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На последното си редов-
но заседание, проведено на 
26 март 2015 г., Общински 
съвет – Брацигово дебатира 
разнородни, но интересни 
въпроси. Сесията на местния 
парламент започна бурно, 
със спор около структурата 
на дневния ред. Председа-
телят Илия Калинов оттегли 
точка 16, касаеща продължа-
ване договора за възлагане 
на управление на общин-
ската фирма „Инфрастрой” 
ЕООД – Брацигово с мотива, 
че не е спазена законовата 
процедура по обявяване на 
конкурс.

Като реплика на това, 
юристът на Община Браци-
гово Елена Асенова - Васи-
лева предложи нова точка 
към дневния ред на заседа-
нието, а именно „Откриване 
на процедура за обявяване 
на конкурс за възлагане 
управлението на „Инфрас-
трой” ЕООД - Брацигово.

Така, с 15 гласа „За”, 1 
„Въздържал се” и 1 „Про-
тив”, дневният ред бе изме-

нен като от него отпаднаха 
две предварително вхо-
дирани точки и добавено 
предложението на юриста 
на Общината.

Емоционално започна 
разглеждането на темите 

– Годишен доклад за дей-
ността на „Инфрастрой” 
ЕООД – Брацигово за ка-
лендарната 2014-а и разпре-
деление на дивидента за съ-

щата година и приемане на 
информация за състоянието 

на работната сила (заетост-
та) в община Брацигово. По 
първата точка настоящият 
управител на общинската 
фирма изреди всички ново-
въведения и подобрения, 
които е съумял да направи, 
за да изведе дружеството 
от задълженията, които е 
имало. Въпреки че изказ-
ването му събуди иронични 
усмивки, той се опита да 
убеди присъстващите, че е 
направил повече от необхо-
димото за подобряване на 
дейностите по водоснабдя-
ване и канализация на на-
селението, но обвини ръко-
водството на общината, че е 
възпрепятствало дейността 
му умишлено. Нападките 
бяха аргументирано реп-
ликирани от инж. Румяна 
Григорова, която успя да 
оспори твърдението на г-н 
Недялков и да докаже, че 
общинското ръководство е 
винаги отворено за диалог 
с креативната мисъл, раз-
бира се, ако има такава.
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„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД
Пазарджишка област е на трето място по бедност в 

страната. Това показва проучване на Института за па-
зарна икономика. Наред с Видин и Сливен, нашата област 
е в дъното на негативната класация. Кои са факторите, 
които ни определят като един от най-бедните региони? 

В Европа термин като работещи бедни не същест-
вува. В България обаче съществува реално такава група 
от хора. Според Института за пазарна икономика един на 
всеки 50 работещи е в изпаднал в дълбока бедност. Това 
означава, че живее с доход под 190 лева месечно. 

В групата на застрашените от бедност пък попадат 
хората с доход до 60% спрямо този на средната класа. 
Такъв е всеки 5-и българин или 21% от хората. На фона 
на тенденциите в страната, в Пазарджишка област бед-
ността е близо 40%. Данните нареждат нашия регион в 
челната тройка по бедност на населението. По-бедни от 
нас са само жителите на областите Видин и Сливен. Без-
работицата води до обезлюдяване на малките населени 
места. Това с най-голяма сила важи за общините Ракитово, 
Лесичово и Велинград. Изхода анализаторите виждат в 
създаване на условия за развитието на местния бизнес и 
привличане на нови инвеститори.

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О

П Р И К А Н В А

Филмът  „Майсторите, 
които върнаха времето на-
пред“, който преобърна 
представата ни за архитек-
турните процеси в историята 

на България, е номиниран 
и за награда в конкурсната 
програма на Международ-
ния фестивал за туристичес-
ко кино „На Източния бряг“ 
във Велико Търново (02.04 
– 04.04.2015 г.). Филмът е в 
най-престижната категория 
– „Документален филм”, в 
секция  „История и култура”. 
В конкурсната програма се 

съревновават произведения 
от над 20 държави от цял 
свят. Още с излъчването си 
по БНТ и в интернет про-
странството, филмът придоби 

