците на града. Настоящото ОТКРИТО ПИСМО е по повод именно 
на тези полемики, които остро и основателно вълнуват брациговските 
граждани.

Ние, авторите на това писмо, като брациговци и професионалисти в 
областта, се чувстваме отговорни да изразим позицията си, с която да 
насочим вниманието ви към една възможна грешна стъпка, свързана с 
използването на въпросния камък – НЕФОРМОВАН ГНАЙС, а също за ес-
тетическите последствия от избора на този материал, както и от избраните 
проектни решения за обновяване на централната градска част. 

Преди всичко считаме за недопустимо такава генерална промяна на 
облика на градския център да се процедира без дискусия и без информи-
ране на обществеността. Възможно е да се възрази, че всяко „информи-
ране на обществеността“ е само загуба на време, безплодно говорене и 
в крайна сметка проваляне на съществуващи възможности за финанси-
ране. Това вероятно е така, но този аргумент би имал сила само ако има 
гаранции от страна на взимащите решенията (т.е. - управляващите), че 
взиманите от тях решения ВИНАГИ са правилни и няма да нанесат трайни 
и непоправими вреди на града. 

За съжаление, такива гаранции никога и никъде няма! Именно затова 
съществува инструментът на осведомено поведение и вслушване в „гласа 
на народа“. И ако тези аргументи някъде другаде биха звучали отвлечено 
и абстрактно, не е така в Брацигово – град, в който всеки човек е „роден 
строител“ и огромната част от хората изкарват прехраната си и са обрекли 
живота си на строителството. Затова подобно поведение спрямо гражда-
ните в този град би могло да се опише с поговорката: „На стар крастави-
чар краставици ще продаваш!“

Поради отсъствието на публична информираност за проекта, цялата 
информация, която имаме е почерпена от интернет сайта на проектанта 
(в твърде неясен вид) и за да улесним гражданите да научат какво всъщ-
ност е предвидено, ще посочим къде могат да намерят проектните схеми в 
интернет:  http://www.jankula-arch.com/, страница в сайта с проекта за цен-
трална зона Брацигово: http://www.jankula-arch.com/zona_bracigovo.html#1

Гнайсът (или често познат като „тикли“) всъщност е хубав и качествен 
естествен камък, който има ценни естетически и физически качества (и не 
на последно място - относително ниска цена) и се използва често у нас. 
Въпросът обаче е КЪДЕ и КАК се използва. Едно е да се използва за об-
лицовки на сгради или за настилка в двора (където е перфектен), съвсем 
друго е да се натовари с цялостно решаване на градски улици и тротоари 
в централна градска част! 

Какво предвижда всъщност проектът?
Цялостно настилане на всички централни тротоари с НЕФОРМОВАН 

жълт гнайс, съчетан с минимални декоративни елементи от също така 
НЕФОРМОВАН тъмнозелен гнайс, който се ползва основно за контур на 
зелени площи. Обхватът на проекта включва:

- тротоарите от болницата до лятното кино (вкл. пространството на 
автогарата);

- зоната около Културния дом (вкл. платното за автомобилно движе-
ние на улицата, водеща през парка до паркинга отзад);

- цялата централна улица - ларгото (улицата от гимназията до централ-
ния площад), заедно с нейните ПЛАТНА ЗА АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ, 
които досега бяха с риолитни павета.

Гнайсът не е настилка, която има качества да поеме движение на 
транспортни средства! А по предвидените в проекта за настилка с гнайс 
улици освен леки автомобили, се движат и тежки камиони – за сметопо-
чистване, за ремонтни дейности, за обслужване, пожарни, линейки и др.! 
Надяваме се, че никой не допуска като възможност ларгото (както и ули-
цата към Културния дом) да стане улица, недостъпна за автомобили (няма 
алтернативен начин за обслужване на живеещите там!).

Освен неподходящ за движение на автомобили, гнайсът е и настилка, 
която е НЕУДОБНА за пешеходци! Едно е да ходиш 10-15 м по пътека от 
гнайс в двора, друго е да принудиш цял град да ходи по такава настилка 
в продължение на стотици метри в центъра! Поради своята естествена 
и често значителна неравност, гнайсът създава елементарни физически 
пречки за мнозина. Придвижването на големи групи хора ще се затрудни 
или ще стане напълно невъзможно – в това число: инвалидни колички, 
детски колички, деца на кънки, ролери и скейтове, велосипеди или просто 
възрастни хора, които имат затруднения в придвижването! Изискването 
за гладкост на настилката е основно изискване за удобство при при-
движване в градската среда! Ако камъкът беше формован, бедата щеше 
да е наполовина, истината е обаче, че с избора на НЕФОРМОВАН камък, 
физическите неравности се увеличават неимоверно, защото големите 
фуги между камъните биха създали недопустими неравности, които ще 
превърнат улиците и тротоарите на центъра в проблем за много хора. 

