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Общински вестник
МЕЖДУ ДВА БРОЯ
Брацигово няма да се включи
в областната ВиК асоциация
Община Брацигово няма да подкрепи създаването
на областната ВиК асоциация. Това решиха категорично
общинските съветници на второто поредно заседание
за 2016 г. Обект на широка дискусия в комисиите на
местния парламент на Брацигово стана предложението
на Областна администрация – Пазарджик за учредяване на Асоциация по водоснабдяване и канализация, което е част от националната реформа в сектора.
Коментирано бе също, че в новия програмен период
на Европейския съюз средства ще бъдат усвоявани
единствено от асоциации. Кандидатстване от страна
на общински дружества няма да бъде възможно. И
брациговските парламентаристи, както и много други
техни колеги от областта, определиха като неуспешна,
поне на този етап, новоучредената ВиК асоциация. Съветниците поискаха и мнението на кмета Петко Петков.
Не на последно място коментиран бе и чисто човешкият
фактор. При участие в регионалната асоциация реално
без работа ще останат и част от хората, работещи в общинското „ВиК“, а цената на водата и услугите по водоснабдяване драстично ще се покачат.
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БЮДЖЕТ 2016 - ПРИЕТ!

Такса “куче”
Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Брацигово и по-специално изменение в тарифата по чл. 3, ал. 1 обсъждаха местните общински съветници на заседание в края на месец февруари. Чл. 2, ал. 1 се
допълва с нова точка 8 – такса „куче”.
Изменението касае такса, която към момента е само
на книга, а трябва да се прилага активно, за да се увеличи отговорността на стопаните.
Една американска приказка казва, че не пистолетът
стреля, а човекът зад него. Ако хората са главният фактор за размножаване на кучетата, трябва да видим какво
да правим с тези хора, които имат кучета и които се занимават с кучета.
Миналата година Брацигово нашумя в медиите със
случая на нахапания от питбул мъж, а разхождащите се
четириноги са естествен интериор навсякъде из града.
Ежегодно се работи за овладяване на кучешката популация на територията на общината, но не се наблюдава
намаление на бездомните четириноги.

Уважаеми съг раждани ,
Инициативният комитет за отбелязване на 140-ата
годишнина от Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт издирва стари снимки за места, обекти и личности от миналото на града.
Молим всички, които разполагат с атрактивни фотографии да ги предоставят на инициаторите.
Идеята е да бъде организирана изложба „Уловени
мигове от и за Брацигово“, която да бъде показана в
навечерието на празника.
Фотографиите ви ще бъдат съхранени и върнати веднага след сканирането им.
Надяваме се идеята да ви заинтригува, да разровите
старите си албуми и да ни съдействате.
Желателно е предоставената снимка да бъде съпътствана с описание на отражението и годината, в която е
направена.
Онези, които са на ти с новите технологии могат да
изпращат стари фотографии като прикачени файлове на
посочените по-долу електронни адреси.
За повече информация се обръщайте към:
Йордан Павлов – зам.-кмет на община Брацигово
тел.: 03552 20 65, вътр. 103 или 03552 20 53
e-mail: kmet@bratsigovo.bg
Иванка Стефанова – гл. експ. „Образование и култура“
тел.: 03552 20 65, вътр. 120
e-mail: obrazovanie_brvo@abv.bg

Преходният остатък от
2015 г. от реализираните
икономии на средства за
финансиране на делегираните от държавата дейности,
който ще се ползва през
2016-а за финансиране на
същите дейности при спазване на условията на чл. 91,
ал. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. е в
размер на 196 839 лева.
В приходната част на
бюджета със знак минус
са планирани разходите
за погасяване на заем към
Общинска банка АД – 15 790
лв., и към Фонда за енергийна ефективност – 6 503 лв.
Приоритетите в разходната част на бюджета,
както е по закон, са заплати,
осигурителни
плащания,
обезщетения,
помощи,
стипендии,
медикаменти,
храна, отопление, издръжка
на социални, здравни и образователни заведения в
общината.
В частта за приходите
с общински характер са
включени:
Предоставените от държавата трансфери за местни
дейности – обща изравнителна субсидия – 629 900
лв., и трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване – 44 100 лв.
За 2016 г. целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 212 300
лв. В закона не е уточнено
колко от тях са за изграждане и основен ремонт на
общински пътища, с което е
дадена възможност на общините сами да преценяват
това.
Планираните собствени
приходи в Бюджет 2016 за
Община Брацигово са в размер на 1 315 213 лв.
„Априлци”

Бюджетът на община
Брацигово за 2016-а година
бе приет с общо мнозинство
от 13 гласа на редовно заседание на Общинския съвет.
Като бюджет на предизвикателството го обявиха от
администрацията. Въпреки
това са запазени всички социални придобивки. Остават

общинското ръководство.
Съотношението между
държавните и местните приходи е 3 556 886:1 962 677.
Изготвянето на проекта
на бюджета на Община
Брацигово за 2016 г. в приходната част е извършено
при спазване размерите на
бюджетните
взаимоотно-

пътища и целева субсидия за
капиталови разходи.
При разработване проектобюджета на Община
Брацигово средствата за
финансиране на делегираните от държавата дейности
са определени по функции и
дейности, съгласно Единната
бюджетна класификация в

добавките за новородени
– първо и второ дете, както
и еднократните помощи за
крайно нуждаещи се самотни хора и възрастни и помощите за траурни услуги
на самотни и бездомници.
Не се предвижда увеличение на местните данъци и
такса смет.
5 млн. 519 хил. 563 лв. е
финансовата рамка.
„Има вероятност рамката
да нарасне, защото все още
европейските програми не
са стартирали. По-силната
част на оперативните програми е през второто полугодие на настоящата година
и през 2017-а”, обясниха от

шения между централния
и бюджета на Общината за
2016 г., определени със Закона за държавния бюджет
на РБългария за 2016-а и
очакваните постъпления от
общинските данъчни и неданъчни приходи.
За тази година се запазват видовете субсидии
от централния бюджет за
бюджетите на общините, а
именно: обща субсидия за
делегираните от държавата
дейности, трансфери за
местните дейности, включващи обща изравнителна
субсидия и средства за
зимно поддържане и снегопочистване на общински

размери, определени съгласно Решение №859/03.11.2015
г. на МС за приемане на
стандартите за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2016 г.
Съгласно ЗДБРБ за 2016-а
държавният трансфер за
общините ще се разпределя
по тримесечия, както следва: I тримесечие – 30 на сто,
II тримесечие – 25 на сто, III
тримесечие – 20 на сто, и IV
тримесечие – 25 на сто.