невероятна популярност. Той 
бе гледан на петте континен-
та, като показа на чужденци 
и българи тази най-влия-
телна и вдъхновяваща на 
Балканите строително-архи-
тектурна школа. С това ново 
признание за филма Община 
Брацигово, която е съпроду-
цент, поставя на глобалната 
туристическа карта не само 

БРАЦИГОВСКИТЕ МАЙСТОРИ 
С ПОРЕДНО 
ПРИЗНАНИЕ

А Н О Т А Ц И Я  Н А  Ф И Л М А

Началото на шестнайсети век. Ордите на Османската 
империя сриват впечатляващата дворцова архитектура 
на току-що завзетото Българско царство. Ще минат по-
вече от четири века преди по тези земи отново да започне 
мащабно строителство. Но то ще преобърне историята на 
целия Балкански полуостров. От вкопани в земята църкви 
до блестящия, уникален за света, шедьовър – Пазарджиш-
ката „Света Богородица”. Това е делото на брациговските 
майстори зидари. Мъжете, които са строили във Флорен-
ция и Верона, се разхождат с ордени, връчени им лично от 
султана, защитават се с оръжие в ръка от мюсюлмански-
те банди, омайват с плановете си за строежите на най-
впечатляващите архитектурни проекти в империята. А 
след тяхното дело ще започне и най-кървавото въстание 
в Европа през 19-и век – Априлското в България.

Брацигово, но и цялата Па-
зарджишка област. 

Режисьор и сценарист 
на филма е Степан Поляков, 
главен оператор – Момчил 
Александров, композитори 

– Валери Пастармаджиев и 
Марк Босани, изпълнителен 
продуцент – Вивиан Бояджи-
ева, водещ е Марк Босани.      

Таня ЙОРГОВА

Агенция 
за социално подпомагане

Проект No 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 
 „Нови възможности за г рижа” ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект No 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ГРИЖА

В началото на месец 
март членове и симпати-
занти на „Риболовен клуб 
– Брацигово – 2014” из-

вършиха почистване на 
растителността от дигите 
на микроязовири „Гачево 
блато” и „Бурово блато”. 
Организирано се извърши 
почистване и извозване на 
боклуци от прилежащите 
площи около водоемите, 
както и подновяване на 

обозначителните табели. 
В съответствие с приетата 
програма, на 19.03.2014 г. 
сдружение „Риболовен 

клуб – Брацигово – 2014”, 
в присъствието на предста-
вители на ИАРА, извърши 
поредното зарибяване на 
стопанисваните от него во-
доеми „Гачево блато” и „Бу-
рово блато”. Пуснати бяха 
бял амур и европейски сом.           

Атанас АТАНАСОВ

РИБОЛОВЕН КЛУБ 
БРАЦИГОВО

Община Брацигово  
започна изпълнението на 
проект „Нови възможности 
за грижа“ по процедура 
за предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ 2014BG05M9OP001-
2.2015.001 „Нови алтерна-
тиви” по приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността 
и насърчаване на социал-
ното изключване” на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 
2014- 2020 и партньорско 
споразумение NoBG05-1303-
1 от 24.03.2015 г. Партньори 
по П „Нови възможности за 
грижа” са всички общини, 
като общата стойност на 
проекта възлиза на 64 966 
534,16 лв., от които 55 221 
554,04 лв. са средствата 
от Европейския социален 
фонд, а националното съ-
финансиране е в размер 
на 9 744 980,12 лв. Целта 
на проекта е намаляване 
риска на зависимост от ин-
ституционален тип грижи и 
подобряване качеството на 
живот на възрастни болни 
лица и хора с увреждания, 
както и преодоляване на 
последиците от социално 
изключване и бедност. 

Целеви групи по про-
екта са: хора с увреждания 
с ограничения или в невъз-
можност за самообслужва-
не; хора над 65 г. с ограни-
чения или в невъзможност 
за самообслужване; семей-
ства на деца с увреждания; 

самотно живеещи тежко 
болни лица. 

Предоставяне на соци-
алната услуга „Личен асис-
тент” включва осигуряване 
на достъп до интегрирани 
социални и здравни услуги 
на основание извършена ин-
дивидуална оценка на канди-
дат-потребителите от служи-
тели на дирекция „Социално 
подпомагане” - Пещера. 