По тези показатели предвидената настилка не удовлетворява и 
изискванията на Наредба № 4 на МРРБ от 1 юли 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 
(обн. ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.). Излиза, че един по-низш 
орган на държавна власт, какъвто е Общината, не спазва закон, който е 
приет от друг по-висш държавен орган! Този факт реално може да постави 
Община Брацигово под съдебни искове както от жителите на града, така и 
от санкциониращите държавни органи! Споменаването на въпросната На-
редба за достъпна среда не е каприз или случайна претенция – съгласно 
чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 2 и 3 от същата, тя е задължителна за приложение при 
„извършване на благоустройствени и паркоустройствени мероприятия“ и 
при „проектиране, изпълнение и поддържане на нови и на съществуващи 
елементи на урбанизираната територия“. Ненужно е тук да се цитира ця-
лата наредба (който иска, може сам да я намери в интернет на следния 
адрес: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&i-
d=377), защото по същество НИЩО от нейните изисквания не е спазено в 
проекта – в т.ч. по отношение на Глава 2 - Пешеходни пространства, Глава 
3 – Кръстовища, Глава 4 – Елементи за преодоляване на различни нива в 
урбанизираната територия, Глава 5 – Достъпни места за паркиране, Глава 
6 – Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен пре-
воз на пътници (припомняме, че в обхвата на проекта са намира и цялото 
пространство на автогарата!), Глава 7 – Елементи на обзавеждането на 
достъпната среда!

Настилката от гнайс не удовлетворява изискванията за гладкост, 
предвидени в наредбата. Освен това в обхвата на проекта не се изпълня-
ват никакви изисквания на въпросната наредба по отношение на ширини 
на тротоарни ивици, скосяване на тротоарите при кръстовища и други 
места за пресичане, оформяне на тактилни ивици в настилката, а също и 
изисквания към елементи на  градското обзавеждане като пейки, чешми 
или осветителни тела и т.н., и т.н.! Фактът на неотчитането на основна на-
редба при проектиране и изпълнение на дейности по урбанизираната те-
ритория говори за неработеща верига възложител - проектант - експертен 
контролиращ орган! 

Казаното и дотук не е малко, но с това не се изчерпват недостатъците 
на тази настилка. Друг основен проблем при неравност на настилката е 
голямото замърсяване! Кой не знае, че когато подът е грапав, се чисти 
трудно?! А ако е и с огромни фуги, които задържат всякакво замърсяване 
и създават трудности при миене и метене, проблемът се увеличава много-
кратно. От своя страна тези фуги между камъните ще се разпрашават до-
пълнително и заради собственото си износване!

Следващ проблем – оттичането на повърхностни води. Значителната 
неравност на настилката прави трудно, дори невъзможно бързото оттича-
не на повърхностните води. При дъжд и след него, тези улици и тротоари 
ще задържат значително количество неотведена вода, което, разбира се, 
не е в полза на градския комфорт.

Не бива да се забравят и БЪДЕЩИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, засяга-
щи настилката!

Колкото и перфектно да е изградена една инфраструктурна мрежа, в 
който и да е град и село по света, настилката винаги е съобразена с факта, 
че подземната инфраструктура нерядко се нарушава от текущи ремонти, 
аварии, природни бедствия, нови включвания, планови действия на 
експлоатационните дружества и т.н. Гнайсът е неподходящ и в това от-
ношение, тъй като демонтажът е равносилен на „трошене”, а монтажът със 
същия материал е просто едно добро пожелание – никога една неформо-
вана плоча не съвпада геометрично с друга такава, затова всяка замяна 
на плочи оставя грозни и непоправими „кръпки” в настилката!

И накрая – в естетическо отношение може да има най-голямо разоча-
рование от избора на настилката! 

Гнайсът (тиклата) не е типичен материал за района на Брацигово (за 
разлика от риолита). Най-често се използва в планинските селища, където 
естествено се намира в скалите и ОСНОВНО се използва за покриви. В 
този смисъл трябва да се каже, че гнайсът е чужд за града материал и 
неговото масово използване в централната част ще лиши Брацигово от 
неговата собствена идентичност.

Неформованите плочи създават усещането за неподреденост и недо-
вършеност, за вехтост и бедност, за грубост и липса на всякакъв финес на 
градската среда и градския живот. Централните улици, площади и тротоа-
ри са лицето на един град, те формират неговия облик и трайно налагат от-
печатък върху естетическите възприятия на жителите му и неговите гости. 
Градската среда възпитава хората и когато тя е красива и хармонична, и 
жителите на града се чувстват уютно и приятно в него. Затова всички ре-
шения, касаещи града и неговата среда, трябва да се взимат внимателно, 
обмислено и мъдро и никога под диктата на конюнктурни съображения 
(ниска цена, целево финансиране и т.н.). Нито Брацигово като исторически 
град с най-богата строителна история в България, нито брациговци, които 
от векове развиват и доказват строителните си умения, заслужават по-
добни неадекватни експерименти с тяхното бъдеще! 

И понеже с поговорка започнахме, с поговорка и ще завършим – „Ка-
мъкът си тежи на мястото“.

Затова, нека не допускаме да слагаме камък там, където не му е 
мястото!

