
За втори път тази година 
за Лазаровден - празникът, 
предшестващ Великден, 
ще има надиграване, което 
организаторите са нарекли 
„Лазарска броеница”.  Всич-
ки любителски клубове и 
формации, изучаващи бъл-
гарски народни хора, могат 
да покажат майсторството 
си в програма до 6 минути. 
Представянето на клубовете 
няма конкурсен характер и е 
без такса за участие. В про-
грамата е предвидено:

- Откриване - ТС „Бра-
циговче“ при НЧ „Васил 
Петлешков - 1874“.

- Две хора по избор до 6 
мин. изпълнява всеки клуб. 

- Задължително - „Елени-
но хоро“. 

Надяваме се, че съби-
тието ще провокира вашия 
интерес и ще се отзовете на 
нашата покана. Клубовете, 
които желаят да участват, 

трябва да потвърдят учас-
тието си до 4 април 2014 
година. 

Целта на надиграването е 
да съхрани и популяризира 
фолклорното ни наследство 
и да стимулира дейността на 
културните институции при 
работа с различни възрас-
тови групи.

Място на провеждане: гр. 
Брацигово, пл. „Централен”.

Дата: 12.04.2014 г. 
Организатор: НЧ „Васил 

Петлешков - 1874”, гр. Бра-
цигово.

Очакваме ви да се на-
дигравате, а не да се състе-
завате!
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Във връзка с решение 
на Управителния си съвет 
сдружението „ЧИСТА ГОРНА 
МАРИЦА” проведе поредно-
то си Общо събрание през  
м. март. В гр. Брацигово, 
по покана на председателя 
на формацията,  дойдоха 
кметовете на общините Ве-
линград, Септември, Белово 
и Ракитово.

В делова среда управ-
ниците разгледаха няколко 
точки. Те приеха отчета 
на председателя на Упра-
вителния съвет  на СНЦ 
„ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА” 

за извършената от него 
работа за периода 5.09.2013 
- 12.03.2014 г. и взеха  реше-
ние от Общото събрание за 
прекратяване членството на  
община Лесичово в Сдру-
жение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в 
обществена полза „ЧИСТА 
ГОРНА МАРИЦА”. Другите 
теми, които се обсъждаха, 
бяха свързани с организа-
ционно-техническите въпро-
си от дейността на формаци-
ята. Бяха приети решения 
за вписване на промени 
в Устава на СНЦ относно 

промяна в седалището на 
сдружението от Велинград в 
Брацигово, както и промяна 
в състава на Управителния 
съвет.

Най-важното на този 
форум бе изслушването на 
г-н Здравко Попов, който е 
междинното звено между 
общинарското  сдружение  
и министерските ведомства, 
за предстоящите стъпки, 
които трябва да се предпри-
емат във връзка с реализи-
рането на проекта „ЧИСТА 
ГОРНА МАРИЦА”.

Таня ЙОРГОВА

Общинска админис-
трация - Брацигово, уве-
домява всички гласопо-
даватели, че гласуването 
на предстоящите избори 
за Европейски парламент, 
насрочени за 25.05.2014 г., 
ще се извърши по постоя-
нен адрес. Избирателните 
списъци ще бъдат обявени 
до 14.04.2014 г. в района 
на избирателната секция 
и публикувани на интернет 
страницата на Община Бра-
цигово.

• Гражданин на друга 
държава-членка на ЕС, 
който отговаря на услови-
ята и желае да бъде впи-
сан в избирателен списък, 
представя декларация по 
образец в Общинската ад-
министрация по адреса на 
пребиваване в Република 
България.

Краен срок Краен срок 
до 14.04.2014 г. вкл.до 14.04.2014 г. вкл.

• Избиратели с трайни 
увреждания, които не им 
позволяват да упражнят 
избирателното си право в 

изборното помещение, но 
желаят да гласуват с под-
вижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си в 
писмена форма чрез заяв-
ление по образец или чрез 
електронно заявление през 
интернет страницата на 
общините по постоянния  
или настоящия им адрес в 
случаите, когато своевре-
менно е направено искане 
по чл. 36 от ИК.

Краен срок Краен срок 
до 4.05.2014 г. вкл.до 4.05.2014 г. вкл.

• Общинските адми-
нистрации издават удо-
стоверения за гласуване 
на друго място само на 
кандидатите, членовете на 
ЦИК, членовете на РИК и 
на наблюдателите.

Краен срокКраен срок
до 10.05.2014 г. вкл.до 10.05.2014 г. вкл.

• Избирател, чийто по-
стоянен и настоящ адрес 
са в различни населени 
места, може да поиска да 
бъде вписан в избирател-
ния списък по настоящ 
адрес.

След вписване на из-
бирател в избирателния 
списък по настоящ адрес 
не може да му се издава 
удостоверение за гласува-
не на друго място.

Краен срок Краен срок 
до 10.05.2014 г. вкл.до 10.05.2014 г. вкл.

• Избиратели с трайни 
увреждания, които не им 
позволяват да упражнят 
избирателното си право в 
изборното помещение и 
желаят да гласуват с под-
вижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление 
в срока по чл. 37, ал. 1 от 
ИК, може да гласуват с 
подвижна избирателна ку-
тия, ако заяват това и при 
условие, че на територията 
на населеното място е на-
значена подвижна СИК.

Краен срок Краен срок 
до 19.05.2014 г. вкл.до 19.05.2014 г. вкл.

За повече информация: 
Общинска администрация, 

ет. 1, стая 4
тел. 03552/20-65, вътр. 111тел. 03552/20-65, вътр. 111

Повече - на стр. 2 и 3

ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ СДРУЖЕНИЕТО
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА”

Традиционните пред-
великденски обиколки за 
констатиране наличие на не-
регламентирани сметища и 
зони с отпадъци започнаха 
в началото на месец март. 
Мнението на проверяващи-
те е, че общинският център, 
както и селата, вече са да-
леч по-чисти в сравнение с 
преди години, което се дъл-
жи не само на контрола, но 
и на старанието от страна на 
жителите на общината. 

Основната цел на тези 
проверки е да се установят 
нарушения по наредбите на 

Община Брацигово за нали-
чието на органични, битови 
и от животински произход 
отпадъци,  както и състоя-
нието от снегопочистването.  
Въпреки общото впечатле-
ние, че чистотата  вече е на 
ниво, все пак нарушители не 
липсват.

От началото на про-
верките до момента  не са 
съставени  актове, но са из-
дадени предписания. Един 
от нарушителите е от село 
Исперихово, а другите - от 
Брацигово. Санкциите са от 
50 до 150 лева за физически 

лица и от 150 до 300 лева за 
фирми. Проверките ще про-
дължат.

Само през 
п о с л е д н а т а 
седмица на 
месец март 
са почистени 
шест нерегла-
ментирани сме-
тища и са извозени 2 тона  
смесени отпадъци.