По проекта ще бъдат на-
значени на срочни трудови 
договори лични асистенти, 
които не са придобили пра-
во на пенсия по реда на чл. 
68 от КСО, съобразявайки 
се с предпочитанията на 
потребителите на услугата. 
Във връзка с реализацията 
на проект „Нови възмож-
ности за грижа” в Община 
Брацигово, се провежда 
кампания за прием на заяв-
ления от кандидат-потреби-
тели и кандидати за лични 
асистенти в периода 27.03 
– 09.04.2015 г. включител-
но. Комплектът документи 
ще се приема на етаж 1 
в сградата на Общинска 
администрация, Брацигово 
– при Сашка Манджукова 
– гл. експерт АОЧР, тел. 
03552/2065.

Кандидат-потребители-
те ще подават заявления 
за включване в социалната 
услуга на два етапа – през 
първия и през четвъртия 
месец от старта на проекта.

Сашка МАНДЖУКОВА

МАЙСТОРИТЕ, КОИТО 
ВЪРНАХА ВРЕМЕТО НАПРЕД

населението на общината, собственици на 
жилищни сгради, ръководители на стопански 
организации и фирми да се включат активно 
в организацията за почистване на дворове и 
прилежащи към тях тротоари и междужилищни 
пространства. 

Във връзка с това мероприятие и на осно-
вание чл. 12, т. 2 от Наредба No1, приета от ОбС 
– Брацигово, всеки гражданин е длъжен да 
почисти тротоарните платна и бордюрите от за-

тревяване около дома си, с което ще допринесе 
за създаване на благоприятна среда за гражда-
ните и туристите, посещаващи Брацигово.

От администрацията съобщават, че до края 
на април твърдите битови и строителни отпадъ-
ци извън кофите за смет и контейнерите няма 
да се таксуват и ще се извозват безплатно до 
сметището. Освен това умоляват населението 
да събира боклука разделно в чували с оглед 
на по-лесното им транспортиране. 



Проектът „Пътуваща ака-
демия „АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” 
- гр. Брацигово стартира на 
14 март и ще продължи до 
13 юни с цел да популяри-
зира и създаде устойчивост 
на иновационен модел за 
работа с деца и младежи в 
неравностойно положение 
от Брацигово, чрез прила-
гане на творчески подходи, 
интегриращи изпълнител-
ски и визуални изкуства.

„Пътуваща академия 
„АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” е 
инициатива на фондация 
„Ден Гри”, стартирала през 
2002 година с превърна-
лия се в традиция проект 
„Лятна театрална академия 
за деца в риск – с. Широка 
лъка”. От 2011-а ежегодно 
фондацията развива дей-
ности  по международната 
програма „АРТИСТИ ЗА 

ДЕЦА” в Кения и България. 
В ателиетата и курсовете на 
програмата до момента са 
се обучавали над 800 деца 
от България от над 10 до-
мове и детски институции, 
1300 деца от домове от Ке-
ния, 80 артисти от Европа, 
САЩ и Кения, както и над 

25 социални работници от 
страната.

Проектът се реализира 
с моралната подкрепа и 
сътрудничество на Община 
Брацигово и в партньорство 
с Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства  
– Брацигово, както и с учас-
тието на деца и младежи от 
училищата в града.

Програмата на проекта 
включва директна творчес-
ка работа на артисти с деца 
и младежи в ателиета по ри-
тъм лаборатория, театър на 
маската, визуални изкуства 
и фотография и ще пред-
ложи обучителни семинари 
за професионалисти в сфе-
рата на социалните услуги 
и образованието. Проектът 
ще приключи с публично 
представяне на резултатите 
от тримесечната програма  

под формата на спектакъл 
„Японски приказки”. Гото-
вият театър ще гостува през 
юли на Тринадесетия детски 
приказен фестивал за деца 
в неравностойно положе-
ние в с. Широка лъка. 