С уважение: Атанас Тосев, архитект
 Милан Белемезов, архитект
 Георги Цапков, архитект
 Денка Николова, архитект

гр. София, 20 август 2012 г.
(Писмото е поместено със съкращения)

В началото на лятото в 
Брацигово започна най-го-
лемият ремонт на градска 
част от тридесет и пет години 
насам. Последни такива но-
вости съгражданите ни ви-
дели за 100-годишнината от 
Априлското въстание. Тогава 
са изградени парк „Априлци“ 
и част от центъра. Оттогава, 
та чак след 36-годишен пре-
стой започва реновиране на 
центъра.

Хубаво, ама не чак дотам. 

Ведно с първата копка бе 
пусната и първата злостна 
фраза: „Разтури къща, да 
направиш колиба.“ И оттук 
нататък всеки реши, че е 
компетентен да дава мнения, 
съвети, препоръки и не само 
това, ами да настоява управ-
ляващите в общината да се 
съобразяват с тях.

Не знаем дали Брацигово 
е градът с най-много архи-
текти на глава от населени-
ето, но за броя на дървените 

философи сигурно държим 
първенството.

Няма лошо да изразяваш 
мнението си, това говори за 
активна гражданска позиция, 
дай, Боже, да е искрена. Лошо 
е, когато некомпетентни, не-
знаещи и не разбиращи хора 
налагат нота в общественото 
мнение. Говорим за кибиците 
по площада, които вече са 
вещи по всички детайли.

Лошото е, че броженията 
относно „за“ и „против“ на-

чина на ремонт и използва-
ните материали се опошлиха 
и преминаха в политически 
прения.

Общински съветници от 
ПП ГЕРБ - Брацигово, из-
казаха неодобрението си 
относно материалите, които 
се използват за настилка 
на тротоари и пешеходни 
зони в града. На специална 
пресконференция архитект 
Денка Николова - общински 
съветник от ПП ГЕРБ, Илия 

Калинов - председател на Об-
щинския съвет в Брацигово 
от партия Социалдемократи, 
и Борис Малинов - общин-
ски съветник и председател 
на структурата на ПП ГЕРБ 
в Брацигово, настояха да 
бъдат извършени корекции 
в проекта „Изграждане и 
реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площади и 
обществени зелени площи“ в 
Брацигово... 

За да запазим мотото на 
вестника си, ще дадем глас 
само на компетентното мне-
ние на неангажирани по про-
екта специалисти, а надяваме 
се позитивното мислене и 
коректността ще позволят на 
читателите да проумеят креа-
тивността на промените.

Защото:
Какъв би бил животът, 

ако нямахме куража да про-
меним нищо?

Добър въпрос е задал 
Винсент ван Гог, но дали 
има само един-единствен 
отговор?

На практика съществува 
ли една-единствена интер-
претация на изкуството, на 
една картина, на една творба, 
на едно начинание?

Ако някой сега се впусне 
да тълкува за кого повече ще 
говори това тълкуване - за 
тълкувателя или за творби-
те? 

И все пак какъв би бил 
животът ни без промяна? 
Дали само от кураж има нуж-
да?                        „Априлци“

Всяко нещо има само онзи 
смисъл, който ние му придаваме

КОЛКОТО АРХИТЕКТИ – 
ТОЛКОВА И АРХИТЕКТУРИ!

„Човекът е единственото животно, което може 
да се спъне два пъти в един и същи камък”

Открито писмо - проект Брацигово център 
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След дълго и вълнуващо 
чакане, дойде и времето за 
поредното участие на само-
дейците от НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий - 1929 г.“ - с. Ис-
перихово, във ІІ-ия световен 
шампионат по фолклор „Wo-
rld Folk 2012“.

Сезона започнахме със 
Старопланински събор „Бал-
кан фолк -2012“ в гр. Велико 
Търново, после участвахме в 
Балкански шампионат „Евро 
фолк - Жива вода 2012“ - гр. 
Хисаря, и сега дойде ред на 
форума в гр. Несебър.

Първият ден на месец 
септември е и в ранни зори 
хор „Детелина“ с ръково-
дител г-жа Надежда Ара-
баджиева тръгва на дълъг 
преход до морето. Изявата 
ни бе в късния следобед, 
затова си позволихме да 
разгледаме Слънчев бряг, 
Несебър и Свети Влас. 
Трепетът и вълнението от 
видяното бяха завладява-
щи. Нощувахме в семейния 
хотел на Айвазови - нашите  
спонсори, приютили ни за 
пореден път. Гореща под-
крепа получихме от кмета 
на селото ни г-н Георгиев, 
който бе с нас по време 
на изявата и приемаше 
поздравленията заедно с 
хористките. Благодарим 
му от сърце за помощта и 
опората.  

Най-хубавият момент бе, 
когато сложихме носиите 
и застанахме на сцената на 
Амфитеатъра в старата част 

на гр. Несебър. За нас това 
е тържествен и величествен 
миг, че и ние сме частица от 
голямото семейство на  фол-
клора, в което от 26 август 
до 2 септември участваха 
26 страни с около 100 ко-
лектива.

Сред нас бяха и две 
млади изпълнителки - Анна 
Петрова и Кремена Костади-
нова. Последната се оказа 
и най-малката участничка, 
за което получи Диплом за 
откритие на шампионата по 
фолклор.