Започна и ежегодното 
пролетно освежаване на 
града чрез измиване на ули-
ците и площадите.

Татяна СИМОНОВА

ИДЕЯ ЗА ЧИСТ ГРАДИДЕЯ ЗА ЧИСТ ГРАД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874”, БРАЦИГОВО
4579 Брацигово, пл. „Централен” №1, тел.03552/20 60, email:VP_1874@abv.bg
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37 са подадените заявле-
ния за явяване на задължи-
телния държавен зрелостен 
изпит по български език и 
литература в общинските 
средни училища на Браци-
гово, който ще се състои на 
21 май 2014 г. През настоя-
щата учебна година броят 
на дванадесетокласниците 
е 30.  

Това показват обобще-
ните към 27 март 2014 г. в 
Общинска администрация 
данни, получени от образо-
вателните структури. До 21 
март 2014 г. заявления мо-
жеха да подават както два-
надесетокласници, завърш-

ващи училище тази година, 
така и младежи, пропуснали 
или неиздържали държавни 
зрелостни изпити (ДЗИ) при 
предишни сесии.

За втория задължителен 
ДЗИ по предмет по избор, 
който ще се проведе на 
23 май 2014 година, са по-
дадени 40 заявления, което 
означава, че освен абитури-
енти, има и младежи, неиз-
държали втората матура или 
неявили се при предишни 
сесии.

Най-много зрелостници 
са предпочели за втори 
задължителен държавен 
изпит философския цикъл 

– 22-ма. На второ място се 
нарежда предметът геогра-
фия и икономика - за него 
са подадени 15 заявле-
ния.  Следват биология и 
здравно образование – 2, 
и история и цивилизация 
– 1. Математиката, физиката, 
химията и чуждите езици 
не са сред предпочитаните 
предмети сред местните 
дванадесетокласници. 

Трети ДЗИ по желание  
не е заявен. До 20 май 2014 
година подалите заявления 
ще бъдат уведомени дали 
са допуснати до държавните 
зрелостни изпити.

 Иванка СТЕФАНОВА

37 СА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ  
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ

Конкурсът „Кмет на месе-
ца” за март приключи. След 
няколко обрата в онлайн 
гласуването победител при 
общините с  население под 
20 000 души е нашият градо-
началник Васил Гюлеметов. 
При по-малките общини след 
него са Христо Христов от 
Болярово с 29%, Богомил 
Георгиев от Етрополе с 10%, 
следват го Борис Николов от 
Белоградчик с 8% и Димитър 
Михайлов от Генерал Тошево 
със 7%.

През месец март темата 
на конкурса беше „Култура и 
патриотизъм” и бе посветена 

на Националния празник – 3 
март. На 7 април ще стартира 
новата надпревара, темата на 
която ще бъде „Еко”. 

Церемонията по награж-
даването на победителите 
бе на 2 април от 11,00 часа 
в галерия Credo Bonum на 

„Славянка” 2 в София.
Инициативата цели да 

предизвика внимание към ра-
ботата на градоначалниците и 
да покаже постиженията им.  
Темата на конкурса се опре-
деля всеки месец според во-
дещите събития в държавата.       

СЛЕД ОСПОРВАНА 
НАДПРЕВАРА 

ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ

ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ

Всяка първа пълна 
седмица на месец април се 
отбелязва най-значимото 
събитие за всички лесовъди 
и за работещите в областта 
на горите от цялата страна 
– Седмицата на гората.

Община Брацигово вина-
ги е приемала това събитие 
с особени пристрастия, тъй 
като е собственик на 12 282 
ха горски фонд. Повече от 
половината – 55% от общата 
площ на селищната система, 
попада в горския фонд.

И въпреки ежедневните  
нападки, че нехае за „белите 

дробове” на околната среда,  
от Общинска администрация 
съобщават, че тази година  
инициативата ще премине 
като се засадят дръвчета на 
местата на изсечените и из-
съхнали такива по града.

Млади фиданки от раз-
лични дървесни видове ще 
бъдат засадени и на детски-
те площадки в града, в парк 
„Априлци”, в новообособе-
ния парк при Начално учи-
лище „Васил Петлешков”,  
в новата зона за отдих на 
улица „Слави Дишлянов”, 
в района на Културния дом 

и ОДЗ „Божура Фурнаджи-
ева”. 30 от новите фиданки 
са закупени и предоставени 
от г-н Николай Моллов - соб-
ственик на новостроящата 
се търговска сграда, бивш 
ЦУМ, в Брацигово.

Освен това към момента 
се реализира проект „За-
лесяване на площи около 
водоемите Бурово блато, 
Гачево блато и местността 
Нерзето в град Брацигово” 
на обща стойност 541 193,72 
лева.          

„Априлци”
Повече - на стр. 2
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През 1911 г. Ц. Дончев в статията си „Наводнения” (кн. 8 на 
„Горски преглед”), споменавайки уредбата на подобен празник 
в Испания и имайки предвид подготовката на новия Закон за го-
рите (седмият поред), предлага: „Законът да уреди два празника 
на залесяване през годината - единият през есента, а другият 
през пролетта - в които всеки по-възрастен от 15 години нагоре 
български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в 
определените от лесничействата места. Фиданките да се вземат 
от горските разсадници. В тия празници учениците от всички 
училища в България, ръководени от наставниците си, също 
да засаждат по 3-5 дръвчета. През тия дни всичките войници и 
ученици в царството трябва да бъдат отпуснати и използвани за 
залесяване.”

Разбирането е, че задачата на празника е доброволен труд 
за страната, която по това време се нуждае страшно много от 
залесяване на оголените склонове и озеленяване на градове 
и села.

Минава повече от десетилетие, когато идеята се превръща в 
реалност с излизането на осмия Закон за горите. Първият орга-
низиран Празник на залесяването е на 12 април 1925 г. и е резул-
тат от разбирателството между две министерства - на народното 
просвещение и на земеделието и държавните имоти, които със 
съответните окръжни дават указания за провеждането му. Де-
нят се пада Благовещение, честваншето започва тържествено с 
молебен пред храма „Св. Александър Невски” и завършва „с по-
саждане на дръвчетата в културите” в покрайнините на София. 

През първата година на Празника на залесяването са за-
садени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг горски семена, 
на следващата година те са съответно 3 120 000 броя и 208 кг 
семена.

Прелиствайки вестници и списания от следващите години, 
установяваме, че празникът започва да се провежда в цялата 
страна, „закрепва” и добива естествена популярност. В редакци-

ята на сп. „Горски преглед” пристигат дописки от регионалните 
лесничеи, които съобщават за усилена подготвителна работа 
- изнасят се беседи, изготвят се листовки и апели, изпращат се 
писма до училищата и войсковите поделения, от лесничейства-
та се подготвят фиданки и се определят терени за залесяване. 
След проведените мероприятия лесничеите изпращат също 
своите материали. От тях днес можем да научим къде, какво и 
колко е залесено, кое училище е направило по-красива „три-
умфална арка”, под която минават участниците в тържеството 
преди да се отправят към обекта, и дори коя военна музика е 
свирила най-хубаво и къде се е извило най-дългото хоро.