През 2015 г. проектът 
„Пътуваща академия „АР-

ТИСТИ ЗА ДЕЦА“ за първи 
път се реализира в Пазар-
джишка област на територи-
ята на общините Брацигово 

и Панагюрище. В средата на 
юни се очакват фестивални 
дни на детското и младеж-
кото изкуство в градовете 
домакини с участието на 
над 200 деца от Брацигово и 
над 400 от Панагюрище.

Уникалността на про-
грамата се състои в пред-
лагания интегрален подход 
за работа с деца, чрез сред-
ствата на изкуството, полз-
ващ интердисциплинарни 
модели, които комбинират 
изкуство-терaпията и чисто 
игровия модел на общуване 
и завършват със създаване 
на театрално представле-
ние. 

Основната цел е с 
помощта на изразните 
средства на театъра да 
се провокира и освободи 
присъщият на всяко дете 
естествен ентусиазъм към 
изкуство и да се допринесе 
за изграждането на трайни 
социални умения и възпи-
тание в толерантност, креа-
тивност и дисциплина. Чрез 
средствата на изкуството 
се осигурява възможност 

децата да открият собстве-
ния си талант и значимост, 
да развият любопитство и 
толерантност към другия/

различния, да разширят 
своя социален и културен 
контекст чрез творческа 
изява и проучване и да раз-
вият усет за красотата във 
всичките й форми.

Ръководител на програ-
мата и главен супервизор 
на проекта е театралната 
режисьорка Елена Панайо-
това, а водещи на „Пъту-
ваща академия „АРТИСТИ 
ЗА ДЕЦА” – гр. Брацигово 
са перкусионистът Тома 
Бранкованов, актрисите 
Соня Рупова и Ани Вълче-
ва и дизайнерката Албена 
Иванова. Очаква се към 
екипа в края на проекта да 
се присъединят актрисата 
Стела Кръстева и извест-
ният пловдивски фотограф 
Атанас Кънев.

Спонсор на проекта 
е известният сценограф 
Норман Коатс, чрeз фонд 
„Матей Радев“ - Великобри-
тания, основан специално 
за подкрепа на програмата 
„АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” - Бъл-
гария.                 

„Априлци”

Ние -  хората

ИСПЕРИХОВО

През март се навършват 
140 години от създаването 
на женското  ученолюбиво 
дружество „Надежда” в 
Брацигово, припомнят от 
Читалището. 

От отдел „Краезнание” 
споделят, че то е започнало 
своя живот на 25 март 1875 
г., само три месеца след 
основаването на читалище 
„Тръндафил”, когато се по-
ставят основите на женско-
то дружество – читалище за 
жени, на което Петлешков 
дава името „Надежда”. На-
ционална тенденция през 
втората половина на ХІХ 
век е успоредно с читали-
щата да възникват и други 
о б щ е с т в е н о - к у л т у р н и 
организации – женски дру-
жества, полагащи грижи за 
развитието на девическото 
образование, които си по-
ставят за цел да приобщят 
по-напредничавите към 
модерната култура. 

Данните за съществува-
щото по това време в Бра-
цигово  женско дружество 
са оскъдни, но се знае, че 
настоятелството  е в състав: 
Мария Шаранкова – Пет-

лешкова – председателка, 
и учителката Ана Гиздова 
– писарка. Целите и зада-
чите са просветителни и са 
заимствани от другите по-
добни дружества в региона. 
Съгласно устав, написан с 
красив почерк, дружество-
то си поставило следните 
задачи:

- Да се грижи за обра-
зованието и напредъка на 
тукашния женски пол, като 
набавя разни полезни книж-
ки и вестници за прочит.

- Да подпомага бедни 
ученички от Девическото 
училище и пр.

Както повелявала тра-
дицията тогава, членовете 
на дружеството били два 

вида – основателни и по-
сетителни. Основателните 
членки внасяли за касата 
на дружеството по една тур-
ска лира, а посетителните 
– по 15 гроша, обаче всички 

членове били равни и всеки 
имал право да влиза в дру-
жеството, да гласоподава 
и избира, да слуша сказки 
и чете.