Хор „Детелина“ се за-
върна от морето с Диплом за 
достойно представяне, Дип-
лом за съществен принос 
на традиционния фолклор, 
Диплом за приемственост 
между поколенията, DVD 
- Фолклорна палитра, Дип-
лом – бронзов медал, Дип-
лом - Лауреати от ІІ световен 

шампионат по фолклор „Wo-
rld Folk 2012“, както и Покана 
за участие и в следващите 
издания на фестивали от 
голямото семейство.

Настоятелството бла-
годари и изказва своята 
признателност на ръководи-
телката г-жа Арабаджиева, 
корепетитора г-н Илиев и 
жените от хор „Детелина“, 
които отделят от мизерните 
си пенсии, за да осъщест-
вят пътуването си за този 
форум.

Предстоят ни още изяви: 
с. Радилово, общ. Пещера - 
Фестивал на кешкека (22.09); 
„Малешево пее и танцува“ 
2012 - с. Микрево, общ. Стру-
мяни - 20-21.10.2012 г.

Надяваме се да се на-
мерят спомоществователи, 
за да осъществим предсто-
ящите мероприятия.

Васка ВЪЛЧЕВА

На 17 септември 2012 
г. (понеделник) от 9.00 ч. в 
НУ „Отец Паисий” в Пазар-
джик бе даден стартът на 
конкурса за детска рисунка 
на тема „Как искам Евро-
пейският съюз да промени 
моя град“. Инициативата се 
провежда под егидата на 
министъра по управление 
на средствата от Евро-
пейския съюз Томислав 
Дончев. Неин организатор 
е Централният информа-
ционен и координационен 
офис в Администрацията на 
Министерския съвет и 27-те 
областни информационни 
центъра (ОИЦ). 

Първата фаза на конкур-
са се реализира на регио-
нално ниво. Участниците са 
разделени в две възрастови 
групи:

– от 6 до 10 години;

– от 11 до 12 години.
Желаещите да участват 

могат да подават картините 
си в Областен информаци-
онен център – Пазарджик, 
на адрес: гр. Пазарджик, 
бул. „България“ № 2 (в 
обособено помещение в 
информационния център 
на Община Пазарджик) в 
периода 17 септември – 19 
октомври 2012 г. Няма огра-
ничения относно техниката 
на изработка на картините, 
нито към техния формат. За-
дължително изискване е те 
да са свързани с темата на 
конкурса. Едно дете може да 
участва само с една картина 
и само в един ОИЦ. Произ-
веденията на участниците 
могат да бъдат предавани 
само от родител /настойник/, 
друг роднина над 18 г. или 
учител. Класирането ще из-

върши комисия от изявени 
личности от Пазарджик.

На 1 ноември 2012 г. във 
всеки областен център ще 
бъдат обявени победителите 
в двете възрастови групи. 
Класираните на първо мяс-
то ще получат МР3 плеър, а 
всички останали участници – 
поощрителни награди. 

Картините на победите-
лите в регионалните кръго-
ве ще бъдат изпратени в 
София за националния кръг, 
от който също ще бъде излъ-
чен победител. Официалната 
церемония по връчването на 
наградите ще се състои  на 
21 декември 2012 г., когато 
министър Дончев ще се 
срещне с децата и лично 
ще връчи наградите на от-
личените. Победителите ще 
получат PSP конзола.

ОИЦ

На 15.09.2012 година Крум Йорданов 
Паликаров от с. Розово навърши 80 години. 
Неговата дъщеря Васка Спасова реши да го 
поздрави, като му организира тържество в 
тесен семеен кръг, още повече, че той за  
първи път си позволява да  празнува рож-
ден ден, и то юбилеен.

Крум Паликаров произхожда от бедно 
многодетно семейство – има още седем 
братя. Той е роден през 1932 година. От ма-
лък се включва в издръжката на голямата 
фамилия. Бере и продава дърва, за да купи 
хляб. Баща му бил най-големият майстор 
за добиване на дървени въглища, които 
продавали, за да свържат двата края. За-
едно с другите по-големи братя и баща им 
в Баташките баири от една яма добивали по 
12 тона въглища. Така докато отиде войник. 
Изкарва три години военна служба в гр. 
Сливен, където след петмесечен курс за 
готвач става майстор-готвач в поделението 
до изволняването си. 

Когато започва строителството на вод-
ноелектрическата каскада „Антон Иванов“, 
цели 12 години работи на обекта като май-
стор-готвач. На Баташкия водносилов път - 
също, до окончателното му построяване. 
За безупречна работа е награждаван със 
значка, грамоти и медал, връчен лично от 
члена на тогавашното Политбюро Цола 
Драгойчева. Често обича да разказва за 
строителството на двете каскади, за ентуси-
азма на младите строители, за откриването 
на обектите и се чувства горд, че е участвал 

в това голямо начинание, макар и като май-
стор-готвач. 

Благодарение на това успял да построи 
дом, да отгледа и даде средно образование 
на трите си деца. 