За първи път предложението Празникът на залесяването да 
се превърне в Седмица е изказано от стажант-лесовъда Геор-
ги Минков в статията му „За Празника на залесяването” в сп. 
„Горски преглед” (кн. 1-2, 1934 г.). Авторът пише: „Аз смятам, че 
върховен дълг е на лесовъда, а най-вече на нас, младите, да се 
замислим по-сериозно върху организирането на празника, дълг 
е на организираните български лесовъди да направят още един 
път върховни усилия пред господина министъра на народното 
просвещение, щото досегашната трудова седмица на учащите 
се с новия закон за просветата да се превърне в Седмица на 
залесяването”. Идеята е още лесовъдите от всички райони на 
страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението 
на горите и залесяването.

Както разбираме, това предложение е прието и първата Сед-
мица на гората, открита от началника на Отделението за горите 
и лова Илия Стоянов, е проведена от 15 до 22 април 1934 г. В 
кампанията се включват изтъкнати творци на своето време.

Градът

Централната избирател-
на комисия утвърди образ-
ците на изборните книжа за 
изборите. Сред тях е и ви-
дът на бюлетините за вота 
на 25 май. За първи път те 
ще изглеждат така. Причи-
ната за изцяло новия облик 
на бюлетините е промяната 
в изборните правила, спо-
ред които вече ще гласу-
ваме с преференции. Това 
означава, че ще можем да 
разместваме кандидатите в 
листата, предложена ни от 
партията.

За евровота прагът на 
преференцията е 7% - т.е. 
ако 7 на сто от гласувалите 
за една партия сложат по-
следния в листата на първо 
място, той ще стане водач 
и може да попадне в Евро-
пейския парламент.

Така в новата бюлетина 
избирателят ще трябва да 
постави най-напред знак Х 
или V в списъка с партиите, 
за да гласува за предпо-
читаната. След това той ще 
трябва да постави знака и в 
квадратчетата вдясно – от 
1 до 17 (колкото евродепу-
тати трябва да изпратим в 
Брюксел), за да упражни 

правото си на преферен-
ция.

Според решението на 
ЦИК бюлетините ще са под-
редени в кочан по 100. На 
него след откъсване на бю-
летината остава поле, в ко-
ето са изписани наименова-
нието и номерът на района 
и текст „Избори за членове 
на Европейския парламент 
от Република България“ на 
отделни редове. Там ще е 
записан и поредният номер 
на бюлетината в кочана, 
отпечатан в горния десен 
ъгъл на полето.

На отделни редове се 
изписват наименованията 
на партиите, коалициите 
или имената на независи-
мите кандидати, след които 
се изписва означение „не-
зависим“.

На гърба на бюлетината 
се обособяват 2 места за 
поставяне печата на съ-
ответната СИК. В долния 
десен ъгъл се отпечатва по-
вторно поредният номер на 
бюлетината в кочана, който 
съответства на номера, 
отпечатан в горния десен 
ъгъл на кочана. 

Антоанета МАНОЛЧЕВА

Бонус за учениците заради матурите и изборите
Със заповед на министъра на образованието и науката 

Анелия Клисарова, 22 май 2014 г. е обявен за неучебен за 
всички училища на територията на България във връзка 
с провеждането на държавни зрелостни изпити – по бъл-
гарски език и литература на 21 май и на 23 май – изпит по 
избор.

26 май 2014 г. пък ще е неучебен заради провеждащите 
се ден по-рано евроизбори - от ведомството приопомнят, че 
е нужно технологично време за подреждане на класните 
стаи в подходящ за провеждане на учебен процес вид.

Урочното съдържание от неучебните дни по съответните 
предмети ще бъде преструктурирано от учителите, одобрено 
от директора на училището и съгласувано с регионалните 
инспекторати по образованието.

Пренасрочват абитуриентски балове заради евровота

Училища в Брацигово няма да променят датите на абиту-
риентските си балове заради евровота. Директорът на Про-
фесионалната гимназия в града Стоянка Йорданова съоб-
щи, че все още няма конкретна дата за бала на випуск’2014. 
През годините той е бил на дати, различни от 24 май, без да 
е имало избори за европейски парламент. /Соб. инф./

Българо-френската фон-
дация „Неве-Брацигово” оси-
гури стипендии за 16 ученици 
от Брацигово. Парите са по 
проект „Подкрепа на младите 
хора за професионалната им 
реализация”. Младежите, ко-
ито получават подпомагането 
трябва да отговарят освен 
на критериите по Наредбата 
за получаване на стипендии 
в българските училища и на 
показатели, определени от 
неправителствената органи-
зация.

Сумата на вторите сти-
пендии вече е 150 лв., тъй 
като имащите право да я 
получават са се увеличили. 
За първото тримесечие на 

учебната 2013/2014 година 
стимулиране получиха 12 
младежи – 8 от средното об-
щообразователно училище 
„Народни будители” и 4-ма от 
Професионалната гимназия 
по строителство и архитек-
тура. Финансовата подкрепа 
се оказа добър стимул за 
повишаване на успеха и ком-
петентностите сред гимназис-
тите и сега право за получа-
ването й имат 15 души.

Сред критериите, на които 
трябва да отговарят стипен-
диантите, са да имат отличен 
успех, да са от социално 
слаби семейства и да имат 
специални образователни по-
требности.              /Соб. инф./

Нови форми на обучение 
в средното образование 
- дистанционно, комбини-
рано, задочно и вечерно, 
ще бъдат въведени в гим-
назиите. Това предвижда 
националният план за из-
пълнение на европейската 
гаранция, който трябва да 
реши проблемите с мла-
дежката безработица. 

Гимназиите предлагат 
новите форми от 1 февруа-
ри 2014 г. Те ще са насочени 
към деца, които отпадат от 
нормалното обучение, но 
трябва да получат обра-
зование, за да могат след 
това да си намерят работа. 
За тези ученици училищата 
ще получават същия деле-
гиран бюджет, какъвто е и 
за редовно учещите. 

Активна работа с мла-
дежите, които нито учат, 
нито работят предвижда 
националният план. Ще 
бъде създаден механизъм, 
по който образователното 
министерство ще подава 
информация за отпаднали-
те от училищата. След това 
тези хора ще се издирват по 

ЕГН чрез системата ЕСГРА-
ОН, за да бъдат посетени от 
посредници на адрес. След 
това ще им се предлага 
подходящо обучение или 
работа.