Чрез тайно гласуване 
е избирано по вишегласие 
настоятелството. Събра-
нията ставали в одаята на 
втория кат от Петлешковата 
мааза, а настоятелството 
се събирало и заседавало 
веднъж в месеца – в пър-
вия неделен ден. Един път 
в седмицата членовете на 
настоятелството посещава-
ли и надзиравали работата 
в училище. Ежегодно на 
25 март било провеждано 
отчетно събрание, на което 
се избирало ново ръко-
водство.

Жените от дружест-
вото активно участвали в 
тогавашния обществен и 
културен живот на градеца. 
По-независимите и напред-
ничави дами активно се 

включили и в първите те-
атрални представления на 
местното читалище – „Мно-
гострадална Геновева” и 
„Светослав и Невянка”.

След обявяване на 
Априлското въстание и до 
освобождаването на Бъл-
гария, дружеството не е 
могло да работи. После се 
слива с читалището и така 
– до днес.

По-дейни брациговки 
от онова време са: Дафина 
Вълчева Михайлова – Сто-
янкина, Екатерина Ангело-
ва Дечева – Гюлеметова, 
Петра Апостолова Попова, 
Ана Д. Гиздова и Мария Ша-
ранкова - Петлешкова.

ЮБИЛЕЙ
„…Човешката памят, колкото и да е силна, не 

е феноменална и в някои случаи не може да задър-
жи с пълна точност дадено събитие…”

Христо МИЖОРКОВ

Фондация “ДЕН ГРИ”
 Програма “Артисти за деца”

София 1000, кв. Зона Б5, бл.11  тел.: 0887 607 164, е-mail: dengrix@gmail.com 

ПЪТУВАЩА АКАДЕМИЯ “АРТИСТИ ЗА ДЕЦА” 2015
Брацигово, 14 март - 13 юни 

Българската гора – 
изсичана и горена, 

но все пак жива
Седмицата на гората ще 

бъде отбелязана от 1 до 7 
април. Инициативата се про-
вежда за 90-и път и е под 
егидата на Изпълнителна 
агенция по горите и нейните 
поделения.

Мотото на Седмицата на 
гората тази година е „Гора-
та – мост към бъдещето”, 
а празникът е свързан и с 
90-годишнината на висшето 
лесовъдско образование у 
нас, възстановено в Бълга-
рия през 1925 г.

Седмицата на гората ще 
бъде открита на 1 април и 
ще приключи на 8 април, 
тъй като Балканът го заслу-

жава, а и планината е повли-
яна сериозно от човешката 
дейност и има  какво да се 
прави, за да се възстанови 
екологичното равновесие.
Освен Ден на шегата, първи 

април е и Международен 
ден на птиците

Това е един от „най-ста-
рите” празници от еколо-
гичния календар по силата 
на Конвенцията за защита 
на редките птици, приета 
на 19 март 1902 г. в Париж, 
Франция, и влязла в сила от 
6 декември 1906 г. 

В защитените видове, 
според конвенцията, спадат 

освен полезните в селското 
стопанство птици, така и 
всички видове от рода на 
ястребовите, много от които 
вече са изчезнали, а други 
са записани в Червената 
книга на застрашените ви-
дове. Ролята на птиците за 
здравето на екосистемите, 
за нормалните процеси в 
тях, а оттам – и за благопри-
ятната жизнена среда на чо-
века, е огромна. Вече някол-
ко десетилетия птиците са в 
основата на един от най-бур-
но развиващите се модерни 
клонове на туристическата 
индустрия – бърдуочинга, 

или познавателния орнито-
логичен туризъм.

На територията на общи-
на Брацигово се засичат три 
защитени природни зони. 
„Западни Родопи”, „Беса-
парски ридове” и „Купена”. 
Предмет на опазване в „За-
падни Родопи” са 29 вида 
птици, а в „Бесапарски ри-
дове” – 34 вида. В района на 
с. Исперихово, редовно се 
наблюдават до 5 индивида 
царски орли (Aquilaheliaca) 
– световно застрашен вид, 
и големи популации на 
белоопашат мишелов (Bu-
teorufinus), на черношипа 
ветрушка/керкенез (Falcotin-
nculus) и на други грабливи 
птици.