След приключване работата на обекта, 
се връща в селото и започва да работи като 
овчар в ТКЗС цели 12 години, където се и 
пенсионира. Пасял стадо от 250-300 овце. 
Отличавал се със своята загриженост за 
животните, за което е награждаван с пред-
метни награди. За овцете винаги говори с 
любов - за да ги гледаш, трябва да ги раз-
бираш и да ги обичаш, да полагаш грижи 
като за хора.

Цели 17 години живее сам и се справя 
отлично. Не му тежи работата. Свикнал е на 
труд и всичко си прави сам.

Има две дъщери и син, шестима внуци и 
двама правнуци.

Физически и психически е много добре. 
Обича да разказва за „онова време“ - за 
строителството. 

Разковничето на своята жизненост на-
мира в труда, който упражнява още от дете. 

А на юбилея, както си му е редът, имаше 
торта, почерпка, наздравици и поздравле-
ния за рожденика. 

Всички от сърце му желаем здраве, дъл-
голетие и спокойни старини до следващата 
юбилейна 90-годишнина. 

Катя КОМИТОВА 

Общо три са хотелите в се-
лото, но от година единият вече 
не работи. Туристи се появяват 
само за почивните дни, жалват 

се хората от бранша. Намалява 
и интересът към закупуването 
на имоти в китното родопско 
селце, което се слави като един 

от най-екологично чистите ра-
йони на Балканите. Дори и на 
цени от 10-15 хиляди лева за 
къща купувачи липсват. Надеж-
дата на кмета Нейчо Коланев е 
с реализирането на различни 
проекти селището отново да 
успее да привлече интереса не 
само на българи, но и на хора от 
чужбина. Въпреки красотата и 
природните дадености, отливът 
на туристи е все по-осезаем. 
Снежана Илиева, която стопа-
нисва един от хотелите, обясня-
ва, че тя и колегите й се опитват 
по всякакъв начин да спасят 
бизнеса си, затова започнали да 
организират зелени училища.

„Априлци“

От първи октомври 2012 г. влиза в сила 
заплащането на продуктова такса за всич-
ки полимерни торбички, регламентирано 
с последното изменение на Наредбата за 
определяне на реда и размера за запла-
щане на продуктова такса за продукти, 
след употреба на които се образуват масо-
во разпространени отпадъци. Тарифата от 
01.10.2012 г. е 0,35 лв. за брой, от 01.01.2013 
г. – 0,45 лв., а от 01.01.2014 г. - 0,55 лв. 

Целта е да се намали потреблението на 
този вид торбички и да се стимулира из-
ползването на биоразградими или торби 
за многократна употреба.

В момента действащата Наредба се 
отнася за торбичките под 15 микрона. Про-
изводителите и вносителите на полимерни 
торбички вече са длъжни да се впишат в 
публичен регистър в Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС) и да до-
кладват за пуснатите количества на паза-

ра в страната за по-голяма проследимост 
и ограничаване на нерегламентиран внос.

За периода от влизане в сила на про-
дуктовата такса за полимерни торбички 
(01.10.2011 г.) експерти на РИОСВ извър-
шиха проверки в 29 обекта. Целта им бе да 
се установи дали дължимата продуктова 
такса е внесена в ПУДООС. Отговорността 
за това е на производители и вносители, 
но ако търговецът не докаже с документ 
произхода на полимерните торбички, за-
плащането на таксата пада върху него. 
Изискват се документи, доказващи про-
изхода, материала и дебелината им. На 
фирми, които на място не могат да по-
кажат необходимите документи се дава 
предписание да ги представят в РИОСВ 
- Пазарджик. Сред проверените до мо-
мента няма нарушители на екологичното 
законодателство.

РИОСВ - Пазарджик

Брациговските читалища пода-
ват проекти за финансиране по обя-
вената от Министерство на култура-
та  конкурсна сесия за подпомагане 
дейността на народните читалища. 
Средствата за разпределение този 
път са 1 600 000 лева. С тях се пред-
вижда да се финансират проекти по 
направление ремонтни дейности с 
приоритет към сгради на читалища, 
пострадали от природните бедствия 
през 2012-а (спешни аварийни ре-
монти), и художествено-творческа 
дейност, насочена към защита на 
нематериалното културно наслед-
ство, попълване на библиотечния 

фонд и поддържане на колекции с 
културни ценности.

Проектните фишове се подават 
по пощата или лично в Деловод-
ството на културното ведомство до 
15 септември 2012 г. включително.

И тази година най-активни са чи-
талищата в Брацигово, Исперихово 
и Розово. В Бяга и Равногор също 
не пропускат да захранят и без това 
оскъдните си сметки с някой лев за 
ремонт и дейност, но читалището в 
Козарско упорито отказва да участ-
ва в каквито и да е форми на съвре-
менно съществувание.

/Соб. инф./

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН 

ДЕН!