738 148 695 лв. планира 
да инвестира държавата за 
намаляване на младежката 
безработица в периода 2014 
- 2020 година. 329 176 000 
лв. от тези пари ще дойдат 
от европейските фондове, а 
останалите са от бюджета.

Процентът на преждев-
ременно напусналите об-
разователната система да 
бъде под 11 до 2020 г. Като 
такива  се определят младе-
жите между 18 и 24 години, 
завършили едва основно 
образование или по-ниска 
степен и вече не участващи 
в никаква форма на образо-
вание или обучение.

Сред причините, които 
карат малките да не ходят 
на училище, са бедността на 
семейството, което налага 
те да помагат. Свързват се 
също с родителска незаин-
тересованост, напрежение 
и кризи. „Априлци”

От началото на 1967 г. по инициатива и решение на Меж-
дународния съвет за детската книга (International Board on 
Books for Young People, IBBY) на 2 април - рожденият ден 
на великия разказвач Ханс Кр. Андерсен, светът отбеляз-
ва Световен ден на детската книга (International Children’s 
Book). 

Детският отдел на библиотеката при НЧ „В. Петлешков 
- 1874” разполага с богата колекция от класически и съвре-
менни произведения за деца и юноши и кани своите млади 
читатели да се докоснат до съкровищницата на най-смелите 
мечти и съвършени светове и открият своя нов приятел.

Флора ХАДЖИЙСКА - библиотекар

Забранява се преминаването и пашата 
на всякакъв вид животни в ниви, ливади 

и трайни насаждения 

ЗАПОВЕД
№ РД - 176/27.03. 2014 г.

гр. Брацигово
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с отпочване на активна полска дейност в земе-
делските имоти на собствениците на земи в землищата 
на град Брацигово и съставните села на общината

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Влизането, преминаването и паша на всякакъв вид 

животни, под какъвто и да е предлог, в ниви, ливади и 
трайни насаждения, собственост на физически и юриди-
чески лица на територията на община Брацигово.

2. Свободното пускане на селскостопански и домаш-
ни животни без придружаването им от пастир в земе-
делските земи.

За нивите и ливадите забраната важи от 2.04.2014 до 
30.10.2014 г., а за трайните насаждения - целогодишно.

При констатиране на нарушения да се налага глоба 
от 50 до 500 лева, съгласно чл. 28, т. 1 от Наредба №1, 
приета от ОбС – Брацигово.

Контрол по изпълнението й възлагам на Зинаида 
Глухчева – гл. експерт ЗГВ, кметовете на кметства в об-
щина Брацигово и на полската охрана.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Това е бюлетината, с която
ще гласуваме на евровота

Въвеждат 
дистанционно

и задочно обучение 
в гимназиите

Издирват по ЕГН младежи, които нито 
учат, нито работят

И ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА 
БРАЦИГОВО Е АКТИВЕН УЧАСТНИК 

В КАМПАНИЯТА.
ЗА 26 АПРИЛ ЕКИПЪТ КЪМ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ.

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!

Няма да се учи 
на 22 и 26 май

Втори транш на българо-
френските стипендии

за брациговските ученици

89 години Седмица на гората, защо ни е?
Тя е изцяло нова, за да може да разместваме 

кандидатите в листата, предложена
от партията



ОБЯВА
НЧ „Просвета - 1911”, с. Розово обявява търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 
помещение от 26 кв. м за търговска цел. Обектът се на-
мира в сградата на читалището.

Начална наемна цена - 60 лева.
Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 10,00 ч. в сгра-

дата на НЧ „Просвета - 1911”.
Молби за участие и депозит в размер на 10% от начал-

ната наемна цена се приемат в читалището при секретаря 
Васка Спасова до 22.04.2014 г.

За информация: GSM 0897544637
Васка СПАСОВА

3 април 2014 г.Общината 3

Въз основа на информация, пре-
доставена от ДБТ - гр. Пещера, към 
31.01.2014 г. в община Брацигово без-
работните лица възлизат на 729 души.

Равнището на безработица в об-
щината при икономически активно 
население от 3 648 души представлява 
20%.

През м. януари 2014 г. на първичен 
пазар на труда са устроени на работа с 
посредничеството на Бюрото по труда 
22 безработни лица. 40 са включени в 
Национална програма „От социални 
помощи към осигуряване на заетост” 
за извършване на аварийни дейности. 
Три безработни лица продължават за-
етостта си през 2014 г. по Национална 
програма „Старт на кариерата”.

По Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” Схема „Първа 
работа” през м. януари са работили 7 
лица от предходна заетост в частни 
фирми на територията на община Бра-

цигово и 22 лица по Проект „Подкрепа 
за заетост”.

По Проект „Подкрепа за заетост се 
изпълняват 3 договора с работодател 
Община Брацигово, включваща за-
етост на общо 15 лица до края на месец 
април 2014 г.

През м. януари по мерки от ЗНЗ във 
фирми на територията на община Бра-
цигово са работили 34 човека.

Пак по данни от ДБТ, към 30.06.2013 
година равнището на безработица е 
било 19,27%, броят на регистрираните 
от община Брацигово е бил 703.

Като се сравнят горепосочените 
данни с данните към 31.01.2014 г., се 
вижда, че броят на безработните лица 
се е увеличил с 26 като процентът на 
увеличение е 0,73.

Във връзка с големия  процент без-
работица, община Брацигово се стре-
ми като работодател да я намали като 
кандидатства по всички програми, по 

които може да бъде бенефициент.
Освен програмите към ДБТ, Общи-

ната реализира и други проекти по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”.

По Проект „Звено за услуги в до-
машна среда” към Домашен социален 
патронаж в гр. Брацигово работят 28 
човека.

По схема „Алтернативи” към Общи-
на Брацигово работят 23-ма души.

По ОП „Развитие на човешките ре-
сурси” за 2013 г. Община Брацигово е 
усвоила 583 188.00 лв.

По програми за заетост към бюдже-
та сме усвоили 60 643.08 лв.

През 2014 година сме кандидатства-
ли по Регионална програма за трима 
екскурзоводи - младежи до 29-годиш-
на възраст. Очакваме одобрение.

При реализирането на инфрас-
труктурни проекти на територията на 
общината са участвали местни фирми 
и местни квалифицирани работници за 
изпълнение на същите.

Мария ПИЩАЛОВА

Проект „Богатствата на 
Западни Родопи”, Договор 
№BG161PO001/3.2-03/2012/008 
се финансира от Оперативна 
програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г., схема за без-
възмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.2-03/2012 „Под-
крепа за развитие на регио-
налния туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите 
II” и от държавния бюджет на 
Република България. Бенефи-
циент на проекта е Община 
Девин, а нейни партньори 
- общините Борино, Брацигово 
и Доспат. Договорът за безвъз-
мездна финансова помощ е 
подписан на 20.02.2013 г. меж-
ду Община Девин и Министер-
ство на регионалното развитие 
и благоустройството.