ЕКОКАЛЕНДАР

На 25 март 2015 г. в  сгра-
дата на НЧ „В. Петлешков 
- 1874”, Брацигово, се про-
веде традиционното през 
годините общинско състе-
зание по „Бедствия, пожари 
и извънредни ситуации” за 
ученици.

На неутрална територия 
се срещнаха три отбора – на 
СОУ „Народни будители” 
– Брацигово, ОУ „Христо Бо-
тев” – с. Бяга, и ОУ „Христо 
Ботев” – с. Исперихово.

Общинският кръг на над-
преварата бе теоретичен. 
Учениците – седмокласници 
и осмокласници, трябваше 
да мерят знания в областта 
на извънредните ситуации 
чрез решаване на тест, съ-
стоящ се от 35 въпроса. Все-
ки верен отговор носеше на 
участниците по 1 точка, а 
времето за решаване на въ-
просника бе 35 минути.

Момичетата и момчетата 
спокойно и зряло решиха 

теста за по-малко от опре-
деленото време.

След обстоен преглед, 
представителят на служба 
„Пожарна безопасност” из-
лъчи резултатите.

Максимален брой точки 
- 74, за отбора си набра 
съставът на СОУ „Народни 
будители”, а този на ОУ 
„Христо Ботев” – с. Бяга 
– 52, само 47 точки набраха 
от Исперихово. 

Най-добре представили 

се в теоретичните познания 
по БАИС са Мария Петрова 
Мишева и Илиян Илков 
Гемиев  от отбора на браци-
говското училище. Той ще 
участва в областния кръг на 
състезанието, който ще се 
проведе в Пазарджик.

Там младите хора ще по-
кажат как на практика при-
лагат познанията, показани 
в писмен вид на теста.

Успех!
Михаил ДЗУКОВ

ТЕСТОВЕ ПО “БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И 
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” ЗА УЧЕНИЦИ
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По втората точка освен 

вносителя г-жа Пищалова 
– главен експерт „Търговия, 
услуги, туризъм и програми 
по заетостта”, общинските 
съветници изслушаха и екс-
позето на г-н Димитър Тър-
пов – директор на дирекция 
„Бюро по труда” – Пещера. 
Той сподели, че през 2014 г. 
средногодишният брой на 
регистрираните в община 
Брацигово безработни лица 
е 688 души, а равнището 
на безработица възлиза на 
18,9%.

През изминалата година 
323 лица са започнали ра-
бота на първичен пазар на 
труда, 67 са включени в зае-
тост по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси“, 45 – по Програми 
за заетост, и 7 – по мерки за 
заетост от ЗНЗ. 

Към 28.02.2015 г. в об-
щина Брацигово броят на 
регистрираните незаети в 
труда лица е 710, а равни-
щето на безработица въз-
лиза на 19,5%. 

Характеристиката на 
безработните лица в общи-
на Брацигово има следните 
особености: значителен е 

делът на лицата на възраст 
над 50 години – 42,68% от 
общата съвкупност; нисък 
е делът на регистрираните 
младежи до 29-годишна 
възраст – 15,35%; нараства 
делът на продължително 
безработните лица до 
41,41% и преобладава про-
центът на регистрираните 
жени – 50,70. Безработните 
в община Брацигово имат 
ниска образователна сте-
пен. 34,79% от регистрира-
ните са с начално и по-нис-
ко образование, 21,12% са с 
основно, 39,44% със средно 
и само 4,65% са с висше об-
разование.

От началото на годината 
97 безработни лица са за-
почнали работа. От тях 69 са  
на несубсидирани работни 
места, 26 – по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“, и 2-ма са 
по програми за заетост. 

На първичен пазар на 
труда са разкрити 45 ра-
ботни места през месеците 
януари и февруари. 

Към настоящия момент 
работят 30 лични асистенти. 

Във връзка с големия  
процент безработица, Об-
щина Брацигово се стреми 

като работодател да я на-
мали и кандидатства по 
всички програми, по които 
може да бъде бенефициент. 
Сега се борим за участие по 
програма „Клио“. По нея 
сме спечелили 3 места за 6 
месеца. Хората ще изкарат 
курсове за озеленители и 
ще получат сертификати.

