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ОбС Е И ЩЕ БЪДЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕН, А НЕ НАКАЗАТЕЛЕН ОРГАН

- Поздравления за избора Ви,
Ви, г-н Калинов!
Нямаше изненада в
това да бъде издигната
Вашата кандидатура за
председател на ОбС, но
беше
изненадващо,
че
точно лидерът и водач на
листата на ГЕРБ Борис Малинов стори това. Такава
ли беше договорката? Има
ли и други договорки? И
срещу какво?
- Благодаря за поздравлението. Учудвам се, защо
издигането ми за председател на ОбС е изненадващо?
Нима е прецедент, че предложението бе направено от
г-н Малинов?
Не е имало никакви
договорки. Явно групата
съветници от ГЕРБ са преценили, че имам необходи-

мите качества и няма да ги
подведа с работата си след
избора. Мога само да им
благодаря за оказаното ми
доверие. Използвам възможността да уверя не само
тях, а и населението, че ще
положа всички сили, умения и знания за по-доброто
бъдеще на общината.
Що се отнася за други
договорки – да, има! Да
работим заедно в името и
за развитието на общината,
за съживяването й и за облекчаване живота на хората
в тези кризисни години.
Всички други витаещи във
въздуха „договорки” са в
сферата на обичайното „чух,
но не съм сигурен...”.
- С изключение на един,
защо вие – съветниците
от ПП „Социалдемократи”

и ГЕРБ, не останахте на
водосвета на отец Любомир за кмета? Нали под
местна власт се разбира
цялата власт – изпълнителна плюс законодателна
- във Ваше лице? Веднага се
усети... разделението.
- Не може да се говори
за никакво разделение, а за
допуснато недоразумение. Не
знам кой и защо прави такива
изводи. Просто не бе обявено
след учредителната сесия и
бяхме на площада, разговаряйки с граждани. Мисля, че
вече неведнъж по други поводи съм изтъквал – задачите
за общинските дела между
двете власти са общи и няма
място за лични или политически сантименти. Надявам
се, че близкото бъдеще ще
докаже тази проста истина.

С ОБЩИ УСИЛИЯ – КЪМ ПО-ДОБРИ ДНИ
Използвам случая да благодаря на всички наши избиратели – без значение кой за кого е гласувал!
Надявам се, че сте направили правилния избор, а с
работата си ние трябва непрекъснато да ви доказваме, че не сте сгрешили.
С общи усилия – на Общинския съвет, на Общинската администрация и населението на цялата община, ще вървим към бъдещи по-добри дни!

- 8 на 9 мандата в полза
на ГЕРБ и социалдемократите – такава е конфигурацията в ОбС. Как
Вие, като председател, ще
допринесете
разумните
проекторешения на изпълнителната власт да се
приемат?
- Факт е, че се получи
точно обратната конфигурация от предишния Общински съвет. В крак сме с
парламентарната практика
и в това няма нищо лошо.
Това е изборът на нашите
гласоподаватели. Мога да
уверя, че в досегашната
си ръководна работа съм
съумявал да събера в една
„мозайка”
разноцветни
камъчета – разбирайте различно мислещи хора. В края
на краищата ОбС не е детска
градина, а сплав от лично и
професионално доказали се
хора. Затова смятам, че ще
срещна разбиране и общ
език с всеки от съветниците,
за да може не само да се
приемат разумните проекторешения, а и да подпомагаме цялостната дейност на
Общинската администрация.
Вече съм споделял, че ОбС е
и ще бъде законодателен, а
не наказателен орган.
- На страница 3

СЛЕД БУРНИ РАЗИСКВАНИЯ
ОбС ИЗБРА КОМИСИИТЕ СИ
Динамично и разгорещено бе първото редовно
заседание на ОбС в началото на миналата седмица.
То протече в присъствието
на всички 17 съветници.
Четири от решенията бяха
приети абсолютно единодушно.
На основание чл. 21, ал.
3 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА
и след станалите разисквания ОбС избра Временна
комисия за актуализиране
Правилника за организацията и дейността му, неговите
комисии и взаимодействието с Общинската администрация в състав:
• Дима Пашкулева
• д-р Милка Кънчева
• арх. Младен Китов
• Анета Рашайкова
• адв. Феодор Иливанов
– юрист на ОбС
Четири са постоянните
комисии в местния парламент. След бурни разисквания, но отново без „Въздържал се” и „Против”, техният
състав бе попълнен така:

1. Икономика и финанси:
• Анета Рашайкова
• Румяна Иванова
• Веселин Христев
• арх. Младен Китов
• Стоян Вълков
2. Образование, култура
и здравеопазване:
• Стефка Казакова
• Димо Милковски
• Костадинка Найденова
• д-р Милка Кънчева
• Надежда Казакова
3. Териториално развитие,
комуникации
и околна среда:
• арх. Денка Николова
• Рангел Тасков
• Георги Кабов
• Веселин Христев
• Дима Пашкулева
4. Законност
и обществен ред:
• Дима Пашкулева
• Борис Малинов
• Анета Рашайкова
• Костадинка Найденова
• д-р Милана Тодовичина
- На страница 3

БЕЗРАБОТИЦАТА НАДХВЪРЛИ 16% ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Средното
ниво
на
икономически
активното
население в общината за
деветмесечието е 3 681
човека – съобщиха от дирекция „Бюро по труда” в
Пещера.
Регистрираните безработни във филиал Брацигово са 602-ма при средно
равнище 16,4% - допълниха

от дирекцията. От тях 319 са
мъжете.
Безработните младежи
до 29-годишна възраст са
115, жените над 50 години
са 82, а мъжете над 55 г.
са 58.
По образователна структура безработните са: с начално и по-ниско образование - 106, с основно - 109, със

средно - 367, в т.ч. със средно специално образование
- 85 човека, а безработните
с висше и полувисше образование – 20.
Продължително безработните са 187.
За деветмесечието са
работили 6 човека по мерки
от ЗНЗ и 25 - по програми за
заетост.

В ПАМЕТ НА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ЖЕРТВИТЕ НА ПТП
С резолюция на Общото
събрание на ООН всяка трета неделя на месец ноември
е определена като Световен
ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия.
За 2011-а този ден бе
20 ноември. Статистиката
е тъжна – от началото на
годината жертвите на пътя в
страната са близо 600.
По този повод в училищата на общината на 18
ноември в извънреден час,
първи за деня, с минута
мълчание бяха почетени
жертвите на пътнотранспортни
произшествия.
Проведоха се беседи-разговори, в които ученици
споделиха случаи на ПТП,
на които са били очевидци
или са научили за тях и
написаха своите послания,
приканващи
възрастните
за внимание и отговорност
на пътя.