Регионалният туристичес-
ки продукт „Богатствата на 
Западни Родопи” съдържа в 
себе си първичното богатство 
от ресурси – природни забеле-
жителности, биоразнообразие, 
чист въздух, води, характерна 
социална среда, културни 
празници и не на последно 
място - прочутото гостоприем-
ство. Партньорството по проек-
та между общините Брацигово, 
Девин, Борино и Доспат се 
основава на това, че и четири-
те са разположени в Западните 
Родопи, имат общи граници и 
сходни природни, културни и 
исторически ресурси, които са 
подходяща основа за разви-
тие на атрактивен регионален 
туристически продукт.

Чрез реализацията на 
предвидените в рамките на 
проекта дейности се цели:

• Популяризиране на ре-
гиона като обща туристическа 
дестинация.

• Окомплектоване и пред-
лагане на атрактивни и конку-
рентни туристически пакети.

• Увеличаване броя на 
туристите, посещаващи реги-
она и удължаване средната 
продължителност на техния 
престой.

• Привличане на нови 
пазарни сегменти и по-пълно-
ценно оползотворяване на 
природни и антропогенни 
ресурси.

• Използване на ефективни 
съвременни средства за кому-
никация, които да гарантират 
ефективно информиране на 
целевите групи и популяризи-
ране на регионалния туристи-
чески продукт.

Проектът „Богатствата на 
Западни Родопи” включва 
шест подпродукта за раз-
лични перспективни пазарни 
ниши. Чрез предлагането 
на специализирани пакети 
за еко-, планински, спортен, 
приключенски, ловен и ри-
боловен, здравен и селски 
туризъм, обогатени с културни 
маршрути, интерпретиращи 
местния бит и фолклор, както 
и етническата толерантност и 
гостоприемство на местните 
хора, се изгражда и затвърж-
дава желаният имидж на реги-
она като уникална територия, 
в която съчетаването на при-
родните ресурси – пейзажи, 
ландшафт, флора, фауна, води, 
въздух, с материалното и нема-
териално културно наследство 
създава неповторима атмос-
фера и гарантира незабрави-
мо преживяване – наситено, 
уютно, многообразно, плътно 
и докосващо дълбините на 
човешката душа. Културно-
познавателните маршрути, 
според потенциалния интерес, 
могат да са самостоятелни или 
да допълват основните турис-
тически пакети. В допълнение 

биха могли да се предложат 
и сезонни оферти, които да 
допълват основните и да са 
насочени към представяне на 
характеристиките, красотата 
и обаянието на всяко едно от 
четирите годишни времена.

Към настоящия момент 
по проекта са изпълнени 

следните дейности:
1. Разработени са 4 сезон-

ни, както и 12 туристически па-
кета в следните направления:

• селски туризъм;
• екотуризъм и планински;
• спортен и приключенски 

туризъм;
• здравен туризъм - СПА, 

балнеология, климатолечение;
• културен туризъм;
• лов и риболов.
2. Разработени са реклам-

ни материали – календари, 
дипляни и каталози. Пред-
стои изработването на карти 
на основните маршрути, ин-
формационни табла,  видео 
и мултимедийни материали, 
както и изготвяне и реализи-
ране на 3-годишна рекламна 
стратегия за популяризиране 
на Регионален туристически 
продукт „Богатствата на За-
падни Родопи”, представен на 
следните туристически борси/
изложения:

• Туристическа борса „Пла-
нините на България – госто-
приемство на четири сезона” 
– к. к. Пампорово – на 11, 12 и 
13 октомври 2013 г.

• Туристическо изложе-
ние PHILOXENIA – гр. Солун, 
Гърция – от 21 до 24 ноември 
2013 г.

• Туристическо изложение 
EMITT – гр. Истанбул, Турция 
– от 30 януари до 2 февруари 
2014 г.

• Туристическо изложение 
„Ваканция и СПА експо” – гр. 
София – от 13 до 15 февруари 
2014 г.

• Туристическо изложение 
MITT – гр. Москва, Русия – от 19 
до 22 март 2014 г.

Във всяко едно от учас-
тията на туристически борси/
изложения са разпростра-
нявани рекламни материали 
– дипляни, каталози и кален-
дари. Осъществени са кон-
такти с потенциални туристи, 
туроператори и туристически 
агенти, пред които е реклами-
ран Регионалният туристичес-
ки продукт „Богатствата на 
Западни Родопи”.

4. Проведени са 2 двуднев-
ни информационни събития 
– едното на 19 и 20 октомври 
2013 г. в гр. Девин, а второто 
– на 16 и 17 ноември 2013 г. в 
с. Борино, както и годишен ре-
гионален форум в гр. Пловдив 
– на 2 декември 2013 г.

Участниците в тях – ту-
роператори и представители 
на медиите, бяха запознати с 
възможностите за предоста-
вяне на туристически услуги 
на територията на региона, 
бяха обходени основни турис-
тически маршрути в гр. Девин, 
с. Триград, с. Ягодина и с. Чала, 
бяха презентирани отделните 
пазарни ниши и туристически 
пакети.

5. Предстои организиране-
то и провеждането на втория 
годишен регионален форум. 
Той ще се проведе на 11 април 
2014 г. в гр. Велико Търново 
по време на туристическата 
борса в града. Целта е по-
вишаване на интереса към  
РТП „Богатствата на Западни 
Родопи”, привличане на нови 
пазарни сегменти и увелича-
ване потенциала за развитие 
на местно ниво.

Мария ПИЩАЛОВА

Нашият бизнесмен Ди-
митър Велчев преди две 
години закупи Търговския 
дом в центъра на Розово. 
Чрез реконструкция и мо-
дернизация превърна бив-
шия хранителен магазин в 
малък цех за производство 
на захарни изделия. Същият 
е оборудван със съвременни 
машини и съоръжения, кои-
то отговарят на всички сани-
тарно-хигиенни изисквания. 
От няколко месеца вече 
цехът работи. Открити са 12 
места по трудов договор.

Произвеждат се раз-
лични видове сладкиши и 
палачинки. На вид са много 
красиви, а на вкус - вълшеб-
ни. Всеки, който все още не 
ги е опитал, може само да 
съжалява. 

В цеха се извършва ця-

лата манипулация до паке-
тирането на тарелките. Про-
дукцията се извозва сутрин 
до Пещера, Пазарджик, Со-
фия, Пловдив и Ст. Загора. 
Фирмата си партнира с тър-
говските вериги „Триумф”, 
„Лазур”, „Тарита”, „Лекси”, 
„Промаркет”, „Слънчеви 
лъчи”, „СБА”, а нейното про-
изводство има търговската 
марка „Парадузо вкус”.