Със символично засаждане на дърво в центъра на
града кметът Петко Петков
даде старт на тържеството
по случай Националния
празник на РБългария – Трети март.
„Да се грижим за дръвчето, както се грижим за
свободата”, каза в изказването си пред гражданите
градоначалникът. Тържеството продължи с възпоменателно шествие до дома
на брациговския опълченец
Тодор Чомов – участник в
Руско-турската освободителна война и самоотвержен
защитник на Самарското

ПОСРЕЩНАХМЕ 3 МАРТ

Кметът на община Брацигово забрани
паленето на гуми и други отпадъци
по време на празника Сирни Заговезни
Кметът на община Брацигово Петко Петков издаде
заповед, с която забранява изгарянето на отпадъци,
автомобилни гуми и други силно димящи предмети в
дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините, поречията и други обществени места на
територията на община Брацигово по време на празника
Сирни Заговезни. Нарушителите ще бъдат глобявани по
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Брацигово и Закона за административните нарушения и наказания.

30 ст.

знаме при Стара Загора.
След поднасянето на
венец обществеността се
насочи към паметника на
руските войни в града. Под
звуците на националния
химн военнослужещите от
поделение 28 930 тържествено издигнаха българския
трибагреник. Слово по случай Националния празник
на РБългария произнесе
Йорданка Василева – уредник в ГИМ. Тя припомни,
че не трябва да забравяме

синовете на Брацигово и
околните селища – опълченците Тодор Чомов, Димитър Костов, Илия Драгов,
Костадин Драгов, Ангел
Стоянов, Димитър Стоев,
Филип Георгиев, Георги
Попхаритов, Тодор Стоянов,
Димитър Кънчев, Костадин
Троянов, Димитър Попов,
Васил Делчев, Петър Сизов,
Ангел Гюргаков, Димитър
Стоянов и други, които превърнаха Шипка в непомрачим символ на героизъм и
родолюбие.
Рецитал по стихове за
свободата изнесоха уче-

ниците от СОУ „Народни
будители” и НУ „Васил
Петлешков”. Цветя и венци
в знак на признателност
бяха поднесени от Община
Брацигово, Общински съвет – Брацигово, КСУДС,
Народно читалище „Васил
Петлешков – 1874”, СОУ „Народни будители”, Начално
училище, Общинска организация на Съюза на сержантите от запаса и резерва,
Пенсионерски клуб „Дълголетие”, Коалиция „Бъдеще
за Община Брацигово” и
признателни граждани.
Таня ЙОРГОВА
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История - традиции
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По време на хилядолетното си съществуване българската земя е видяла много насилие и е попила цели
реки от кръв. То не са били византийци българоубийци,
османлии, черкези, татари и каква ли не още кръвожадна сган!
Според историците по време на падането на
държавата ни под турско робство по нашите земи са
живели около 3 милиона българи. Пет века по-късно –
пак били толкова. Можем да си представим за какво
изтребление става дума.
И все пак най-зловещ от всички векове, останали
зад нас, като че ли е двайстият. И то не заради броя на
избитите, а заради безумието на братоубийството. Поне
през петдесет от годините на това столетие кръвта на
хиляди българи е била проливана не от чужди нашественици, а от други българи. Достатъчно е да си припомним за безчинствата на македонските сатрапи, за
събитията през 1923-а и годините след нея, за атентата
в черквата „Св. Неделя” и за периода на четирийсетте.
Убивало се е масово. Убивало се е заради идеология,
заради власт, заради лична мъст и кой знае още заради
какво...
Кой е бил прав и кой крив, едва ли някой някога ще
може да отсъди. Отнемането на човешки живот без съд
и присъда във всички времена се е считало за престъпление и по този въпрос не може да има две мнения.
Така че единственото, което има смисъл днес, е да се
прости. Жертвите трябва да простят на палачите си, за
да може да се продължава успешно напред.
С тази уговорка ми се ще да разкажа, без да съдя
и без да обвинявам когото и да било, една случка от не
чак толкова далечното минало.
Годината била 1944-а, а месецът – март. Селищата по
родопските ридове на запад от Въча били все още притиснати от дълбокия сняг и много повече – от ужаса,
с който въздухът бил пропит. Душите на обикновените
селяни били като парализирани от събитията, разиграващи се пред очите им. През тези дни от горите се
дочувал зловещият екот на нестихващи изстрели, а в
селата непрекъснато нахълтвали отряди от страховити
униформени. Полиция, жандармерия, войска...
Знаело се само едно – че е организирана потеря за
изтребване на партизаните, укриващи се из горите.
Докато един ден преследвачите влетели в Жребичко и тутакси започнали обиски по къщите. Те наричали
себе си „Ловна дружина”. По-цинично от това определение „ловците”едва ли биха могли да си прилепят,
но... Било въпрос на морал.
Сред тях имало и такъв, който, за да всява респект,
носел в ръцете си набучена на кол човешка глава.
Когато зърнала тази гледка от двора ни, майка ми
била потресена, получила спазми и започнала да повръща. Тогава някоя от съседките й взела, че промълвила: „Повръща, защото това е брат й.” А началникът
на дружината само това чакал. „Брат ли ти е този?”
– залепил се той до майка ми и започнал да я разпитва.
Тя естествено отрекла и се заклела, че не от сестрински
чувства й било прилошало. „А къде е брат ти? Къде е
мъжът ти?” – не секвали въпросите. Майка ми се заела
страстно да обяснява надълго и нашироко, че мъжете,
за които я питали, били мобилизирани и че са някъде
по фронтовете в Гърция. Но кой да й повярва?!
В един момент разпитващият забелязал сестра ми,
тогава тригодишна, и прибягнал към лукавство. „Знаеш ли, малката, къде е баща ти?” „Знам – отговорила
му уверено тя. – Елате да ви покажа.” И тръгнала към
вкъщи. Полицаите мигом свалили карабините от ремъка и хукнали след нея с насочени дула. А сестра ми ги
вкарала в стаята, изправила ги пред една географска
карта, окачена на стената, и показала с пръстчето си
някаква точка около Ксанти. „Тук е!” Преследвачите
застинали в недоумение, но началникът им все пак
продължил. „А баща ти има ли пистолет?” „Има – отговорила отново утвърдително сестра ми. – Елате да
ви го покажа.” Последвала същата реакция и групата
отново последвала малката си предводителка до един
шкаф. Там тя издърпала чекмеджето и извадила един
глинен пистолет – свирка, от онези, които продавали
по панаирите. „Ето го!” Тогава всички се разсмели с
глас и напуснали къщата, оставяйки майка ми на спокойствие.
Спокойствие – силно казано, тъй като час по-късно една от партизанските къщи пламнала за всеобщо
назидание на насила насъбраното селско население.
През следващите дни хората не си говорели за нищо
друго, а тайничко шушукали, потреперващи от страх, за
избитите повече от сто човека някъде надолу – из деретата на Въча. По-големи ужаси те не били преживявали
даже и по време на отминалите войни.
Та трябва ли да се припомнят тези отминали епизоди от разделното време? Мисля, че да. Но спокойно и
трезво. Те са история, която не може да бъде заличена.
Но може да бъде преосмислена така, че яростта да
бъде укротена. В името на добруването на бъдещите
поколения.
Димитър ДЪНЕКОВ