Г-н Търпов допълни, че 
17 работодатели на тери-
торията на общината са 
заявили 32 работни места, 
а при реализирането на ин-
фраструктурни проекти на 
местно ниво са участвали 
наши фирми и квалифици-
рани работници за изпълне-
ние на същите.

След обстойния анализ 
за състоянието на пазара на 
труда в общината, местните 
парламентаристи изслуша-
ха и приеха информации 
за здравеопазването, за 
дейността на читалищата 
през изминалата 2014 го-
дина, за състоянието на 
образователната структура 
и държавния план-прием 
през учебната 2015/2016 го-
дина и одобриха доклада за 
наблюдение изпълнението 
на Общинския план за раз-
витие за 2014 година, както 

и доклада за последващата 
оценка на Общинския план 
за развитие на община Бра-
цигово – 2007-2013.

Освен това на заседани-
ето се прие и план-сметка 
за необходимите средства 
по случай честванията на 
139-ата годишнина от Ап-
рилската епопея в Браци-
говски въстанически пункт. 
От доклада на директора 
на дирекция „Обща адми-
нистрация” г-жа Търпена 
Лабова стана ясно, че тази 
година са заделени 20 000 
лева за организиране на 
основните и съпътстващи 
мероприятия за Празника 
на града.

На сесията общинските 
съветници прекратиха дей-
ствието на Договор NoД-145/
25.10.2012 г. за учредено 
право на ползване върху 
недвижим имот, общинска 
собственост, по-известен 
като Дамови къщи, по вза-
имно съгласие на страните. 
Те дадоха и съгласието си 
за бракуване на автомобил 
УАЗ 452 с инв. No004-К-0417, 
поради техническа негод-
ност за експлоатация. 

                        „Априлци”

„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД

Общинска администра-
ция - Брацигово продължава 
повишаването квалификаци-
ята на служителите с помощ-
та на надграждащи обуче-
ния по проект „Общинска 
администрация - Брацигово 
- ефективна и компетентна”. 
Той е по Оперативна про-
грама „Административен ка-
пацитет“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд. 
В обучението участваха 15 
служители от Общинска ад-
министрация с ръководни 
и експертни функции, пряко 
ангажирани с изготвяне  
проекти на актове и общо-
административни докумен-
ти. То бе организирано от 
Института по публична ад-
министрация и бе водено от 
Младен Младенов - доктор 
по политология, юрист и ма-
гистър по публични финан-
си; консултант в публичния 
сектор, с опит в държавната 
администрация, адвокатура-
та и съдебната власт. 

Темата на поредния се-
минар в програмата бе „Ад-
министративна стилистика“. 
В своята презентация лекто-
рът се спря на нормативната 
база и на административната 
практика. Той направи пре-
глед на изискванията при 
изготвянето на общоадми-

нистративните документи, 
съгласно инструкция от 2009 
г. относно институционална-
та идентичност на админис-
трациите, вкл. електронната 
комуникация между тях. 

От 26 март 2015 г. влиза в 
действие т. нар. комплексно 
административно обслужва-
не, което ще осигурява връз-
ка между базите с данни на 
различните административ-
ни служби, включително 
и на първо място на об-
щините. Обучението очерта 
изискванията към езика и 
стила на различните видо-
ве документи, изготвени от 
администрацията. То съдей-
ства за усвояване на писмен 
и устен изказ, осигуряващ 
ефективно общуване в рам-
ките на администрацията и 
в отношенията й с граждани 
и юридически лица. Подпо-
могнато бе формирането на 
унифициран стил на общува-
не в администрацията.

„Публичните власти са 
длъжни да върнат загубе-
ното доверие от страна на 
хората, но и те трябва да си 
го поискат, защото в една де-
мократична държава граж-
даните и предприемачите са 
на първо място, а админис-
трацията е накрая“, заяви 
г-н Младенов в заключение 
на семинара. 

Какво сподели специ-
ално за местните медии д-р 
Младенов: 

„Гражданите много често 
не разбират езика на адми-
нистрацията, който е тромав 
и в себе си не носи послание. 
В Европейския съюз основ-
ната ценност са гражданите, 
хората, бизнесът, създаващи 
богатството на една държа-
ва. Когато посланието на ор-
гана на власт е неразбрано 
от създаващите брутния въ-
трешен продукт, то води до 
доброволното изпълнение.