Димитър Велчев е ра-
ботлив, инициативен и умее 
да работи с хората. Уверени 
сме, че няма да спре до-
тук, с цената на всичко ще 
търси начин и средства за 
разширяване на дейността, 
за внедряване на ново про-
изводство и откриване на 
работни места. Желаем му 
успех в доброто начинание.

Катя КОМИТОВА

На 25.03.2014 г. в гр. 
Брацигово се проведе Об-
щински етап на ученичес-
кото състезание „Защита 
при бедствия, пожари и 
извънредни ситуации”. Ме-
роприятието, което специа-
листите класифицират като 
извънучилищна дейност, 
има за цел:

1. Да провери нивото на 
придобитите през основния 
курс на обучение знания, 
умения и навици за дей-
ствия при бедствия, пожари 
и извънредни ситуации.

2. Да мотивира участни-
ците и присъстващите към 
по-нататъшна подготовка 
за действия при кризисни 
ситуации и популяризира 
обучението за защита на 
населението.

3. Да формира компе-
тенции и модели на поведе-
ние, нравствени ценности, 
насочени към разбиране 
проблемите на хората от 
различни континенти, по-
страдали от бедствия, въз-
питаване на сътрудничество 
и взаимопомощ и опазване 
на околната среда.

4. Да утвърди състеза-
нието като неоспорима пре-
вантивна дейност, свързана 
с пожарната безопасност и 
защитата на населението 
на особено важна целева 
група - учащите се.

В състезанието взеха 
участие 3 отбора от об-
щинските училища, в които 
бяха включени ученици от 
пети до осми клас. Те ре-
шаваха тест, предоставен 
от областните структури на 
службите по защита на на-
селението.

Резултатите от крайното 
класиране са следните:

I място - ОУ „Христо Бо-
тев”, с. Бяга;

II място - СОУ „Народни 
будители”, гр. Брацигово;

III място - ОУ „Христо 
Ботев”, с. Исперихово.

Участие в Областното 
състезание „Защита при 
бедствия, пожари и из-
вънредни ситуации” - Па-
зарджик 2014, което ще се 
проведе на 25.04.2014 г., ще 
вземе отборът на ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Бяга.

Михаил ДЗУКОВ

През март на работна 
среща в РИОСВ сe обяви-
ха резултатите от реализа-
цията на проект „Пилотна 
мрежа от малки защитени 
територии за видове расте-
ния в България по модела 
на растителните микроре-
зервати” с бенефициенти 
Института по биоразнооб-
разие и екосистемни из-
следвания, БАН и МОСВ.

В изпълнение на този 
проект, през последните 
две години, със заповед 
на министъра на околната 
среда и водите, на терито-
рията на РИОСВ – Пазар-
джик, бяха обявени три 
защитени местности, две 
от които на територията на 
община Брацигово:

- ЗМ „Находище на 
Атинска мерендера - село 

Исперихово” в землището 
на с. Исперихово; 

- ЗМ „Находище на 
Стояново лютиче – село 
Равногор” в землището на 
с. Равногор;

- ЗМ „Маришко подру-
миче” в землището на с. 
Дъбравите, община Бело-
во. 

Организаторите пред-
ставиха пред заинтересо-
ваните страни (кметовете 
на общини и населени мес-
та, в чиито землища попа-
дат обявените защитени 
местности, представители 
на РДГ - Пазарджик, и ТП 
на ДГС в Белово, Батак и 
Пещера и медиите) резул-
тати от изпълнението на 
дейностите и раздадоха 
информационни материа-
ли.  /Соб. инф./

СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЕТОСТТА В ОБЩИНАТА
И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА

ДОБРО НАЧАЛО УЧЕНИЦИ ДЕМОНСТРИРАХА 
ЗНАНИЯ ЗА ЗАЩИТА

Обявиха нови 
защитени местности 
в област Пазарджик

До 22 април ще са ясни 
окончателните кандидатски 
листи за евроизборите, обя-
виха от Централната избира-
телна комисия (ЦИК). Край-
ната дата за регистрация 
на партиите и коалициите 
за участие е 9 април. Ини-
циативните комитети могат 
да изчакат до 14 април. До-
тогава те могат да поискат 
да бъде заличена тяхната 
регистрация за участие в 
изборите. До 23 април ЦИК 
ще определи чрез жребий 
поредните номера в бюлети-
ната на партиите, коалиции-
те от партии и независимите 
кандидати и ще ги обяви.

Предизборната кампа-
ния се открива на 25 април. 
24 часа преди изборния ден, 
т.е. в 24.00 часа на 23 май, се 

слага край на предизбор-
ната агитация. Оттогава до 
обявяване края на изборния 
ден се забранява огласява-
не под каквато и да е форма 
на резултати от допитвания 
до общественото мнение. 

ЦИК ще обяви края на 
изборния ден след при-
ключване на гласуването на 
територията на страната, но 
не по-късно от 20.00 часа на 
25 май. Три дни след избор-
ния ден - 28 май, комисията 
ще обяви получените гла-
сове и разпределението на 
мандатите между партиите и 
коалициите. 

До 30 май включително 
ще станат известни имената 
на избраните членове на 
Европейския парламент от 
страната ни.

Регистрират партиите 
и коалициите за участие 

в евроизборите до 9 април

УЧЕНИЦИ ДЕМОНСТРИРАХА 
ЗНАНИЯ ЗА ЗАЩИТА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд 

за регионално 
развитие

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

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Общество

За Международен ден на 
хумора и шегата той е обя-
вен през 1970 г.

Шеги на чужд гръб, аб-
солютни лъжи и много смях 
– това бележи 1 април. И ако 
всеки друг ден с подобни 
трикове рискувате да ви се 
разсърдят, да обидите при-
ятели и познати или да се 
превърнете в „лъжливото 
овчарче”, то на този всичко 
ви е простено. Нещо повече 
- задължително е да излъ-
жете. В България дори съ-
ществува суеверието, че ако 
до обяд не успеете да „пре-
метнете” някого, то няма да 
ви върви през годината. Не 
се тревожете и ако вас ви 
излъжат, тъй като и това е 
на късмет.

У НАС
„Сечко сече, Марта влече, 

Април кожи продава” – така 
казваха бабите навремето за 
пролетните месеци. Какво 
са имали предвид? Ами не-
постоянството на ранната 
пролет, което вероятно е в 
основата на възникването 
на Деня на шегата.

Според българските ет-
нолози обичаят да се лъже 
празнично у нас води на-
чалото си от славяните. Сла-
вянска е думата „лъжетрев”, 
а смисълът й се обяснява с 

отношението на хората към 
променливостта на месец 
април. На старобългарски 
език месец април е „лъ-
жуняк”. Не е необичайно 
явление през април вече да 
са цъфнали дръвчета, цветя 
и треви и след това да ги 
попари студът. Все още за 
този ранен етап на пролетта 
са характерни колебанията. 
Вече сме се наслушали на 
закачки от страна на мъжете, 
че все Баба им Марта и непо-
стоянната женска природа 
им били виновни за студове-
те. Ха сега да ги видим какво 
обяснение ще измислят, ако 
април реши да не студенее!