По традиция в края на
месец февруари отдавна излезлите от Брацигово люде
и заселили се във втория по
големина град Пловдив си
дават среща. И така цели 92
години. Като камбанен звън
проехтя поздравът на Данаил
Търпоманов в голямата зала
на култовия хотел „Марица”.
Той – дългогодишният председател на културно-просветното дружество на брациговци
в Пловдив, поздравяваше с
„Добре дошъл” всеки потомствен нашенец, който, макар
и в големия град, не забравя
корените си. А такива не
липсваха. Над 200 души бяха
посветили петъчната си вечер
на Брацигово и спомените за
него. Всички станаха на крака
при тържествените звуци на
химна на града. За да им напомнят за родния край, на срещата присъстваха самодейци
от Народно читалище „Васил
Петлешков – 1874”. Групата за
народно пеене „Сбабарянка”
и момичетата от танцов състав
„Брациговче” внесоха много
ритъм и настроение и поставиха началото на веселието.
Водещият на купона Никола
Мегенов изненада присъства-

щите с една провокативна
новост.
За първи път в 92-годишната история на дружеството
се учредява приз „ПОЧЕТЕН
ЗНАК на КПД „Васил Петлешков” – гр. Пловдив”, чиято цел
е да извади от сянката на неизвестността и личната скромност значими постижения на
наши членове и да ги популяризира и направи обществено
достояние, като по този начин
ги превърне в заразителен
пример за по-младите и повод
за гордост на по-възрастните
брациговци.
Първите удостоени лауреати, избрани сред множество
номинации в четирите категории са:
– Борислав Китов – за съхранение и развитие на брациговския дух в гр. Пловдив;
– Данаил Търпоманов – за
принос в общественото развитие на Република България,
по повод обявяването му за
„Почетен гражданин на град
Пловдив”;
– Нели Дамянова – за будител, по случай двукратното
й награждаване с „Учител на
годината” в България;
– Живка и Камелия Адже-

ларови – за млади таланти,
по случай успешното представяне и награждаването им
на Международен литературен
конкурс в Москва.
Идеята на ръководството е
тези награди да станат ежегодни и вече да бъдат връчвани
не само на членове на дружеството, но и на граждани на
Брацигово, чиито постижения
са допринесли за славата и
престижа на града.
За пореден път брациговци

чуха емблематичното стихотворение „Черешовият топ”
на Антон Ашкерц в изпълнение на четвъртокласничката
Теодора Апостолова. А после,
опиянени от негата на спомена,
се потопиха в сладки приказки
и кръшни танци. Да уважат
вечерта бяха дошли и настоящото ръководство на община
Брацигово – кметът Петко
Петков и зам.-кметът Йордан
Павлов, със съпругите си.
ДАР

Да направим училището
по-привлекателно място
Под този надслов точно
на 19 февруари в ОУ „Христо
Ботев” – с. Исперихово директорът г-н Иванов бе поканил
гости и колеги, за да открият
учебни кабинети по спечелени
проекти. И двата такива са по
Национална програма „Училището – територия на ученето”
като I кабинет е по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален
етап” – „Учим, играем, творим
и мечтаем”. Проектът е на стойност 9 680 лв., а ръководител
– г-жа Стоянка Лазарова (начален учител). Продължителността му ще е 4 години.
Г-н Иванов – директор на
училището, коментира, че
оценката на образователните
специалисти по изпълнението

на проекта е „отличен”. Това
видяхме и ние, присъстващите.
Г-н Георгиев – кмет на селото, честити новата придобивка

1 март в с. Исперихово
По инициатива на г-жа
Билбилева и с помощта на
г-жа Аризанова, IV „а” клас посрещна Баба Марта (Йорданка
Атанасова) в училище „Хр.
Ботев”. След това, в 10.00 ч.
добрата старица, Пижо и Пенда
и четвъртокласници изнесоха
програма пред Кметството под
музикалното оформление на г-н
Йонков. Към празника се присъединиха и подготвителната група от ОДЗ „Й. Шопов”, водени
от г-жа В. Найденова и г-жа С.
Атанасова и тяхната музикална
ръководителка г-жа Сендрева.

Три в едно
На 1 март членовете на НЧ
„Просвета – 1911” препълниха
Клуба на пенсионера, където
се проведоха три мероприятия.
Активистки на читалището
накичиха всички с мартеници,
изработени от тях, с пожелание
за здраве, успех в живота и
Баба Марта да бъде по-щедра
с добрините си през месеца.
В този дух поздравления на-

на учителите и учениците и им
пожела ползотворни занимания с хубавите книги, интересните и занимателни игри.