на тема „Агресията - форми и методи за преодоляване”,
с обучител доц. д-р Йоана Янкулова от СУ „Кл. Охридски”
се проведе на 15 ноември в ПГСА
В обучението участваха е много актуална и засяга
още учители от НУ „В. Пет- всички фактори и участници
лешков” и един педагог от в образователно-възпитаОУ „Хр. Ботев” в с. Бяга.
телния процес – съобщиха
Темата е избрана от учи- от професионалната гимтелските колективи, защото назия.

както и преразглеждане на приети от миналия ОбС решения, предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на служба „Земеделие”, определяне размера на възнагражденията на кметовете на селата, както и на председателя на местния парламент,
определяне на съветници, които да ни представляват в Общото събрание на НСОРБ, в
Областния съвет за развитие и др. въпроси ще бъдат включени в дневния ред на третото
заседание на ОбС, което ще се проведе в края на ноември.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
На 18 ноември изтече
крайният срок за подаване
на оферти за участие в
конкурса за възлагане на
малка обществена поръчка
с предмет „Ограничаване
рисковете от наводнения по
коритото на р. Умишка чрез
почистване, надзиждане и
укрепване на съществуващи подпорни стени”.

Обществената поръчка
се провежда в рамките на
проект, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Регионално
развитие
2007–2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България,

чрез Оперативна програма
„Регионално
развитие”
2007-2013 /ОПРР.
Представени са 7 оферти, които ще бъдат отворени
днес - 24 ноември, от 10 ч. в
сградата на Младежкия дом
в Брацигово.
Общо 10 фирми закупиха тръжна документация за
строителството.

ДЕТСКА ПРОГРАМА, РИСУНКИ И КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Сн. 1
Съвместната инициатива на църквата и читалището в Брацигово, превърнала се вече в традиция
по почитането Деня на християнското семейство,
събра в православния храм много хора.
След литургията те разгледаха подредената в
двора изложба от рисунки, в които деца от Началното училище бяха изразили своята представа за

Сн. 2

Сн. 3

топъл дом и семейство.
Мнозина от дошлите тук се бяха постарали
да участват в кулинарната изложба с красиво
подредени постни ястия /сн. 1/. Простор на въображението си бяха дали Таня Йоргова и Васка Атанасова, които показаха как от... картофено пюре,
ориз, леща... може да се сътвори изкуство /сн. 2/.

Изпълненията на децата – от Неделното училище и съставите към читалището, допринесоха
за ведрото и хубаво настроение

Тяхното ястие, изглеждащо досущ като Камбанарията на Брацигово, бе поздравът на Общината
в този хубав ден с пожеланието всички да бъдат
здрави! Приятна изненада за окото бе приготвеното в семеен хотел „Стромон” – истински кулинарни
шедьоври /сн. 3/.
/Соб. инф./
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ЕДИН
ЗАВЕТ
„Любовта към отечеството
превъзхожда всички световни
добрини и тя е най-утешителната мисъл за човека на този свят.
Човек, който не знае и не прави
нищо добро за отечеството си,
той е подобен на едно безсловесно животно, което живее
на света само за да се храни...”
– писа преди век и половина
родоначалникът на българската
революция Георги Раковски.
Тези думи се отнасят за всяко време, а най-вече в дните на
икономическа, политическа и
духовна криза, когато задължително е необходим един завет,
един идеал, към който поколенията да се стремят. Защото,
явно е, не властта и богатството
могат да го заменят поради
своята зависимост от обстоятелствата и... инфлацията.
Отечеството, като политически и нравствен идеал, е
вдъхновявало винаги, а найвече по време на Възраждането, национално-освободителните борби, след Освобождението,
когато в няколко десетилетия
се дават стотици хиляди жертви... За какво? „За трон ли злат,
за някой си кумир ли?” – както
пита най-българският поет.
А настанаха години, когато
някои българи наричат родината си „тази държава”, като
че се отнася за Бутан, говорят
с пренебрежение за българите,
като забравят 14-те хиляди Самуилови войници, величието
на България през ІХ и ХІV век,
това, че сме дали азбука и духовност на такава империя като
Русия, че от нас са треперели
велики империи!
Това не бива да забравят
властимащите, от които зависят съдбините на народа, за да
помнят, че властта и чувството
за дълг са една монета с две
страни. Когато негласно е прието твърдението на английския
писател Ф. Честърфийлд, че
„политическите дейци не се ръководят от любов или ненавист,
а интересите, а не чувствата
ги направляват...”. Колко са
нашите държавници, които помнят, че „животът има смисъл
само като задача, като дълг”
– според В. Юго, пренебрегват
интересите – свои или на партията си, в името на Отечеството?
И това, че отговорността, а не
късогледия егоизъм, ни правят
човеци и българи. Другото е
измяна...
А подмяната на духовните ценности с налагането
на неприсъщи за българина
празници като т.нар. „Хелуин”,
прекаленото популяризиране
на английски песни, прословутата т.нар. „чалга” –
сиреч бездарна имитация,
чуждиците, като комуникирам,
опция, дестинация и т.н., при
наличието на благозвучни
наши думи? Не е ли време да
се обвиним в национална измяна?
Затова нека помним завета
на загиналия войник Стамен
Панчев: ”Сине мой, живей със
светлий спомен на родолюбивите деди, гражданин бъди ти
сявга скромен, честен в мисли
и дела бъди ... българин бъди
горд, сине мой!”
Защото имаме заветен идеал. България.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Общество

ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ НА КОЛЕЛА
рожденската епоха. По време
на пътуването се проведе и
семинарът „Въпроси, отговори и умения за живота”, който
е част от плана за осъществяване на програмата „Участвам
и променям” към омбудсмана.
Учениците активно участваха
с есета, мисли на велики личности за смисъла на живота
и във викторината, за което
получиха и награди.
Мероприятието е залегнало в плана за отбелязване
на 100-годишнината от създаването на училището, едно
от първите професионални в
България. Основната задача,

На 12 ноември 2011 г.
ученици и учители от ПГСА
осъществиха
комбиниран
урок по география, история
и архитектурно проектиране,
който е първият модул от
извънкласните форми на работа през учебната година –
„География и история на
колела”, ръководен от преподавателката Веска Кръстева. Урокът беше съчетан с
екскурзия до Пазарджик и
Пловдив, където бяха разгледани строителни обекти архитектурни
паметници,
строени от брациговски майстори строители през Въз-