„Прати ме, мамо, далеко, 
че кат’ лъжа да ми е леко”, 
„Лъжи ме да те лъжа, да ми-
нава времето”, „От половин 
кило риба изкарал три кила 
хайвер” са само част от по-
говорките за родния маниер 
да лъжем и преувеличаваме. 
Докато свят светува ще се 
ядосваме, когато ни излъжат 
успешно и ще се пръскаме 
от гордост, когато ние успе-
ем да спретнем мазничка 
лъжа. 

Хубаво е да си носим 
всеки ден чувството за ху-
мор. Не само на 1 април. С 
досетливи, остроумни и изо-
бретателни хора животът е 
много по-интересен и весел. 

1 - В И  А П Р И Л1 - В И  А П Р И Л   
ДЕН НА ГЛУПЦИТЕ, ДЕН НА ГЛУПЦИТЕ, 
ШЕГАТА И ХУМОРАШЕГАТА И ХУМОРА

Нали правят от читали-
щето склад,  книгите ги раз-
пръсват по къщите.

Затова последната 
седмица Паскал се задъл-
бочава в сравнителното 
литературознание.

- Виж как започва един 
английски роман – казва 
той на Йеремия, който стои 
на пейката до него и мижи 
на пролетното слънце. - „В 
дванайсет часа на четвърти 
май 1897 година един че-
тирсет и три годишен мъж 
с решително и енергично 
лице напусна Манчестър 
на път за Ливърпул. Този 
човек беше благородник 
и се казваше сър Андрю 
Уелингтън.”

- Е? - казва Йеремия.
- А сега виж българския 

- отваря друга книга Паскал. 
- „Слънцето се беше издиг-
нало на има-няма една коп-
раля, когато, няколко дена 

след Великден, 1897 година, 
един мъж някъде към петде-
сетте, чието лице не личеше 
изпод феса, излезе от Сопот 
и хвана Балкана.”

- Не мога да ти хвана ми-
сълта! - признава Йеремия.

- Мисълта ми е дали 
виждаш някаква разлика 
- казва Паскал.

Йеремия се замисля.
- Нашият има повече 

запетайки - казва той след 
това. 

- Остави запетайките 
- казва  му Паскал. - Виж 
смисъла.

Колкото и да гледа сми-
съла, Йеремия не може да 
види нищо.

- И недей да мижиш! - 
му казва Паскал. - Как ще 
видиш?

Йеремия поглежда - 
слънцето е точно на една 
копраля.

- Онзи мъж с феса - каз-

ва той - е хванал Балкана 
точно по това време!…

Паскал въздъхва и клати 
глава.

- В нашия роман - каз-
ва той - всичко е „около”, 
„към” и „има-няма”. Този 
мъж с феса е „някъде към 
петдесетте” - което значи, 
че може да е на четирсет, а 
може и на петдесет и чети-
ри. И докато в английския 
се казва направо, че чове-
кът е тръгнал за Ливерпул 
на четвърти май, нашият чо-
век напуска Сопот „няколко 
дена след Великден”.

- Не виждам какво те 
дразни? - недоумява Йере-
мия.

- Не ме дразни - казва 
Паскал, - но искам да знам 
точно колко дни след Ве-
ликден става събитието. 
И накъде тръгва човекът 
с феса. Балкана - това е 
половин България. И като 

ми казва така този, дето ги 
пише, все едно, че не ми 
казва нищо.

- Това са само книги 
- успокоява го Йеремия. 
- Думи.

- Обаче - казва Паскал 
- в училище ни учеха, че 
те изразяват мисленето. А 
нашето мислене е пълно с 
такива „криво-ляво”, „до-
ста повече” и „от дъжд на 
вятър”. Нищо не е точно и 
нищо не е сигурно.

- Казах ти да не взимаш 
толкова много книги у вас! - 
напомня му Йеремия. - Само 
ядове с тях!…

- И като сравнявам - до-
вършва мисълта си Паскал, 
- виждам още една причи-
на, поради която Англия е 
била империя, а ние - под 
робство.

Коментарите са изклю-
чени. 

Станислав СТРАТИЕВ

Нашият елегантен първоаприлски поздрав към всички читатели с тънък усет за хуморНашият елегантен първоаприлски поздрав към всички читатели с тънък усет за хумор

СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Освен виждащото се на 
повърхността и привидната 
си примитивност, български-
те традиции съдържат дълбок 
езотеричен пласт и пазят 
трудно разгадаема тайна. 
Тайната за голямата им виб-
рационна мощ, защото почти 
винаги най-важното, което са 
правили, е било да настрой-
ват човешките души и тела 
към една или друга вибрация 
на Природата, към една или 
друга еманация на нейния 
Създател. Така се получава-
ло безкрайното преливане: 
Човек - Природа - Създател... 
и обратното.

Но нека спрем сега вни-
манието си на нещо много 
конкретно – българското 
хоро, най-вероятно оставено 
ни в наследство от тези древ-
ни чудодейци – траките. И тук 
веднага възниква въпросът: 
що за идея е това, хората да 
играят заловени един за друг 
в кръг, с музиканта, най-често 
гайдар, в самия му център?... 
Идеята е такава: хорото да 
дублира космичното, т.е. да е 
енергетичен модел на нашата 
Слънчева система. Дори и с 
движението на играчите по 
посока, обратна на часов-
никовата стрелка – както 
се движат планетите около 
Слънцето – и с епизодичната 
промяна на посоката – по 
подобие епизодичното ретро-
градно планетно движение 
от гледна точка на Земята. 
Всичко това е обмисляно 

до най-малки подробности 
от древни мъдреци, за да 
се получи по закона на по-
добието мощен вибрационен 
резонанс, проникващ на-
всякъде – навън и навътре, 
във всички пространства 
и измерения на видимия и 
невидимия свят. Ще рече: 
нашето хоро, за което някои 

днешни „умници” твърдят, 
че е изживяло своето време, 
всъщност е истински ретран-
слатор на космична енергия и 
същевременно – мощен гене-
ратор на психична, физична, 
биологична и духовна мощ за 
играещите го.

И този генератор безот-
казно е служил на българите, 
като ги е зареждал с нови 
сили в продължение на хиля-
долетия. На всички празници, 
и най-вече всяка неделя, без 
прекъсване - хиляди, стотици 
хиляди недели наред. Сел-
ският мегдан или градският 
площад в неделя е пред-
ставлявал, така да се каже, 

вековната дискотека на на-
шите предци. Но паралелите 
с днешно време свършват до-
тук, главно защото на хорото 
тогава идвали всички – и мла-
ди, и по-възрастни, и деца, и 
старци. Всички поколения и 
цялата общност – в един общ 
ритъм. Удивителен и свещен 
ритуал на единението.