II кабинет е оборудван по
Национална програма „Информационни технологии в училището”. Проектът е на стойност
9 200 лв., а ръководител ще е
г-жа Ангелина Неделчева. Найновото е, че преподавателят
ръководи, задава задачите и
индивидуално работи с всяко
дете.
Успехи, млади приятели, на
нивата на познанието!
Василка ВЪЛЧЕВА

138 години ни делят от първия Трети март

Кметът на селото инж. Георгиев бе подготвил мартеници за
всички присъстващи и скромна
почерпка.
Вечерта пък читалищните
деятели отбелязаха Деня на самодееца – с вкусни ястия, които
всяка една направи, и спомени
от изминалия самодеен живот.
В. ВЪЛЧЕВА

В навечерието на 3 март в
ОУ „Хр. Ботев” бе отбелязана
бележитата дата с учениците
под ръководството на Кръстанка Личева, Росица Василева и
Ивайло Йонков.
На самия Национален празник в храм „Св. Димитър” отец
Паун Николов отслужи Света
божествена литургия с панихида за загиналите и участвалите
в Освободителната война и
доброволците в чети и въстания против петвековното
османско робство.
Вечерта в клуб „Канапе”

слово, рецитал и възрожденски песни, изпълнени от хора
към читалището ни, допълниха
празничната програма.
После тя продължи с честване на 8 март – за тези, които
тачат този ден, макар и в аванс,
с много забавни игри, томбола,
кръшни хора, пожелания за
жените и майките.
Благодарим на организаторите – Румяна Аризанова,
Денка Георгиева и всички, които допринесоха за приятния
празник.
В. ВЪЛЧЕВА

правиха кметът на селото Йорданка Петкова и секретарят на
читалището Васка Спасова.
В Деня на самодееца Настоятелството на читалището
проведе отчетно-изборно събрание. След прочетените отчетни материали, изказващите
се подчертаха положителната
роля на читалището в живота
на селото. Благодарение на
него има богата културномасова и просветна дейност, изучават се местните традиции,

автентични песни, организират
се телевизионни предавания
и се поддържа материалната
база в добро състояние.
Избрано бе ново ръководство в състав: Настоятелство:
Славка Кушлева – председател, и членове – Мария Христева, Грозденка Тюкенова, Мария
Млечкова и Йордан Влахов.
Проверителна комисия: Водица Тюкенова – председател, и
членове – Мария Сиракова и
Йорданка Канчева.

След приемане на всички
материали, преминахме към
празнуване Деня на самодееца.
Беше дадена скромна почерпка на присъстващите, а
жените от фолклорната група с
ръководител Славка Кушлева
запяха местни песни. Така полезното и приятното бяха съчетани в едно и всички останахме
с повишен дух и тонус за живот
и дейност.
Катя КОМИТОВА

10 март 2016 г.

Общество

Започна закриването
на горските пунктове Прошки е - Христос умира
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Започна закриването на контролните горски
пунктове. В нашата област два вече не работят –
Ïревала и Варвара. Според Изпълнителната
агенция по горите занапред ще има по-ефективен контрол върху превоза на дървесина, който
ще се извършва от мобилна горска стража. По
думите на директора на Регионалната дирекция
по горите в Пазарджик инж. Владимир Влахов, промените ще засилят контрола. Според
него с въвеждането на електронния превозен
билет товарните МПС-та могат да се следят от
всяка точка в областта. Горските инспектори са
снабдени с таблети и могат да проверят откъде
е тръгнал камионът, какъв е неговият товар и
къде дървесината подлежи на разтоварване.
По този начин става безсмислено да се стои
на пост и да се чака превозните средства да
минат оттам, коментира Влахов. Той допълни, че
на мястото на двата закрити контролни горски
пунктове има изградени нови мобилни екипи – в
Батак и в Пазарджик, които проследяват пътя на
дървесината. Освен това възможността за нарушения е сведена до минимум. Доказателство е
и фактът, че има само няколко акта през изминалата година. Внезапните проверки на складове
за преработка на дървесина на територията на
Регионалната дирекция по горите – Пазарджик
продължават. С изменението на Закона за горите от 1 януари т.г. в цеховете и складовете
за преработка и съхранение на дървесина се
въведе изискването да бъдат снабдени със системи за видеонаблюдение. Те трябва да работят
непрекъснато и да следят входовете и изходите
на складовете и по всяко едно време да отчитат
дървесината към тях и от тях.
Според представители в дървопреработващия бизнес въвеждането на видеонаблюдение е скъпа и напълно ненужна инвестиция.
Собственици на такива складове споделиха, че
само за видеонаблюдението са платили 1900
лв., за GPS-ите на камионите – още около 1000
лв. А колко ефикасни ще бъдат новите мерки и
дали те ще доведат до ограничаване на поголовните злоупотреби в българската гора, ще разберем съвсем скоро.
„Априлци”

Църковното
бракосъчетание
между православни и неправославни християни, както и между
православни и нехристияни ще
бъде една от основните теми, които
православните църкви ще обсъждат на своя Осми вселенски събор
тази година. Да, прочетохте добре –
православни духовници смятат
смесените бракове за изключително важен проблем на православието днес, 20 века след възникването
на християнството. Явно 2000 години не стигат.
По-интересна обаче е позицията на над 400 души – духовници
и миряни българи, които са се
подписали под протестно писмо,
заклеймяващо църковния брак
между православен и инославен
(с други думи католик, протестант,
грегорианец и пр. вариации на
християнството).
Защо вместо да забележат, че
днес Христос умира, подписалите
се под писмото ни занимават с формалности?
Децата на България загиват.
„Пропуснахме шанса да ги възпитаме”, призна онзи ден адвокат
Марин Марковски по една национална телевизия. Те показват среден пръст на портретите на Ботев и
Левски. Те се друсат с „дизайнерска
дрога”, пълна с боклуци, които ако
не ги убият на място, ги карат да
удрят бащите си с брадва и да влизат в психиатрия . Те се стрелят и се
пращат едни други в „Пирогов”, защото „имали конфликт” (а са на по
15 години!).
Те се пребиват до смърт на пешеходни пътеки и в дискотеки, със
или без боксове, ръгат се с ножове,
причакват се в междучасията, за
да „се разберат като мъже”, удрят
учителите си със столове и горди