Пред Етнографския музей

която си поставиха участниците бе запознаването
с архитектурни паметници,
дело на наши майстори. Беше
наблегнато на особеностите
на архитектурния стил на
брациговските майстори, сътворили шедьоври, за които
арх. П. Бербенлиев казва, че
тяхно дело са едни от най-монументалните архитектурни
паметници. Те са носители на
прогресивно развитие като
заменят дървените колони,
паянтовите арки и сводове с
масивни, изградени от камък
и тухли, те разпространяват и
усъвършенстват типа на три-

Снимка за спомен, как бих
изглеждал през Възраждането

корабната псевдобазилика.
В Пазарджик разгледахме
църквата „Св. Богородица”,
построена от майстор Никола
Томчев - Устабашийски. Той
успява да надхитри турските
власти като приема тяхното
условие да построи църквата в рамките на една волска
кожа. Направените изкопи
за основа подсказвали, че
големината й ще надхвърли
стократно обещаните размери. Майсторът успял да се
защити, като показал на бея
голямо кълбо от кожена лента
без нито един възел, с която
оразмерил строежа преди започването му.
Дело на този майстор
е и храмът „Св. Марина” в
Пловдив. Пак там посетихме
църквата „Св. Богородица”,
която е построена в средата
на ХІХ век от неизвестен майстор, но по план, пропорции и
конструкция тя носи белезите
на брациговската архитектурна школа.
„Св. св. Константин и
Елена” в града на тепетата е
построена от майстор Петко

Църквата
„Св. св. Константин
и Елена” в Пловдив
Боз или наричан още Гизда
Петко.
Обучението на колела по
история, география и архитектурно проектиране, съчетано
с посещение на забележителностите в България, дело
на брациговски майстори
строители, ще продължи до
края на учебната година.
Таня ЙОРДАНОВА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР – 2012-а БЛАГОРОДНАТА ЛЕЙДИ
Традиция е в края на
ноември да се прогнозират
културните прояви и събития в града и общината
за следващата календарна
година. Всяка есен специалистите от Общинската
администрация, съвместно с
експертите от Градския исторически музей и работещите
в НЧ „В. Петлешков-1874”,
изготвят Културен календар,
в който в хронологичен ред
се поднасят най-важните
предстоящи изяви, които
ще се отбележат с изложби,
четения и други публични
прояви.
В календара на културните събития има постоянни
чествания, свързани с национални и местни празници и
годишнини с важно значение за региона.
Предстоящата 2012-а се
откроява с редица значими
дати. От общо включените

Като в
поговорката

33 изяви най-голям интерес
предизвикват:
✔ 120 години от обявяването на Брацигово за град;
✔ 35 години от създаването на Брациговската
селищна система;
✔ 75 години от откриването на жп гара – Брацигово;
✔ 45 години от обявяването на Атолука за планински курорт;
✔ 100 години от създаване
на Каменарското училище –
днес ПГСА;
✔ 100 години от посещението на патриарха на българската литература Иван
Вазов в Брацигово;
✔ 160 години от рождението на Данаил Юруков –
първият кмет на Брацигово
след Освобождението;
✔ 90 години от смъртта
на опълченеца Тодор Чомов;
✔ 50 години от смъртта

на генерал Никола Генчев;
✔ 135 години от посещението на лейди Странгфорд
в Ясъкория.
Всяко едно от изброените събития носи своята история и биография. От страниците на в. „Априлци” ще се
опитаме да ви информираме
за любопитни подробности
около тях и начините, по които ще бъдат отбелязвани.
Информацията
всяка
година се предоставя на
Областната администрация
в Пазарджик за включване
на значимите събития в регионалния календар.
От началото на 2012 г.
Културният календар на
община Брацигово ще бъде
публикуван на сайтовете на
Общината и на НЧ „В. Петлешков – 1874”.
Иванка СТЕФАНОВА
гл. експерт
„Образование и култура”

СТИГНИ БОСИЯ, ВЗЕМИ МУ ЦЪРВУЛИТЕ!

Двадесетина къщи в с.
Розово пострадаха от битови
кражби в края на миналата
година. Бяха откраднати медни съдове – казани, котли,
тави, пръскачки, телевизори и
какво ли още не, които струват
пари.
За изненада на всички
в един дом са влезли през
покрива, прекъснали елинсталацията, прибрали жиците
заедно с всичко, което им е
харесало...
Чрез кметството сигнализирахме полицията. Дойдоха
служители на реда, направиха
оглед, разследваха, откриха
крадците. И се стигна до съда
в Пещера. Присъствах и на
двете дела. Всъщност за пръв
път ходя на съд и очаквах построги и справедливи присъди, което не се случи.
Крадците се държаха като
герои, в очите и поведението
им не личеше срам и притеснение от извършеното.

Единият от тях има такива прояви още от 2002 г., а другият
се провинява за пръв път. В
селото даже се шушука, че не
действат сами.
Назначеният им обществен защитник действително
ги защити с аргумента, че си
признават извършените кражби. При разговора ми с него
заяви: „Като няма какво да
ядат, ще крадат. Ако попаднат
в затвора, ще излязат още полоши...”
Съдията прочете наказанията, които са условни,
назова откраднатите вещи на
всяко семейство, както и общата им цена – на някой 960
лв., на друг 850... 800 и т.н.
Само няколко семейства
се явихме в съда. Останалите
не пожелаха, бяха убедени, че
„нищо няма да им направят!
Само ще си губим времето и
ще се ядосваме...”.
Ние – потърпевшите, се
почувствахме
беззащитни.

Никой не каза в какъв срок,
кой и как ще заплати оценените вещи. Нас не ни топлят
условните присъди, ние си
искаме предметите или парите.
Те са ни не само необходими в
ежедневието, но са ни и скъпи
като реликви от родители и
деди. Всички сме пенсионери,
нямаме средства да купуваме
нови. При среща с крадците и
на въпроса кога ще платят, те
отговориха с ехидна усмивка:
„Ние не сме банка! Чакайте, ще
има да взимате!...”
Обръщаме се с молба
към всички органи, които
имат отношение и настояваме
злосторниците да бъдат задължени в определен срок да
заплатят откраднатото. Иначе
в сила ще бъде поговорката:
„Стигни босия, вземи му цървулите!” Това ли е българското
правосъдие?!
Не толерирайте крадците...
За потърпевшите:
Катя КОМИТОВА