Като имаме предвид и 
това, че нашите прадядовци 
и прабаби са се ухажвали и 
харесвали най-вече на хорото 
и същото е продължавало 
много дълго време, през 
цялата българска история, 
значи освен другото, то се 
е изявявало и като един от 
главните ваятели на бъде-
щите поколения – нещо от 
всеобщото настроение и от 
ритъма тогава завинаги се е 
вграждало в темелите на на-
цията, в посоката на нейното 
развитие. Бавно, но непре-
станно – както се образуват 
сталагмитите и сталактитите 
– се е изграждала и тя, за да 

получи трайност и вечност.
Може да се каже и така: 

нашето хоро е българският 
цигун или традиционната ни 
йога. И убеден съм, няма да 
е далече времето, когато то 
съзнателно ще се използва 
по този начин, поддържайки 
здравето, силите и способ-
ностите на практикуващите 
го на високо равнище. Ще 
разкрия тук и една тайна: 
необикновените успехи на 
българския футбол в Амери-
ка през 1994 година до го-
ляма степен се дължаха и на 
хорото, въведено (съзнателно 
или не) като основен метод за 
възстановяване след мач и за 
настройване преди мач. Това 
вероятно е главният принос 
на треньора Пенев тогава. 

Векове наред, щом е 
идвал празник, към хорото 
на мегдана (на площада) от 
всички страни са се стичали 
пременени и нагиздени жени 
и мъже, събирало се е голя-
мо и въодушевено човешко 
множество. И скоро там се 
е завихряло такова буйно 
веселие, такава вакханалия 
на духа, каквито днес трудно 
можем да си представим. А 
в центъра на хорото гайда-
рят се е чувствал почти като 
свещенодействащ шаман, 
който твори чудеса. Може би 
защото чудесата тогава на-
истина ставали… А защо ли 
пък да не започнат да стават 
и днес?!... 

Михаела Арабаджиева е 
родена на 31 август 2000 г. и 
от два месеца се занимава 
редовно с футбол. Въпреки 
че е от Козарско, тя трени-
ра и участва в официални 
мачове за детския тим на 
ФК „Чико” (Бяга), където 
е единственото момиче. 
Играе на позицията халф 
и вече има вкаран гол. В 
мача с „Балкан” тя показа 
доста футболни умения, 
като спира отлично топката, 
владее я и прави финтове и 
не се притеснява да влиза в 
единоборства с момчетата и 
да търси атаката.

Затова решихме да я 
представим в нашата руб-
рика „Млади таланти”, да й 
пожелаем да сбъдне мечти-
те си - да играе футбол на 
професионално ниво и да 
стигне до женския национа-
лен отбор. 

Човек е толкова голям, 
колкото са големи мечтите 
му. Михаела играе с номер 
8 и може да я наблюдавате 
в областното първенство за 
деца в мачовете на „Чико” 
(Бяга).

Предоставяме ви интер-
вюто с нея, направено на 
стадиона във Ветрен дол.

- Здравей, Михаела! От-
къде си?

- От Козарско, община 
Брацигово.

- От колко време игра-
еш организиран футбол?

- От два месеца за-
почнах в отбора на „Чико” 
(Бяга). Играта ми харесва и 

ще продължа с футбола. 
- Как се запали по най-

популярния спорт?
- Сама се запалих. Никой 

не ме е водил на стадиона.
- А доколко ти е инте-

ресна тази игра, все пак си 
момиче?

- Ами интересна ми е, 
щом я практикувам.

- Какво е мнението 
на твоите приятелки и 
връстнички за това, че се 
занимаваш с футбол?

- Мисля, че одобряват 
това, което правя. Или поне 
така ми казват.

- Получаваш ли често 
шанс за изява в „Чико”?

- Дават ми шансове и 
играя редовно.

- На каква позиция си 
обикновено?

- Халф съм.
- Имаш ли вкаран гол до-

сега в официален мач?
- Да, един.
- В бъдеще ще продъл-

жиш ли с този спорт?
- Да, задължително и дай 

Боже да стигна до женския 
национален отбор. Вярвам, 
че това може да се случи.

- Има ли идея да се на-
прави отбор за деца и в 
родното ти село Козар-
ско?

- Засега няма такива 
шансове това да се случи, 
но един ден, в бъдещето 
може би.

- Ходиш ли на мачове на 
мъжете?

- Да, ходя на срещите 
на „Родопи” (Козарско) и 
„Чико” (Бяга).

САМА СЕ ЗАПАЛСАМА СЕ ЗАПАЛИХ ПО ФУТБОЛА

Макар и с мач повече, от-
борът на Братаница запази 
дистанция от 4 точки спря-
мо лидера „Чико” (Бяга) 
след много труден успех на 
стадиона в Брацигово с 1:0. 

Единственото попадение 
в срещата падна в 50-ата 
минута. Негов автор стана 

роденият в село Лозен на-
падател Десислав Стойнов, 
който наказа колективна 
грешка в отбраната на 
Брацигово. В последната 
минута на двубоя домаки-
ните можеха да стигнат и 
до точката, но реферът Иван 
Кобаков - Колина видя игра 

с ръка на нападателя на 
брациговци и логично отсъ-
ди фаул.

Срещата ще се запомни 
с изключително твърдата 
и на моменти доста груба 
игра, в повечето случаи де-
монстрирана от домакините. 
Въпреки всичко, реферите 

се справиха на висота и 
след мача получиха оценка 
8.4 от дежурния делегат 
Асен Николов. 

В следващия кръг Бра-
таница приема „Марица” 
(Белово), а Брацигово 
гостува във Величково на 
местния едноименен тим.

БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА ЙОГА - ХОРОТО

П О К А Н А

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БРАЦИГОВО“  

К А Н И  

ЧЛЕНОВЕТЕ СИ И ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ 
НА ПОХОД  С МАРШРУТ:

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И КОНТАКТИ: 
03552/20 60 - ГАЛИНА ТРАЯНОВА

БРАТАНИЦА ИЗМЪКНА 1:0 В „КАСАПНИЦА”
- ОТ с. РАВНОГОР ДО х. ВЪРХОВРЪХ 
С ЕДНА НОЩУВКА В х. ЧЕРЕШКА 

НА 5 и 6 АПРИЛ 2014 г.
ОТ гр. БРАЦИГОВО ДО с. РАВНОГОР 
И ОТ х. ВЪРХОВРЪХ ДО гр. БРАЦИГОВО 
ПЪТУВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ С АВТОБУС.

Момичето на „Чико”