от постъпката си, качват записа в
интернет, джобят старци за по 10
лева, изнасилват баби по селата,
самите те са бити и насилвани от
алкохолизирани, нещастни и мизерни родители...
Църквата, а къде сте вие? Миряните, които подписвате петиции
против икуменизма (единението на
всички християнски учения), къде
са вашите деца? Защо не слезете
долу, на земята, за да видите колко
черна е тя и да се опитате да изтриете кървавите следи на безразличието? Защо не ходите в училищата и в
гетата и не проповядвате любов към
ближния, защо не създавате кухни,
за да нахраните гладния, защо не
дадете ризите си на голия и посока
на „еретика”, както го наричате? На
кой отчаян човек вдъхнахте надежда, кого обърнахте с лице към Бога,
какво правите, за да съхраните и
предадете заветите на Христос?
Във време, в което атеизмът е
завладял Запада, ислямът прониква в цяла Европа заедно с бежанската вълна, а България бавно, но
сигурно гние, някакви хора се противопоставят на църковния брак
между православни и католици, за
да „съхранят чистотата на вярата”
(а всъщност да отблъснат от православието всеки, който е различен
от тях).
Православната ни църква пък,
заедно с останалите си посестрими,
превръща този въпрос в крайъгълен
камък за християнството. Вместо
това, първо се погрижете за Него –
за умиращия, който веднъж загина
заради греховете ни, а сега – заради
слепотата ни. Спасете го, като спасите децата ни, защото запомнете –
без вярващи няма Христос. Простете си, за да ви прости и той...
Източник: интернет
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение
на Решение №45 от 29.01.2016 г. на Общински съвет – Брацигово

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и
чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №43
от 29.01.2016 г. на Общински съвет – Брацигово

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

1. Ïóáëè÷åí òúðã ñ ÿâíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä
íàåì íà ÷àñòè îò íåäâèæèì èìîò, ïóáëè÷íà îáùèíñêà
ñîáñòâåíîñò, ïðåäñòàâëÿâàùè ïîìåùåíèÿ ñ ïëîù 38.00
êâ. ì, îáîñîáåíè â ñàìîñòîÿòåëåí îáåêò ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí âõîä, íàìèðàù ñå â çàïàäíàòà ÷àñò íà ïúðâè åòàæ
â äâóåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà, ïîñòðîåíà â óðåãóëèðàí ïîçåìëåí èìîò I - 804, Çäðàâíà ñëóæáà, â êâ. 37 ïî ðåãóëàöèîííèÿ ïëàí íà ñ. Êîçàðñêî, óëèöà „27-à” ¹6.
Ïðåäíàçíà÷åíèå íà îáåêòà – çà àïòåêà.
Àäìèíèñòðàòèâåí àäðåñ – ñ. Êîçàðñêî, îáù. Áðàöèãîâî, óëèöà „27-à” ¹6.
1.1 Ñðîê çà îòäàâàíå ïîä íàåì – 5 (ïåò) ãîäèíè.
1.2 Íà÷àëíà òðúæíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà – 70.30 ëâ.
áåç ÄÄÑ.
1.3 Çàäúëæèòåëíî óñëîâèå – îáåêòúò, ïðåäìåò íà
òúðãà, äà ñå ïîëçâà ñàìî ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî ìó.
2. Òúðãúò äà ñå ïðîâåäå íà 24.03.2016 ã. îò 14.00 ÷.
â ñãðàäàòà íà Ìëàäåæêè äîì – Áðàöèãîâî, óë. „Õðèñòî
Ñìèðíåíñêè” ¹1.
3. Òðúæíà äîêóìåíòàöèÿ ìîæå äà ñå çàêóïè îò ôðîíòîôèñà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî ñðåùó
ñóìàòà îò 30.00 ëâ. äî 16.00 ÷. íà 23.03.2016 ã.
4. Äåïîçèò çà ó÷àñòèå â òúðãà â ðàçìåð íà 10% îò íà÷àëíàòà òðúæíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà ñå âíàñÿ â êàñàòà
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî èëè ïî áàíêîâ
ïúò ïî ñìåòêà IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF ïðè Îáùèíñêà áàíêà ÀÄ – êëîí Ïåùåðà äî 16.30
÷. íà 23.03.2016 ã.
5. Äîêóìåíòè çà ó÷àñòèå â òúðãà ñå ïðèåìàò íà
ôðîíò-îôèñà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî
äî 16.45 ÷. íà 23.03.2016 ã.
6. Îãëåä íà îáåêòà, ïðåäìåò íà òúðãà, â ïðèñúñòâèåòî íà ñëóæèòåë îò Êìåòñòâî Êîçàðñêî ñå èçâúðøâà ñëåä
ïðåäâàðèòåëíà çàÿâêà è ïðåäñòàâåí äîêóìåíò çà çàêóïåíà òðúæíà äîêóìåíòàöèÿ äî 15.00 ÷. íà 23.03.2016 ã.