ИСПЕРИХОВО на II световен 
шампионат по фолклор „World Folk 2012”

С КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 
ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА От първи октомври 2012 г. влиза в сила 

продуктовата такса за всички полимерни торбички

ЧИТАЛИЩАТАЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАОБЩИНА 
БРАЦИГОВОБРАЦИГОВО ИСКАТИСКАТ ПАРИПАРИ ОТОТ 

ВЕЖДИВЕЖДИ РАШИДОВРАШИДОВ ЗАЗА РЕМОНТИРЕМОНТИ

СЛАБ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН СЛАБ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 
ИЗПРАЩАТ В СЕЛО РАВНОГОРИЗПРАЩАТ В СЕЛО РАВНОГОР

ЧЕСТИТ ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН РОЖДЕН 

ДЕНДЕН!!
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Ние - хората

120 г.  Брацигово - град120 г.  Брацигово - град

Във връзка със 120-го-
дишнината от обявяването 
на Брацигово за град си 
поставихме за задача да 
издирим и ви представим 
интересни и малко известни 
на съвременниците факти. 
Колкото и странно да зву-
чи, особено на по-младите, 
Брацигово е порило морета 
и океани. Не защото такова е 
географското му положение, 
а защото е имало плавате-
лен съд с неговото име.

През периода 1966 
– 1972 г. са построени ко-
рабите: „Калофер”, „Батак”, 
„Перущица”, „Брацигово”, 
„Котел”, „Троян”, „Елена”, 
„Копривщица”, „Жеравна”, 
„Клисура”, „Самоков” и 
„Златоград”. Това става в 
Русе за Параходство БМФ 
(в официалната литература 
се посочват като 1 500/2 200-
тонни сухотоварни кораби 
по проект 546/546 А). 

На 8 октомври 1968 г. във 
Варна е вдигнат флагът на 
серийния 2 260-тонен мото-
рен кораб „Брацигово”, по-
строен в ККК „Иван Димит-
ров” – Русе. Първи капитан 
на кораба е Петър Петров, а 
първи главен механик – Ан-
гел Тодоров. Кръстницата на 
плавателния съд Маргарита 
Георгиева Керина  дава 
името при спускането му на 
вода на 27 май 1968 година. 
Корабът е в състава на Пара-
ходство БМФ до 21 септем-
ври 1981 г., когато е изведен 
от търговска експлоатация 
след силен пожар, възник-
нал на борда му. В ликвиди-
рането на пожара и послед-
ствията от него се включват 
екипажите на моторен кораб 
„Капитан Георги Георгиев” 
и на спасителния „Перун”, 
както и на съветския м/к  
„Владимир Русанов”. 

Неотдавна на търсенията 
на друго печатно издание 
- в. „Морски вестник”, се 
отзовава един читател и 
автор - Петър Даскалов, 
който е пряк участник в това 
събитие и  предоставя не 

само подробности, но и не-
публикувани досега снимки, 
за което „Морски вестник” 
му изказва своята искрена 
благодарност, а ние правим 
спомените му достояние на 
вас, читателите на в. „Април-

ци”. Ето неговите записки, 
направени по време на съ-
битието:

През м. май 1981 г. съм 
трети помощник-капитан 
на м/к „Батак”. Намираме 
се в пристанище Бургас, 
където товарим за след-
ващ рейс. Късно вечерта на 
12 май ми предават запо-
вед от главния директор 
на Параходство БМФ да се 
кача незабавно с моряшкия 
си паспорт на спасителния 
кораб „Перун” с капитан 
Пейчо Манолов без никакви 
обяснения.

...За първи път наш 
спасителен кораб оказва 
помощ толкова далеч от 
България. След преминаване 
на Дарданелите, обстанов-
ката се изясни още повече. 
Екипажът на „Брацигово” 
е бил прибран от полски 
кораб. Към мястото на 
аварията са насочили и м/к 
„Капитан Георги Георгиев”. 

В корабния дневник на 
спасителния кораб четем:

07.30 ч. Подходихме към 
левия борд на „Брацигово” 
и застанахме на борда му.

07.40 ч. Започна разуз-

наване на пожара.
08.00 ч. Започна подвеж-

дането на два шланга към 
светлиците на машинното 
отделение за подаване на 
пяна през тях.

08.45 ч. Светликът е 

отворен. Започна подава-
нето на пяна.

08.52 ч. Започна охлаж-
дането на кърмовата палу-
ба и бордовете в близост 
до кърмовата част... 

10.05 ч. В румпелното 
отделение е открит огън. 
Палубата над него е на-
грята до червено, непо-
средствено до маслените 
цистерни. Пожарът се раз-
раства. На моменти изли-
зат пламъци от кърмовите 
илюминатори на надстрой-
ката на долна палуба.

„Перун” е на борд до 
„Брацигово” и екипажът 
започва гасенето с пяна. 
Съветският спасителен 
кораб „Вл. Русанов”  про-
дължава гасенето на огъня 
до окончателното му по-
тушаване. 

Подаваме буксир и с 
„малък напред” напускаме 
териториалните води на 
Гърция. М/к „Капитан Геор-
ги Георгиев” отплава за 
България заедно с екипажа 
на м/к „Брацигово” на бор-
да си. Пожарът се усили. 
Пламъците, излизащи от 
кърмовите илюминатори, 

достигат лодъчна палуба.
21.05 ч. Започнаха да из-

бухват чести взривове.
22.20 ч. Установена 

връзка с руския спасите-
лен кораб „Владимир Руса-
нов”, който прави опит да 
застане на борд на „Браци-
гово”. Поради тъмнината 
и северозападния 4-5-балов 
вятър, успя да се направи 
само оглед с прожектори.