Малцина знаят, че лейди Странгфорд е посетила
Равногор и предоставила учредената от нея
болница за училище
Eмили Ан Бофорт е родена
през 1826 година в семейството
на британския морски адмирал
сър Френсис Бофорт, създател на Скалата за измерване
силата на ветровете, и Алиша
Магдалина Бофорт. Има още
четирима братя и две сестри.
Младостта й преминава в пътувания на кораба на баща й,
които през 1858 г. решава да
опише в книга.
През 1861 г. в Лондон е
публикувана двутомната й
книга „Египетски гробници и
сирийски светилища“, която
била популярна за времето си.
Тя получава остра отрицателна
рецензия в „Saturday Review“
от Пърси Елън Фредерик Уилям
Смит, осми виконт Странгфорд,
човек със задълбочени интереси в културологичните и
лингвистичните изследвания
и ориенталистиката. Резултатът от отрицателната рецензия
обаче е необичаен: рецензентът и авторката се влюбват и
сключват брак на следващата
година.
Съпругът
лорд
Пърси
Странгфорд е дългогодишен
дипломат в британското посолство в Истанбул и специалист
по Източния въпрос. Подкрепя
българите по време на борбата
за църковна независимост.
Смята се, че той е първият
британски дипломат, разкрил
пред английската общественост националната идентичност и култура на българите и
предположил, че при залеза
на Османската империя те, а
не сърбите ще имат водеща
роля в политиката на Балканите. В своите мемоари лейди
Странгфорд пише: „Покойният
ми мъж често е заявявал да направя това, което е възможно,
макар и малко да е то, в полза
на българите.“
След смъртта на съпруга
си през 1869 г. тя редактира и
издава сборник от избрани негови текстове по политически,

географски и социални проблеми. Записва се в училище
за медицински сестри и посвещава живота си на благотворителност и подпомагане
на болници, домове и кухни
за бедни.
Интересът на лейди Странгфорд към България, завещан от
съпруга й, се засилва след известията за жестокото потушаване на Априлското въстание
в Батак, Брацигово, Перущица
и други селища в Южна България. Заедно с журналиста
Джанюариъс Макгахан, Емили
Странгфорд също има роля за
формирането на британското
обществено мнение за тежката
участ на българите.
Тя отправя апел към
британската общественост и
европейците в Цариград да
подпомогнат българите и създава фондация за набиране
на средства. Пристига в България през септември 1876 г.
и до пролетта на 1877-а със събраните почти 30 000 британски
лири оборудва шест болници
в най-опустошените селища
след въстанието - Батак, Радилово, Перущица, Панагюрище,
Карлово и с. Петрич. Обикаля
общо 59 селища в Пловдивско
и Пазарджишко, снабдявайки
жителите им с дрехи, храни,
медикаменти, покъщнина. Накратко за престоя й в Перущица в свои монографии пишат
проф. Константин Гълъбов
и Иван Кепов. Иван Вазов й
посвещава написаното на 19
септември 1876-а стихотворение „На лейди Странгфорд“,
част от стихосбирката „Тъгите
на България“.
На 16 март 1877 г. благородната дама посещава с. Равногор. Тя предоставя учредената
през 1876-а от нея болница за
училище. Раздава всичко що е
имало там - юргани, черджета,
дюшеци, съдове и др.
Екатерина ДАМЯНОВА
директор Исторически музей

„АПРИЛЦИ” ЗАБЕЛЯЗА: Че неправилно поставените знаци бяха преместени на по-подходящи места след публикацията в миналия брой под заглавие „Тест за познавачи”. Това е похвално!
Друг е въпросът обаче дали положените усилия от Комисията за безопасност на движението са достатъчни и дали кръговото движение е организирано в пълно съответствие със ЗДП.

24 ноември 2011 г.

Съвременност
Илия КАЛИНОВ,
председател
на местния
парламент:

ОбС Е И ЩЕ БЪДЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕН, А НЕ НАКАЗАТЕЛЕН ОРГАН

- От страница 1
Имаше
нещо
абсурдно в миналия
местен
парламент.
Част от него така и не
„влезе в час”, нещо повече не се помнеха дори
собствените решения.
В това отношение показателен е фактът
за прекратяването на
наказателното производство срещу кмета
по иск на седмина съветници, сред които
сте и Вие. Как сега, в
този ОбС, ще накарате
колегите си да се запознаят със законите и
нормативните актове,
касаещи внесените за
обсъждане въпроси?
- Не мога да отговоря
еднозначно на този въпрос – колко от бившите
колеги съветници не са
„влезли в час”. Не бих
си позволил да давам
атестат за работата на
нито един от тях. Всеки е
работил според възможностите си.
Не желая да комен-

тирам и навлизам в
подробности по въпроса,
касаещ прекратяването
на наказателното производство срещу кмета
на общината, само ще
отбележа: не става въпрос за никакъв иск, а за
подаден сигнал. Разликата в квалификацията
е голяма. Според мен
няма нищо осъдително в
това, че група съветници
са преценили наличие на
допуснато нарушение и
са сезирали съответните
органи, а напротив! Това
е тяхно право по ЗМСМА.
А дали квалификацията
за тези нарушения, направена от страна на
проверяващите, ще бъде
друга или не, не бих си
позволил да коментирам.
Доколкото знам, има последващо обжалване.
Едва ли има „герой”
в световен мащаб, който
да познава /камо ли да
знае/ всички закони и
нормативни актове! Затова всеки /в случая/
съветник, според мен,

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД
СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДВЕТЕ ЖАЛБИ
Не се доказа наличието на нарушения на изборния процес, които да
се отразяват на крайния резултат,
поради което решението на ОИК
– Брацигово е правилно и законосъобразно – това е заключението на
Административния съд в Пазарджик
по повод жалбата на Борис Малинов.
В нея се твърди, че „на проведения
на 30.10.2011 г. втори тур за избор
на кмет на община Брацигово били
допуснати съществени нарушения
на правилата на Избирателния кодекс, които водели до порочност на
крайния резултат”. Ответникът – ОИК,
оспорва жалбата.
Съдът намира жалбата за неоснователна и потвърждава Решението на ОИК в Брацигово, с което на
основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от ИК
за избран кмет на общината е обявен
Васил Гюлеметов, получил 2711 действителни гласове.
Административният съд оставя
без разглеждане жалбата на Политическо движение „Социалдемократи”
против решението на ОИК за избиране на общински съветници.
„Априлци”
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ова е градина в истинския смисъл на
тази дума. Обширен двор
– чист и подреден. Сред тревата, вече пожълтяла, греят
в новите си багри беседки,
люлки, влакче. А вътре е
като в приказка – красиво
и комфортно. Всичко сякаш
е одухотворено от любвеобилно сърце и веща ръка.
Украсата, дело на директорката Евгения Атанасова
и на учителката Ваня Александрова, започва още от
входната врата. В преддверието виждам Правилника
за вътрешния ред и собственоръчно нарисувани акварели от чудния детски свят. Тук
ме посреща директорката и
приветливо ме кани да разгледам детската градина.
Отиваме в спалното
помещение – толкова е
чисто, подредено и уютно.
Е. Атанасова сама е изрисувала стените с костенурки,
зайчета, пеперуди. Всичко
ушито пък е дело на В. Александрова. Със зеления си
цвят спалнята е наистина