1. Ïóáëè÷åí òúðã ñ ÿâíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä íàåì
íà ïîìåùåíèå ñ ïëîù 16.00 êâ. ì è èäåàëíè ÷àñòè îò îáùèòå
÷àñòè, ïðåäñòàâëÿâàùè 9.00 êâ. ì îò îáù êîðèäîð, íàõîäÿùè
ñå íà òðåòè åòàæ, äÿñíî êðèëî â òðèåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà ñ èäåíòèôèêàòîð 06207.501.267.1 – çäðàâíî çàâåäåíèå, ðàçïîëîæåíà â ïîçåìëåí èìîò ñ èäåíòèôèêàòîð 06207.501.267
ïî êàäàñòðàëíàòà êàðòà è êàäàñòðàëíèòå ðåãèñòðè íà ãð.
Áðàöèãîâî, óë. „Òðåòè ìàðò” ¹35À.
Îáùà ïëîù çà îòäàâàíå ïîä íàåì – 25.00 êâ. ì.
Ïðåäíàçíà÷åíèå íà îáåêòà – çà èçâúðøâàíå íà ìíîãî ïðîôèëíè ìåäèöèíñêè èçñëåäâàíèÿ.
Àäìèíèñòðàòèâåí àäðåñ – ãð. Áðàöèãîâî, óëèöà „Òðåòè
ìàðò” ¹35À.
1.1 Ñðîê çà îòäàâàíå ïîä íàåì – 5 (ïåò) ãîäèíè.
1.2 Íà÷àëíà òðúæíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà – 35.00 ëâ. áåç
ÄÄÑ.
1.3 Çàäúëæèòåëíî óñëîâèå – îáåêòúò, ïðåäìåò íà òúðãà,
äà ñå ïîëçâà ñàìî ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî ìó.
2. Òúðãúò äà ñå ïðîâåäå íà 24.03.2016 ã. îò 10.00 ÷. â
ñãðàäàòà íà Ìëàäåæêè äîì – Áðàöèãîâî, óë. „Õð. Ñìèðíåíñêè”
¹1.
3. Òðúæíà äîêóìåíòàöèÿ ìîæå äà ñå çàêóïè îò ôðîíòîôèñà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî ñðåùó ñóìàòà îò 30.00 ëâ. äî 16.00 ÷. íà 23.03.2016 ã.
4. Äåïîçèò çà ó÷àñòèå â òúðãà â ðàçìåð íà 10% îò íà÷àëíàòà òðúæíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà ñå âíàñÿ â êàñàòà íà
Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî èëè ïî áàíêîâ ïúò ïî
ñìåòêà IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF ïðè
Îáùèíñêà áàíêà ÀÄ – êëîí Ïåùåðà äî 16.30 ÷. íà 23.03.2016 ã.
5. Äîêóìåíòè çà ó÷àñòèå â òúðãà ñå ïðèåìàò íà ôðîíòîôèñà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî äî 16.45 ÷.
íà 23.03.2016 ã.
6. Îãëåä íà îáåêòà, ïðåäìåò íà òúðãà, â ïðèñúñòâèåòî
íà ñëóæèòåë îò Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ ñå èçâúðøâà ñëåä
ïðåäâàðèòåëíà çàÿâêà è ïðåäñòàâåí äîêóìåíò çà çàêóïåíà
òðúæíà äîêóìåíòàöèÿ äî 15.00 ÷. íà 23.03.2016 ã.

Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: ñòàÿ ¹16
Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî,
òåë. 03552/20-65, âúòð. 116 èëè 110
èëè Êìåòñòâî Êîçàðñêî, òåë. 03554/23-53
Ïåòêî ÏÅÒÊÎÂ
êìåò íà îáùèíà Áðàöèãîâî

Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: ñòàÿ ¹16
Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ – Áðàöèãîâî,
òåë. 03552/20-65, âúòð. 116 èëè 110
Ïåòêî ÏÅÒÊÎÂ
êìåò íà îáùèíà Áðàöèãîâî

ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

О П Е РАТ И В Н А П Р О Г РА М А

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда към Домашен социален патронаж, град Брацигово”
BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”

ОБЯВА
Община Брацигово е бенефициент по проект
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
към Домашен социален патронаж, град Брацигово”
BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Във връзка с реализирането на дейност 6 – Обучение на персонала за предоставяне на услугите, ще
се проведе въвеждащо обучение на 20 лица, които да
придобият специфични знания и умения, за изпълнение на професионални отговорности за работа с уязвими групи. Повишаване на професионалните умения и мотивация на личните асистенти, социалните
асистенти и домашните помощници чрез въвеждащо
обучение по предоставяне на почасовите социални
услуги в общността или в домашна среда.
Професионалното обучение ще се извърши от
лектор (обучител по програма, отговаряща на Методиките за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
в общността).
Въвеждащото обучение ще се състои от няколко
основни модула, а именно:
1. Общо познание за домашни грижи и услуги.
Права и задължения на персонала за предоставяне
на услуги в домашна среда;
2. Оказване на помощ и емоционална подкрепа на
потребителите на социални услуги;
3. Специфика на грижите за хора с увреждания и
възрастни хора с увреждания;
4. Развиване на социалните умения на персонала
за предоставяне на услуги в домашна среда;
5. Процедури за осигуряване качеството на социалните услуги;
6. Екипни стандарти в работата на персонала за
предоставяне на услуги в домашна среда;
7. Безопасни условия на труд.
Обучението ще се проведе в рамките на 1 (един)
работен ден от 9.00 ч. в залата на Младежки дом –
Брацигово на 18.03.2016 г.
Десислава ГЪЛЪБОВА – ръководител проект
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово
и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че
този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Европейския социален фонд и МТСП.

КНИГИ ЗА БРАЦИГОВО

59 страници – цена 10 лв

140 страници – цена 4 лв

314 стра ници – цена 6 лв

С притурка и твърди корици,
231 страници – цена 20 лв

104 страници – цена 3 лв

Книгите се продават в музея и книжарницата на Брацигово или чрез заявка на електронната поща на
гражданско сдружение „Памет” – pametbr36@abv.bg (напишете вашия адрес и телефон )