16 май, 05.45 ч. Подаден 
аврал на кораба.

Аварийната партия 
начело със Светльо Тенев 
(известният ветроходец 
- бел. авт.) се отправя към 
руския спасител, за да 
вземе оттам изолиращи 
апарати, след което заед-
но с руския екип започва 
прехвърлянето на хора и 
материална част на борда 
на горящия „Брацигово”. 
Пяната на „Перун” свърш-
ва. От „Вл. Русанов” са 
подадени две линии. Шлан-
говете се подменят, след 
като първите се пукат от 
високата температура.

09.35 ч. Машинното от-
деление, откъдето е тръг-
нал пожарът, е затопено. 

09.50 ч. Поради привърш-
ване въздуха в апаратите, 
е прекратено гасенето на 
пожара. 

09.54 ч. Пожарът се 
разраства. Димът се уве-
личава.

10.05 ч. Продължава га-
сенето на пожара. Пяната 
в румпелното и в машинно-
то отделение се разрушава 
от високата температура. 
Спасителните екипи, обле-
чени с азбестови облекла 
и с изолиращи апарати, се 
сменят на 30-40 секунди. 

10.30 ч. Огънят е поту-
шен. Няма дим. Температу-
рата е много висока. Само 
пара.

„Перун” взе на буксир 
„Брацигово” и се отпра-
вихме към о. Хиос, където 
оставихме опожарения 
кораб. 

„Априлци”

Във връзка с юбилейното 
честване на  този вид спорт 
в село Бяга, един негов деен 
участник,  след много труд, 
най-после успява да съ-
здаде настоящата книжка, 
малка и непретенциозна на 
вид, но претендираща с обе-
ма информация за развити-
ето на футбола в селището. 
Според автора това е един 
благороден жест към съсе-
ляните му, които винаги са 
обичали да ритат топка.

Димитър Петров Попов 
е роден през 1954 година в 
селото, където живее и до 
днес. Основното си образо-
вание завършва в бяжкото 
училище в класа на Невенка 
Георгиева и Митра Попова и 
продължава в Брацигово.

Като лидер на тогаваш-
ната младежка организация, 
трупа много опит за работа 
с младите хора и подраст-
ващите. С хъс организира 
и провежда много културни 
и спортни мероприятия, 
като същевременно пише 
и публикува статии, есета 
и очерци в регионалната и 
местна преса. Бил е състеза-

тел и треньор на детския от-
бор по футбол, физкултурен 
организатор, дипломиран 
треньор по борба.

„Току пред вратата на 
Тракия, до „краката” на 
Бесапарските хълмове, се 
е кротнало моето родно 
село – Бяга. На юг и запад 
го люлеят зелените хълми 
на вечната Родопа. Всичко 
това, заедно с тихата вода 
на Стара река, носи една 
особена магия. Когато се 
опитам да си обясня тази 
особена магическа сила, 
пред очите ми оживява 
една по-особена част от тази 
сила – футболната топка. 
През каквито и събития да 
е минало селото ни, каквито 
и падения и върхове да е 
преживяло населението му, 
вече близо век не е преста-
вала да свети една голяма 
любов – любовта към фут-
болната игра…”

Така започва книгата на 
Димитър Попов, а  продъл-
жението  е още по-интригу-
ващо. Прочетете го, фенове 
на футбола!

МОТОРЕН КОРАБ МОТОРЕН КОРАБ „БРАЦИГОВО”„БРАЦИГОВО”

Моторен кораб „Брацигово” в Малта, 1970 г.
Снимката е от колекцията на Александър Симеонов

ЕДНО ФУТБОЛНО СЕЛО
Излезе от печат книгата на Димитър Попов 

„90 години футбол в с. Бяга”

Живеела на света Лю-
бов. И имала, както се по-
лага, Предмет на Любовта. 
Било им добре заедно. 
Предметът гледал Любовта 
с влюбени очи и й казвал:
„Обичам те!” Тя разцъфвала 
от тези думи и била за своя 
Предмет най-въплътената 
Любов. Но времето мина-
вало и Предметът все по-
рядко гледал Любовта така, 
както преди. Сега й се нала-
гало сама да пита: „Обичаш 
ли ме?” „Какво? - отвръщал 
Предметът. - А, ти за това... 
Разбира се. Не вярваш ли?” 
Любовта, разбира се, вярва-
ла. И доверчиво притискала 
бузата си до рамото на своя 
Предмет. Така Любовта ста-
нала Вяра.

Тя вярвала безогледно 
на своя Предмет, даже 
когато той започнал да 
се появява все по-рядко 

вкъщи, даже когато от 
него започнал да се носи 
аромат на чужди парфюми.
А след това Предметът съ-
всем изчезнал и не оста-
нало на кого да вярва. От 
Предмета останали някакви 
дреболии: зъбна четка, из-
носени пантофи, пукната 
халба. Вярата нищо не из-
хвърляла. „Това, разбира 
се, е глупаво - мислела тя. 
- Безсмислено е даже да се 
надявам... Но може би той 
все пак ще се върне?”