Ф О

трябва да работи и се самообразова в съответната област, в която смята,
че ще бъде най-полезен.
Самообразоването
е
една от възможностите.
Затова в тази насока ще
организираме участия в
срещи за обмяна на опит,
семинари и др. подходящи форми.
- Губещата в съда
страна /в контекста на
предишния въпрос/ плаща държавни такси... За
чия сметка са въпросните плащания?
- Едва ли ще си позволя да правя анализ
на действащите закони
и нормативни актове в
съдебната система. Те не
се тълкуват, а се спазват и изпълняват. Имам
отдавна
формулирано
мнение по този въпрос,
но си остава за лична
„консумация”.
- Последното Ви
работно място беше
Бялата фабрика. Преди почти 20 години, по
времето на първия Ви

Т О О

К

О

Изборите
приключиха. Тази
есен,
за
разлика
от много
предишни
изборни,
буквално
от следващия ден
започна
разчистването на
плакатите,
които бяха
разлепени
навсякъде,
където
може да се
лепи – като
се започне
от местата
за...
некролози и се стигне до... контейнерите
за смет. Това вече го няма.
Но има партии, за които изглежда
изискването не се отнася. Почти от
всеки стълб в града някои кандидати
продължават да напомнят за себе си,
сякаш все още има надежда да бъдат
избрани... Докога?
„Априлци”

мандат като кмет, бе
направена първата копка. Можете ли сега, от
позицията на председател, да съдействате тя
да заработи?
- Не мога да коментирам каквото и да е
свързано с частна фирма. Това обаче не значи,
че ако бъде потърсена
моята помощ, няма да
направя всичко възможно да помогна с каквото
мога.
- Какво е впечатлението Ви от първото
редовно заседание на
ОбС?
- Нормално! Съвсем
естествено в студената
зала се проведоха и разгорещени спорове, тъй
като се обсъждаха съставите на постоянните
и временните комисии.
В това няма нищо лошо
и учудващо и говори, че
съветниците защитават
личните си позиции.

Прочетено
за вас

Въпросите зададе
Луиза ПЕКМЕЗЯН

СЛЕД БУРНИ РАЗИСКВАНИЯ
ОбС ИЗБРА КОМИСИИТЕ СИ
- От страница 1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Брацигово в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и след дебат съветниците гласуваха състава на Постоянната комисия по Оперативен
контрол дейността на общинските
предприятия:
• Румяна Иванова
• Борис Малинов
• Веселин Христев
• Георги Кабов
• Представител от Общинска
администрация.
Сформирана е и Комисия за
установяване конфликт на интереси /на основание едноименния
Закон/, в състава на която влязоха:
• Анета Рашайкова
• д-р Милка Кънчева
• Румяна Иванова
• д-р Милана Тодовичина
• Стоян Вълков
Последната точка от дневния
ред касаеше прекратяването на
сключения с Георги Кабов Договор

за възлагане управлението на „Инфрастрой” ЕООД.
Общинският съвет, на основание Докладна записка на изпълнителната власт, както и на основание
чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 9,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственик на Община Брацигово в
търговските дружества с общинско
участие в капитала, и чл. 14, т. 1
от Договор Д-46 от 6.04.2009 г. за
възлагане управлението на „Инфрастрой” ЕООД и след станалите
разисквания реши:
1. Прекратява договора с Георги
Кабов, считано от 7.11.2011 г.
2. До провеждането на конкурс
за избор на управител на фирма
„Инфрастрой” длъжността управител временно да се изпълнява от
Йордан Христосков от Брацигово.
3. Възлага на кмета на община
Брацигово да сключи договор за
възлагане управлението на фирмата.
Това решение бе прието с гласовете на 10-има съветници, останалите 7 гласуваха „Въздържал се”.
„Априлци”

ЗА ИЗБОРИТЕ – МИНОРНО

През четири години есента в България е не само
жълто-зелена и червена, тя е шарена от цветовете
на политическите ни пристрастия.
Така е, защото през четири години ние избираме.
Избираме бъдещето си. Или поне така си мислим.
Очаквахме и есента на 2011-а да е пъстра в предложенията си и активна в убежденията си.
Но очакванията ни останаха напразни.
Предизборната кампания протече вяло. Народът
като че ли остана глух за призивите на кандидатите.
Незаинтересоваността, явно изписана по лицата
на редовите избиратели, остави залите празни.
Активността мигрира в интернет, но там няма как
да бъдат спечелени избори, нито да бъдат загубени.
А тези избори бяха ненормални. Казвам „бяха“,
защото след обявяването на кандидатите всичко
отиде на автопилот и нищо непредвидено не се
случи.
По принцип изборите са процедурно действие,
което се използва за заемане на длъжностни позиции от определени хора. Приема се, че това е
най-справедливият начин, особено като става дума
за заемането на ръководни длъжности...
Не си мислете, уважаеми читатели, че тези минорни мисли са свързани само с липсата на смислен дебат и предъвкването на познати битовизми от
местните претенденти за кметове и съветници.
Има и по-лошо от едни безлични избори, от липса на идеи или пък от купен или контролиран вот.
По-лошото е състоянието на институциите. А
най-лошото е, че изпращаме хора в същите тези институции, които, меко казано, никак не ни харесват.
Дали ще управляват добре? Сигурно! Ще кажете,
че не може да се разсъждава така на ангро, защото

кандидатите са различни – едни управляват по-добре, други – не толкова. Да управляваш добре значи
не само да имаш необходимите качества, но също
така и необходимите правомощия и свобода на действие в решаването на местните проблеми.
Какъв ангажимент могат да поемат съветниците
и кметовете например към образованието, освен
ремонтите на училищата?
Може ли изобщо да говорим за ангажимент, при
положение, че в една българска община нито могат
да определят броя на общинските училища, нито да
назначават директорите си, нито пък имат думата по
учебните програми?
Просто е нелепо да говорим за местна инициатива в един национализиран отрасъл, какъвто е
образованието.
Какво отношение може да има местната власт
към бизнеса, какви грижи може да полага за него,
когато резултатът от усилията на същия този бизнес
– данък печалба, се прибира акуратно от правителството?
За какви социални грижи можем да говорим,
за какво увеличение на заетостта, когато парите и
бюрата по труда пак са в ръцете на същото правителство, респективно Министерството на труда и
социалните грижи?
Що за власт може да бъде местната, ако полицаят, който е на улицата, пак е под разпореждане на
правителството, респективно МВР?
Все в този ред на мисли ще се окаже, че избирателите са прозрели, че избраниците им могат
само да обещават, а какво ще изпълнят, ще покаже
времето, не вотът.
Издири: Иванка СТЕФАНОВА