Ние - хората
100 ГОДИНИ ОТ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
От Равногор:
1. АНГЕЛ АТАНАСОВ ДАСКАЛОВ – чин: старши подофицер, длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен
полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и
хладнокръвие във войната през 1916 г.
2. АНГЕЛ ДИВ. БИЛБИЛЕВ – чин: старши подофицер,
част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
3. АНГЕЛ ПЕТРОВ ПУНЧЕВ – чин: редник, част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст
в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
4. АНГЕЛ СПАСОВ СМАРКАЛЕВ – чин: младши подофицер, длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен
полк, 2-ра рота.
5. АРИЗАН ТОДОРОВ УЗУНОВ – чин: редник, длъжност:
строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през
1916 г.
6. АТАНАС ХРИСТЕВ КАЗАКОВ – чин: младши подофицер, част: 2-ри опълченски полк, мотиви за награждаване:
за проявена храброст в боевете през 1916-1917 г.
7. Г. ВАСИЛЕВ МАНОЛЧЕВ – чин: старши подофицер,
част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с англичани и французи.
8. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ – чин: младши подофицер, длъжност: отдельонен командир, част: 39-и пехотен
полк, 8-а рота, мотиви за награждаване: за проявена храброст и отличия през войната, както и бягство от неприятелски плен.
9. ГРУЮ ДИНКОВ АНГЕЛОВ – чин: младши подофицер,
длъжност: отдельонен командир, част: 39-и пехотен полк, 7-а
рота, мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги
през войната.
10. ДИМИТЪР Т. КОСТОВ – чин: редник, част: 43-и пехотен
полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с англичани и французи.
11. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ШИКОВ – чин: канонир, длъжност: прислуга, част: 13-и артилерийски полк, мотиви за
награждаване: за отличия в боевете на Дойранския фронт
през 1917 г.
12. ДИМИТЪР ХАРИЗАНОВ – чин: старши подофицер,
част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
13. ИВАН АНГЕЛОВ ГРУДЕВ – чин: редник, част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете
с англичаните и французите.
14. ИВАН КРЪСТАНОВ ЖИЛЮВ – чин: младши подофицер, част: 2-ри опълченски полк, мотиви за награждаване:
за проявена храброст в боевете през 1916-1917 г.
15. ИЛИЯ СТОИЛОВ ДИНКОВ – чин: младши подофицер,
част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
16. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ – чин: фелдфебел,
част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст и саможертва в боевете на вр. Каймакчалан
и при с. Грунища.
17. КРЪСТЮ ИВАНОВ РУСЕВ – чин: редник, длъжност:
строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през 1916 г.

18. П. НИКОЛОВ ХРИСТОСКОВ – чин: ефрейтор, част:
21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
19. ПЕТЪР Г. ТИНЕВ – чин: редник, част: 43-и пехотен
полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с англичани и французи.
20. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНДАФИЛОВ – чин: редник,
длъжност: свързочник, част: 43-и пехотен полк, 8-а рота, мотиви за награждаване: за геройски прояви и взети трофеи
по време на боя на 10 срещу 11.07.1918 г.
21. ПЕЮ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ – чин: младши подофицер, част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за
проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през
1916 г.

НАШИТЕ ГЕРОИ
СВЕТОВНА ВОЙНА
СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ
ЗА ХРАБРОСТ ВОЙНИЦИ
ОТ РАВНОГОР И РОЗОВО
22. ПЕЮ ДИМИТРОВ ЗЪНГАРОВ – чин: младши подофицер, длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен
полк, 10-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и
хладнокръвие във войната през 1916 г.
23. СТЕФАН ПЕТРОВ СПАСОВ – чин: редник, длъжност:
групов началник, част: 21-ви пехотен полк, 10-а рота, мотиви
за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната
през 1916 г.
24. Т. АРИЗАНОВ ДАБИДЖЕВ – чин: младши подофицер,
част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с англичани и французи.
25. ТОДОР ДИМ. ПУНЧЕВ – чин: старши подофицер, част:
21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
26. ХРИСТО ЮР. ВЕЛКОВ – чин: бомбардир, част: 2-ра
артилерийска бригада, 3-и артилерийски полк, мотиви за
награждаване: за проявена храброст и доблест в боевете
при Дойран.
27. ЮРДАН КОСТАДИНОВ ДЕЧЕВ – чин: редник, длъжност: строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви
за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната
през 1916 г.
28. ЯНКО ТИНЕВ ИВАНОВ – чин: фелдфебел, част: 54-и
пехотен полк, 8-а рота, мотиви за награждаване: за отличие
във войната със сърби, англичани и французи през 1915 г.

От Розово:
1. АНГЕЛ Т. БОСИЛКИН – чин: фелдфебел, част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете
с англичани и французи.
2. АНГЕЛ ХРИСТЕВ ИВАНОВ – чин: канонир, длъжност:
телефонист надзорник, част: 13-и артилерийски полк, мотиви за награждаване: за отличия в боевете през 1916-1917 г.
3. АТАНАС ИВАНОВ БАРБОВ – чин: младши подофицер,
длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен полк,
12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през 1916 г.
4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ БАРБОВ – чин: редник, длъжност:
строеви част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през
1916 г.
5. ГАНЮ СТАЙКОВ ГАНЕВ – чин: ефрейтор, длъжност:
групов началник, част: 39-и пехотен полк, 3-а рота, мотиви
за награждаване: за бойни отличия и заслуги през войната.
6. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ – чин: редник, длъжност:
строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през
1916 г.
7. ДАНАИЛ ЯНКОВ БАТАКЛИЕВ – чин: редник, длъжност:
строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през
1916 г.
8. ДИМО АПОСТОЛОВ ЯНКОВ – чин: редник, част: 43-и
пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.
9. ИВАН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ – чин: младши подофицер,
длъжност: отдельонен командир, част: 39-и пехотен полк, 7-а
рота, мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги
през войната.
10. ЛАЗАР ИЛИЕВ ДЮЛГЕРОВ – чин: редник, част: 43-и
пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст на позицията Градешница – Търново.
11. ПЕЮ ДИМИТРОВ ФИЛЕВ – чин: младши подофицер,
длъжност: взводен подофицер, част: 2/3-о 10,5 см планинско
гаубично отделение при 2-ра артилерийска бригада, мотиви
за награждаване: за показани бойни отличия.
12. ТОДОР АТАНАСОВ НАЧЕВ – чин: редник, част: 9-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст
в боевете при Завоя на р. Черна.
13. ТОДОР НИКОЛОВ НАЧКОВ – чин: младши подофицер,
длъжност: отдельонен командир, част: 21-ви пехотен полк,
12-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през 1916 г.
14. ТОМА ДИМИТРОВ – чин: младши подофицер, част: 1ви тежък артилерийски полк, 1-ва 15 см Д/14 батарея, мотиви
за награждаване: за спокойно действие в боя като командир на гаубица на 11 – 12.10.1915 г.
15. ЮРДАН ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ – чин: ефрейтор, част: 2ра пионерна дружина, мотиви за награждаване: за храброст
в боевете с англичани и французи.
16. ЮРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ – чин: санитарен младши
подофицер, част: 6-а полска болница при 2-ра пехотна
тракийска дивизия, мотиви за награждаване: за полезна и
добросъвестна служба.
17. ЮРДАН ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ – чин: младши подофицер, част: 2-ра пионерна дружина, 3-а пионерна рота, мотиви
за награждаване: за отлично носене на службата и храброст
в боевете.
Издирил: Димитър ДЪНЕКОВ