Вярата, разбира се, не 
може да съществува без 
Предмет на Вярата. Така 
Вярата станала Надежда. 
Надеждата е безпредметна.

Тя живее и чака. Живее 
и се надява. Тя умира по-
следна и не умира напълно. 
Тя не бива да умира, защото 
след нея идва Ненавистта. 
Надеждата трябва да се 
държи до последно.

I кръг 
 25 август, 18 ч.

Балкан (Варвара) - 
Марица (Бел.)

Шипка (Мало Конаре) - 
Тракия (Пз)

Ботев (Черногорово) - 
Сарая

Братаница - Брацигово
Левски (Паталеница) - 
Барикади (Стрелча)

Светкавица (Синитево) - 
Величково

Марица (Огняново) - Славия 
(Хаджиево)

Свобода (Пещера) - 
Чико (Бяга)

II кръг
1 септември, 17 ч.

Марица (Бел.) - Чико
Славия - Свобода 

Величково - Марица (Огн.)
Левски - Светкавица

Брацигово - Барикади
Сарая - Братаница

Тракия - Ботев 
Балкан - Шипка

III кръг
6 септември, 17 ч.

Шипка - Марица (Бел.)
Ботев - Балкан

Братаница - Тракия 
Барикади -  Сарая

Светкавица - Брацигово
Марица (Огн.) - Левски
Свобода - Величково 

Чико - Славия

IV кръг 
9 септември, 17 ч.

Марица (Бел.) - Славия
Величково - Чико
Левски - Свобода 

Брацигово - Марица (Огн.)
Сарая - Синитево
Тракия - Барикади
Балкан - Братаница

Шипка - Ботев

V кръг 
15 септември, 17 ч.

Ботев - Марица (Бел.)
Братаница - Шипка
Барикади - Балкан

Светкавица - Тракия
Марица (Огн.) - Сарая

Свобода - Брацигово
Чико - Левски 

Славия - Величково

VI кръг 
22 септември, 17 ч.

Марица (Бел.) - Величково
Левски - Славия
Брацигово - Чико
Сарая - Свобода

Тракия - Марица (Огн.)
Балкан - Светкавица

Шипка - Барикади
Ботев - Братаница

VII кръг 
29 септември, 17 ч.

Братаница - Марица (Бел.)
Барикади - Ботев

Светкавица - Шипка
Марица (Огн.) - Балкан

Свобода - Тракия
Чико - Сарая

Славия - Брацигово
Величково - Левски 

VIII кръг 
6 октомври, 15 ч.

Марица (Бел.) - Левски
Брацигово - Величково 

Сарая - Славия
Тракия - Чико

Балкан - Свобода 
Шипка - Марица (Огн.)

Ботев - Светкавица
Братаница - Барикади

IX кръг 
13 октомври, 15 ч.

Барикади - Марица (Бел.)
Светкавица - Братаница

Марица (Огн.) - Ботев
Свобода - Шипка

Чико - Балкан
Славия - Тракия 

Величково - Сарая
Левски - Брацигово

X кръг 
20 октомври, 15 ч.

Марица (Бел.) - Брацигово
Сарая - Левски

Тракия - Величково
Балкан - Славия

Шипка - Чико
Ботев - Свобода 

Братаница - Марица (Огн.) 
Барикади - Светкавица

XI кръг 
27 октомври, 15 ч.

СПОРТ                       СПОРТ                       СПОРТ                       СПОРТСПОРТ                       СПОРТ                       СПОРТ                       СПОРТ

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

ЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И НАДЕЖДАТАЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И НАДЕЖДАТАЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И НАДЕЖДАТАЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА

Светкавица - Марица (Бел.)
Марица (Огн.) - Барикади

Свобода - Братаница
Чико - Ботев

Славия - Шипка
Величково - Балкан

Левски - Тракия
Брацигово - Сарая

XII кръг 
3 ноември, 14 ч.

Марица (Бел.) - Сарая
Тракия - Брацигово

Балкан - Левски
Шипка - Величково

Ботев - Славия
Братаница - Чико

Барикади - Свобода 
Светкавица - Марица (Огн.)

XIII кръг 
10 ноември, 14 ч.

Марица (Огн.) - Марица 
(Бел.)

Свобода - Светкавица
Чико - Барикади

Славия - Братаница

Величково - Ботев
Левски - Шипка

Брацигово - Балкан
Сарая - Тракия

XIV кръг 
17 ноември, 14 ч.

Марица (Бел.) - Тракия 
Балкан - Сарая

Шипка - Брацигово
Ботев - Левски 

Братаница - Величково 
Барикади - Славия
Светкавица - Чико

Марица (Огн.) - Свобода 

XV кръг 
24 ноември, 14 ч.

Свобода - Марица (Бел.)
Чико - Марица (Огн.)
Славия - Светкавица

Величково - Барикади
Левски - Братаница
Брацигово - Ботев

Сарая - Шипка
Тракия - Балкан 

Заб.: ОС на БФС си запазва правото за промени 
в програмата
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