ТУК ДЕЦАТА ИДВАТ С РАДОСТ
място за отмора и вълшебен
детски сън.
Не по-малко привлекателна е и занималнята. Едно
по едно децата идват, посрещнати с нежна ласка от
двете дами, и всяко се залавя с недовършената вчерашна игра. Ето защо една баба,
която водеше внучето си, ми
сподели, че то идва в градината с радост, а привечер я
напуска с нежелание, даже
с плач. Колко кратък може
да бъде пътят към детското
сърце – достатъчно е то да
почувства само че е обичано
и обгрижвано с любов.
В детската градина в
Козарско се обучават и
възпитават 12 малчугани в
смесена група. По възраст
те се разделят само по време
на занятие: 5-7 г. са подготвителна група, а по-малките
– смесена. Учителките работят по модулната система
„Моливко”. Доволни са от

учебните помагала, но не
разчитат единствено на тях.
Доверяват се на своя опит и
ежедневната си подготовка.
Посещават редовно семинари и конференции. От голямо
значение е и това, че и двете

са с висше образование.
Материалната база е
много добра. Със собствени
средства е закупен телевизор, а кметството е дарило
компютър. Играчките и игрите – подаръци от спонсори,

са естетически издържани.
В това отношение няма никакви проблеми. През цялото лято и през есента не са
спирали и даренията – плодове и зеленчуци, отглеждани в полето на Козарско.
Местната мандра и оранжерията също не изоставят
градината. Много добри са
отношенията на детското заведение с кметството – сега
в лицето на Димитър Пелев,
и с Общината – в лицето на
кмета Васил Гюлеметов, на
които директорката сърдечно благодари.
Сградата, в която се помещава детската градина, е голяма. Преди 20-30 години тук
имаше 4 групи. Но демографският срив си каза тежката
дума. Любопитно ми е дали
се поддържат останалите помещения. Евгения Атанасова
сподели, че е използвала м.
август основно да почистят и
измият цялата сграда, така че

да не изглежда изоставена и
рушаща се. В среща с новия
кмет на селото, покрай въпросите, касаещи нуждите
и проблемите в градината,
ще постави и въпроса за
частичен ремонт не само на
заетите сега помещения, а и
на останалите.
Направеното тук директорката определя като дело
на целия колектив, който
сега е много сдружен. Тя е
успяла да го мотивира, за
да даде всеки максимума от
своите способности. Затова
с голямо уважение говори
за колежката си В. Александрова и за помощния персонал в лицето на готвачката и
домакинката.
Мисля, че градината в
Козарско има бъдеще. Е.
Атанасова – тази млада и
енергична, строга и взискателна, но много етична и
толерантна жена, подкрепяна от всички, с които работи,
ще направи така, че детското
заведение да няма съдбата
на закритото училище.
Ягода АРАБАДЖИЕВА

Ние - хората

ДА ПОСЛУШАМЕ
ШЕПОТА НА ДУШИТЕ СИ
или за постите не като за диета

Започвам да пиша с
едно признание - никога не
съм постила повече от една
седмица. И с една уговорка
- че с написаното не целя да
убеждавам никого в нищо,
още по-малко да засегна онези предани християни, които
ревностно служат на Бога и
спазват всички заповеди, закони и правила по пътя към
Небесното царство.
Просто размишлявам. Разсъждавам - над думата „пост”
и нейната многозначност.
Над изгубеното някое нейно
значение за сметка на доминиращо друго, което накрая се
оказва по-маловажното...
Мисля си за едно, за друго... Представям си... Мокър
шинел върху мокър войник,
изправен под мокри дървета.
Докато другите спят. Или играят карти. Отегчение. Прикрито
негодувание. Лениво служене
на безсмислени правила,
формална преданост към несъществуващи идеали...
Пост.
Гвардейска
униформа
- красива, изрядно изпъната
върху мъжествената снага на
19-годишен красавец-левент,
също така изрядно изпънат
пред тежката полирана врата
на несъществуващия вече
мавзолей. Слънце. Пек. От
високия калпак надолу се
стича пот, прозрачна капка
увисва за миг на носа, плъзва
се надолу... Очите са стъклени,
лицето - каменно...
Отвън не минава почти
никой, вътре - един нещастен
непогребан, превърнат в идол,
отмиращ идеал...
Пост.
Гумени цървули, зле закопчани, подрънкващи ремички, дребна фигура, загърната
с ферджа, изправена на баирчето над селото. Зорки очи,
взрени да зърнат сянката на
злосторник в хорските лозя,
в хорските градини. Пушка,
пълна с дребни съчми. Готовност да опазиш...
Пост.
Телени заграждения, окъсани хора, трескави очи. Камуфлажни униформи, пълни с
грамада тренирани мускули.
Плач и американска дъвка.
Пост.
Неонови реклами. Модерни сгради, пълни с изкушения. Сигнални инсталации,
аларми... И яки момчета с
издути под мишницата сака,
заблуждаващо лениви, пълни
с жестока готовност да пречукат някого...
Пост.
Невзрачни фирми в сиви
здания, мъждукащи среднощни поликлиники, заспали
тъмни учреждения. Портиерна
- като клетка. Цигарен мирис,
тежък дъх на спарено и откраднат сън.
Пост... Пазене... Бдене...
Внимаване - да не пропуснем
Злото, каквото и да е времето,
както и да изглежда лицето
му. Опит да го разпознаем
- такова, каквото са ни го показали. Или каквото сами сме
го срещнали.
Пост-и. Пост-ене. Постоянство. Не просто храна без
блажно.
Не само „период за прочистване на организма”.
Не и просто стоене някъде
заради нещо, в което не сме убедени или за което ни е все едно.
Постът е място на вярно
и предано служене, готовност
за саможертва.
Постенето е начин чрез
внимаване - не толкова за
това какво ядем, а повече към
това, което мислим, говорим и