С ДВЕ МИНИМАЛНИ И ЕДНА РАЗГРОМНА ПОБЕДА „А” ОБЛАСТНА ФУТБОЛНА ГРУПА
ФК „БРАЦИГОВО” ЗАПАЗИ ПОЗИЦИЯТА СИ НА ВЪРХА П Р О Г РА М А „ П Р О Л Е Т – 2 0 1 6 ”
Стартът на пролетната
надпревара в „А” ОФГ бе
даден на 27 февруари. В този
първи за пролетния полусезон кръг нашите момчета
приеха на обновения си стадион тима на ФК „Тракия” от
Пазарджик. Мачът потръгна
атрактивно, а играта на
футболистите ни доказа, че
времето за подготовка не е
проспано. С приятно за окото
взаимодействие помежду си,
те притиснаха противника в
неговата половина от терена
и го принудиха да се отбранява отчаяно до последния съдийски сигнал. Единственият
гол падна в 15-ата минута, когато Христо Мишев посрещна
с глава сервираната му от
Йордан Батаклиев топка, за
да направи вратаря на гостите безпомощен. Заваляха
удар след удар. На три пъти
спасителна за пазарджиклии
се оказа гредата, а няколко
стопроцентови положения
просто не бяха оползотворени.
През целия мач гостите
създадоха само едно критично положение (в 39-ата
мин.), а чрез играта си подсказаха, че при зимната си
подготовка са наблегнали

основно върху отработването на симулираните падания.
Някои от тях, изпълнени със
завидно актьорско майсторство и придружени с гръмки
стенания и гърчове върху
зеления килим, предизвикаха бурен смях сред трибу-

3 март нашите момчета
гостуваха в Сарая, където
отново взеха 3-те точки чрез
гол на Котев през първото
полувреме. От по-изразително поражение сарайци
бяха спасени единствено
от шанса си – тоест от не-

С ТА Д И О Н ЪТ В Б Я ГА С Н О В О И М Е
От този футболен сезон стадионът в Бяга ще носи
името на трагично загиналия през миналата година Георги
Михайлов – Бунара.
Младият мъж бе спонсор и активен играч в проспериращия футболен клуб „Чико”, който от миналата година
вече е във „В” РФГ.
Жителите на селото подкрепиха основателното искане
на ФК „Чико” с подписите си, а кметът Боряна Кънева го
внесе в Общински съвет – Брацигово.
На редовното си заседание в края на февруари местният парламент каза единодушно „Да” на инициативата и
така с Решение №56 от 26.02.2016 г. теренът – общинска
собственост в землището на село Бяга с предназначение
стадион се именува „Георги Михайлов – Бунара”.
ните. Така, при традиционно
коректната игра на нашите
момчета, отборът ни все пак
бе „декориран” с два жълти
картона – за Панайотов в 16а мин. и за Драгнев в 40-а.
В мач от 17-ия кръг на

достатъчната
прецизност
на завършващия удар при
многобройните изстрели на
нашите нападатели.
Най-атрактивен се оказа
мачът от 18-ия кръг на 6
март, когато като домакини

нанизахме цели 9 гола във
вратата на ФК „Светкавица” от Синитово. Резултатът
бе открит още във 2-рата
минута от Иванов, а Цветан
Панайотов постигна хеттрик
с голове в 15-а, 65-а и 71-ва
минути. По едно попадение
направиха още Христов (19
-а мин.), Асенов (29-а мин.),
Чапев (75-а мин.) и играещият треньор Б. Благоев (83-а
мин.). С радостни възгласи
от трибуните бе посрещнат
най-вече автоголът на синитовци в 69-ата мин., последвал след остра атака на
Б. Георгиев.
Така брациговският тим
остава на върха, но интригата за първото място в
групата тепърва предстои.
Догонващият ни отбор на
ФК „Братаница” запази разликата от 2 точки като също
взе три победи и в трите си
мача. Решаващи за крайното класиране вероятно ще
са следващите два кръга,
в които ФК „Брацигово”
има домакински мач срещу
традиционно трудния тим
от Паталеница (на 12 март) и
гостуване на прекия ни конкурент от Братаница (на 19
март). Димитър СТЕФАНОВ

кръг

д ат а

домакин

16

27.02

ФК „Брацигово”

гост
ФК „Тракия”
гр. Пазарджик

17

3.03

ФК „Сарая”
с. Сарая

ФК „Брацигово”

18

6.03

ФК „Брацигово”

19

12.03

ФК „Брацигово”

ФК „Светкавица”
с. Синитово
ФК „Левски”
с. Левски

20

19.03

ФК „Братаница”
с. Братаница

ФК „Брацигово”

21

26.03

ФК „Брацигово”

ФК „Тракиец – 2005”
с. Главиница

22

2.04

23

9.04

24

16.04

25

24.04

26

29.04

27

2.05

28

7.05

29

14.05

30

21.05

ФК „Свобода – 2011” ФК „Брацигово”
гр. Пещера
ФК „Вихър”
ФК „Брацигово”
гр. Ветрен
ФК „Марица”
ФК „Брацигово”
гр. Белово
ФК „Тракиец”
ФК „Брацигово”
с. Исперихово
ФК „Величково”
ФК „Брацигово”
с. Величково
ФК „Локомотив”
ФК „Брацигово”
гр. Септември
ФК „Спартак”
ФК „Брацигово”
с. Калугерово
ФК „Родопи – 1921”
ФК „Брацигово”
с. Козарско
ФК „Зенит”
ФК „Брацигово”
с. Ветрен дол
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