вършим, да се обърнем към
душата си, да си дадем време
да я видим, да й дадем възможност да ни проговори, да
изострим слуха си, за да чуем
гласа й.
Така мисля - макар че не
съм стояла на пост, освен
веднъж през 1965-а или
1966-а пред белия мраморен
паметник на някакъв герой,
с плисирана пола, бяла риза,
червена връзка и калпаче с
месингово лъвче.
Бях горда, макар че не
знаех защо.
Сигурно защото съм получила възможност да открия
нещо в себе си, за което не
съм подозирала - способността да вярвам в неща, които не
се виждат.
Така мисля - макар че не
съм постила никога повече от
една седмица, и едва ли някога ще го направя. Може би
защото познавам гласа на душата си и с нея бързо и честно
се разбираме, или защото съм
неПОСТоянна в намеренията и
решенията си... Но със сигурност не защото имам здрав
организъм и добра фигура,
която не се нуждае от диети.
Сега отново, според църковните правила и догми, е
време за големи християнски
пости - коледните.
Онези, които имат в какво
да вярват и искат да му служат по този начин, го правят
ненатрапчиво и безшумно,
както им подсказват съвестта
и убежденията.
По няколко пъти в годината, така, както го изисква
канонът.
Целта им е мир и хармония между Бога и грешния
свят, благоволение между
човеците. И малко повече
спокойствие и благост вътре
в тях самите.
Други, които има в какво
да вярват, но му служат с
друго ПОСТоянство - на мисленето, може и дълго да не
прекрачат църковния праг, и
храна каквато имат по всяко
време да ядат, но това не ги
прави нито грешни, нито виновни - защото омърсява човека не онова, що през устата
му влиза, а онова, което от нея
излиза, сиреч думите, израз
на мисълта.
Прави за себе си са и тези,
които казват: „Какво да постим, сиренето стана по-скъпо
от месото?! Изпостили сме
се!” Но правотата им едва ли
им носи мир и хармония.
Прави са сигурно и онези,
които хем искат да са на „ти”
с Бога, хем ги е срам да не ги
помисли някой за старомодни, та докато отегчено си пият
кафето и разлистват някоя
рекламна брошура с разперено встрани малко пръстче,
заявяват, че постенето е една
чудесна диета и няма да ги
пропуснат. Изричат го с тон на
постигнали висше общение с
вечното познание персони,
които няма защо да снижават
глас, за да не пропуснат шепота на душите си.
Може би защото са свикнали да говорят високо. Или
да участват в хорови декламации - така неубедеността,
неувереността и страхът да
не се изложиш се прикриват
най-лесно. Не знам. В едно
съм убедена обаче - че общото
между диетите и поста е само
нуждата от ПОСТоянство. Целта и идеалът са онова, което
отличава.
Постите започнаха.
Нека послушаме шепота
на душите си...
Цветанка УБИНОВА

рез октомври груП
пата за автентичен
фолклор при НЧ „23 април
1876-1909’’ в с. Равногор взе
участие в програмата на телевизия „Скат” „От българско по-българско”.
След дълга подготовка,
под ръководството на председателката Елена Кисова
и Мария Спасова, групата
представи някогашния обичай, превърнал се в традиция - „Донаборни вечери в
Равногор”, когато момчетата, навършили 18 г., отиваха
в родната казарма. Цели 3
дни бяха празниците в селото. Момичетата пък ушиваха символичното знаме
на набора и го подаряваха
на момчетата. А те се заклеваха, че ще го пазят чисто и
неопетнено. 3 дни в центъра
се виеха кръшни хора. Особено горди бяха майките, които са мъжко родили, мъжко
отгледали. След промените

ОТ БЪЛГАРСКО ПО-БЪЛГАРСКО

тези празници се запазиха,
но вече като Младежки вечери - вечери на 18-годиш-

ФУТБОЛ, ФУТБОЛ, ФУТБОЛ
На 20 август 2011-а започна есенният полусезон за
спортната 2011/2012 г. в „А”
ОФГ – Пазарджик. Нашите
момчета бяха домакини в първата среща, а гостуващият отбор беше този на с. Мирянци,
който се състезава под името
„Тракия” /Пазарджик/. Мачът
завърши 5:2 за нас, а с по две
попадения се отличиха Христо
Мишев, който в тази среща излезе с капитанската лента, и
Георги Мишев, една от младите надежди на брациговския
футбол. Петото попадение в
мрежата на „Тракия” бе на
Любомир Димитров. Трябва
да отбележим, че големият отсъстващ бе доскорошният капитан на отбора Ангел Манов,
който получи тежка контузия
по време на една от контролите в предсезонната подготовка
срещу отбора - старша възраст на елитния „Локомотив”
/Пловдив/. Тя го извади от терените за полусезона, а може
би и за следващия.
Във втория кръг момчетата ни гостуваха на ФК „Величково”. За тази среща вече го
нямаше и втория капитан на
нашите - Христо Мишев, който
замина служебно за Франция. Играта започна добре,
владеехме топката и не позволявахме на домакините да
стигнат до голово положение
пред нашия вратар Тодор Малинов, но с два гола - единият
в самия край на първото полувреме, а вторият - в началото
след почивката, нашите бяха
матирани. В средата на второто полувреме Марин Ангелов
- другата ни млада надежда,
върна един гол. Все пак загубихме срещата с 3:1.
В третия кръг посрещнахме „Марица” от с. Огняново.
Един отбор, срещу който
играехме трудно като домакини. Много силен мач изнесе
Костадин Чомпалов и с двете
си попадения в срещата може
да се каже, че той беше скритият коз на ст. треньора Васил
Грънчаров. Победихме с 3:1,
а третия гол отбеляза Георги
Георгиев.
В четвъртия кръг гостувахме на „Марица” /Белово/. В тази
среща момчетата играха доста
организирано и прибрано. И постоянните атаки на домакините
бяха спирани навреме, като
пред нашата врата почти нямаше критични положения, но
и ние не създадохме чисти положения пред вратата на беловци. В началото на втората част
обаче, след пресилена дузпа,
домакините откриха резултата.
След гола нашите тръгнаха да
търсят изравняване, но за съжаление, получихме още две
попадения в нашата врата –
3:0 за отбора от Белово.
В петия кръг посрещнахме
тима на с. Сарая, който преди

срещата нямаше допусната
загуба и бе на второ място,
само на точка от челото - отбора на Паталеница. За тази
среща липсваха наказаният
Пейчо Малинов, контузените
Драгомир Драгнев, Костадин
Чомпалов, Иван Чомпалов и
като прибавим Ангел Манов
и Христо Мишев, съставът на
Брацигово беше доста осакатен. Нашите обаче спечелиха
мача с много силна игра в дефанзивен план и убийствени
контраатаки. Но да отбележим,
че капитанът Иван Бекриев
игра като централен защитник
много убедително и в синхрон
със също представилия се на
високо ниво Ганчо Ангелов. Да
не пропуснем и крайните бранители Петър Милиев и Пантелей Малинов, които не дадоха
никакви шансове на крилата
на гостите, а също и вещите
намеси на вратаря ни Тошко
Малинов. Гостите поведоха с
1:0 и запазиха преднината си
до края на първото полувреме.
През втората част, още в самото начало, нашите изравниха
след дузпа, реализирана от
силно играещия Марин Ангелов. Второто попадение за
нашите падна след автогол,
но след много добър пробив
отново на Марин Ангелов, който принуди бранител на Сарая
да си отбележи автогола след
опит за избиване на топката в
наказателното поле. И така ФК
„Брацигово” запази традицията силните и водещи отбори в
групата да „катастрофират” на
стадион „Христо Гюлеметов“.
В следващия, шести кръг
нашите гостуваха на новака
„Славия” от с. Хаджиево. Загубихме незаслужено тази среща, защото играхме по-добре
от домакините, но многото пропуски пред тяхната врата ни
лишиха от поне точка. Загуба с
2:1, а гола за нас отбеляза Иван
Бекриев. В последните минути
Тодор Малинов беше изгонен
за втори жълт картон. И така за
следващата среща останахме
без титулярния вратар.
Седми кръг – гостуващият отбор беше „Барикади”
/Стрелча/ - последният в
класирането, и победата за
нашите беше лесно предвидима. На вратата застана Пейчо
Малинов. Въпреки че играе
като халф, той се справя много
добре и на тази позиция и го е
показвал през годините, когато отсъстваше Тодор Малинов
или както беше сега, когато е
наказан. Нашите победиха с

ните. Провеждат се всяка
година в последните петък,
събота и неделя на м. юли.

Обзор на есенния
полусезон два кръга
преди края му
2:0. Първият гол падна през
първата част и пак беше
автогол. Второто попадение
отбеляза Марин Ангелов след
страхотен индивидуален пробив през второто полувреме.
В осми кръг гостувахме на
„Вихър” /Ветрен/. Загубихме с
4:1, въпреки че имахме много
добри голови положения. Загубихме без да бъдем надиграни категорично. Почетният гол
отново беше автогол. От този
кръг нашите влязоха в тежка
серия, като в следващите
четири мача посрещахме като
домакини първите три отбора
в класирането и гостувахме
на негостоприемния тим на с.
Братаница.
Последва дербито на кръга
- посрещахме ФК „Чико” /Бяга/
- много силен отбор, който
завършва в челните позиции

Самото участие на групата
започна с изпълнение на
стихотворението
„Моят
роден край’’ от Златко Коланев. Ето и малко цитат
от тази красива творба:
„Горе, в полите на Родопите,
след завои и борови гори,
се крие моето чудно село,
Равногор се казва, запомни.”
Групата при читалището
изпълни няколко автентични
песни, а в самия обичай взеха участие група младежи от
Равногор и гайдарджията
Ангел Узунов. Ангел Колев
изпълни няколко мелодии
на перо. Ръководителят на
групата Нейчо Дечев съпровождаше на акордеон изпълнението на двете Елени
Стамболиеви.
Естествено, програмата ни много се хареса. А
снимката запази хубавото
ни настроение от срещата в
телевизия „Скат”!
Мария СПАСОВА
картотекира млади момчета
като Илиян Шалев, Николай
Павлов и братята Васил и
Николай Велчеви. Те се включиха много добре в играта и
показаха, че в Брацигово все
още има добри млади футболисти и надежди за бъдещето
на футбола в града.
В следващите два кръга
посрещахме отборите на
„Балкан” /Варвара/ и на „Левски” /Паталеница/. В първото
от двете домакинства завършихме 0:0. Много добра игра
отново показа нашият вратар
и защитата пред него, които не
допуснаха гол. Определено
гостите бяха по-добрият и
физически по-подготвеният
отбор на терена, като този
равен резултат може да причислим към графата с успехи
на нашите момчета.
Във второто поред домакинство - срещу отбора на
Паталеница, последва ново
равенство – 2:2. Гостите повеждаха на два пъти. Първият

На среща в кафе-аперитив „ЕВРОФУТБОЛ”, състояла се през
октомври, председателят на ВМРО-БНД Красимир Каракачанов дари спортни екипи на футболистите от ФК „Брацигово”.

на класирането. Загубихме с
2:1, гостите поведоха с 1:0
през първата част. През второто полувреме след гол на
Георги Георгиев изравнихме,
но в самия край гостите отбелязаха втори гол, с който
спечелиха мача. Той ще се запомни с много здрава битка по
целия терен и с отсъствието на
Христо Мишев. /След грешка в
медицинския лист съдиите не
допуснаха Христо да играе./
В десети кръг гостувахме
на негостоприемния отбор на
с. Братаница. Мачът беше изместен за сряда от 15 ч., продиктувано от предстоящите
избори. Беше в работен ден
и отново имаше много отсъстващи, които нямаше как да
се освободят от работа. Липсваха Тодор Малинов, Пейчо
Малинов, Пантелей Малинов,
Иван Чомпалов. Загубихме с
4:1, а почетното попадение
отбеляза Костадин Чомпалов.
От този мач старши треньорът

„ЧИКО” ДОМИНИРА
На 12 ноември, въпреки студеното време, футболните
фенове, дошли на стадиона в Бяга, бяха възнаградени с цели
6 гола в срещата с Черногорово. За равностойност в двубоя
не може да се говори, защото домакините доминираха през
целия мач с хубави технически изпълнения и завършиха при
резултат 6:0.
Димитър ПОПОВ

гол и първото изравняване
за нашите отбеляза Христо
Мишев в началото на второто
полувреме. В самия край на
мача Иван Бекриев донесе
точката за нашите, след като
се откъсна сам срещу вратаря
на гостите и с прецизен удар
по земята прати топката в мрежата на Паталеница.
Миналата неделя нашият
отбор гостува на „Светкавица”
/Синитево/. В средата на първото полувреме след изпълнение на пряк свободен удар
домакините откриха резултата. Минути по-късно Христо
Мишев отбеляза красив гол,
но съдиите отмениха попадението заради засада. Въпреки
втория гол на „Светкавица”
през второто полувреме,
момчетата ни не се предадоха
– Иван Бекриев получи добър
пас от Пантелей Малинов и
върна един гол за 2:1. Въпреки няколкото добри положения, до втори гол нашите не
стигнаха. Малко преди края
на срещата, след контраатака
футболистите на Синитево отбелязаха трети гол и така се
стигна до крайното 3:1.
След изиграването на 13-те
кръга нашите се намират на 12о място с 14 спечелени точки.
Георги ГЕОРГИЕВ
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