Българското общество 
трябва да надскочи себе 
си като начин на мислене. 
Интуитивно и емоционално 
се опитваме „нещата“ да ги 
правим добре, но не е до-
статъчно. Органите на власт 
и администрациите към тях 
трябва да се разглеждат като 
едно цяло, т. е. като публич-
ни власти, каквато е концеп-
цията на Запад. Българският 
законодател и правителства-
та ни правят усилия в това 
отношение. Така след време 
комплексното администра-
тивно обслужване ще бъде 
резултатът от него. Тогава в 
която и точка да се намира 
човек, подаващ едно заяв-
ление, ще предизвика про-
цес, при който не подателят 
ще обикаля, а документът му 

ще минава по институциите. 
Те ще си подават информа-
ция и ще вземат решения по 
компетентност, а граждани-
нът ще ги получи на място и 
във вид, в какъвто иска това 
да се случи.

Според личното ми екс-
пертно мнение, трябва да 
има разбираем стил на по-
сланията към гражданите и 
бизнеса.

Динамиката на общество-
то в икономическо, полити-
ческо и културно отношение 
изисква на всеки една-две 
години администрацията да 
преминава през обучения 
по някои акценти от на-
стъпилите промени. През 
последните две десетилетия 
например само политически 
коректните изисквания и 
определения на гражданите 
с увреждания претърпяха 
различни трансформации. 
България е част от престиж-
ния богат и ценностен клуб 
„Европейски съюз“, поради 
което държавните служи-
тели трябва да преминат 
през езикови курсове и пе-
риодично през обучения по 
основните законови актове, 
какъвто е Административно-
процесуалния кодекс, който 
е задължителен за всеки 
орган на власт и админис-
трация.“

ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ПОИСКАТ 
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ ЗАГУБЕНОТО ДОВЕРИЕ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на Решение No695 
от 31.08.2011 г. на Общински съвет - град Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-

жим имот, частна общинска собственост, представляващ 
първи етаж със самостоятелен вход от триетажна масивна 
сграда със застроена площ 200 кв. м, намираща се в уре-
гулиран поземлен имот ХХІІ - Здравна служба, в кв. 22 по 
плана на с. Розово, целият с площ 470 кв. м. Администрати-
вен адрес на имота е с. Розово, ул. „Четиринадесета” No2. 

Начална тръжна  продажна цена, одобрена от Общин-
ски съвет - гр. Брацигово, е в размер на 30 360 (тридесет 
хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирнен-
ски” No1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово срещу 
сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна продажна цена се внася в брой в касата 
на Община Брацигово или по сметка IBAN BG 88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMB BG SF, при “Общинска банка” 
АД - Пещера до 16.30 ч. на 14.04.2015 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - гр. Брацигово до 
16.45 ч. на 14.04.2015 г. 

Оглед на обекта може да се направи в рамките на ра-
ботното време на администрацията на Кметство - Розово 
до 15.00 ч. на 14.04.2015 г. след представяне на документ за 
закупена тръжна документация.

В случай, че обявеният търг не се проведе, повторен търг 
да се проведе след петнадесет дни при същите условия.

За допълнителна информация: 
стая No16 в Общинска администрация – Брацигово, 

тел. 03552/20-65, вътр. 116, 
или в Кметство - с.Розово, тел. 03552/24-04

 Васил ГЮЛЕМЕТОВ 
кмет на община Брацигово

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Зако-
на  за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на протоколно 
решение No3 от 12.03.2015 г. на настоятелството на НЧ 
„23-ти април 1876 г. - 1909”, с. Равногор.

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на помещение с площ 90 кв. м за  ползване, складово поме-
щение - 15 кв. м, и 30 кв. м от фасадната част за ползване през 
летния сезон. Помещението се намира в сградата на читали-
щето в с. Равногор, ул. “Първа” No64.

2. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.
3. Начална тръжна месечна цена - 180.00 лв.
4. Задължително условие – обектът, предмет на търга, 

да се ползва по предназначението му: търговски обект.
5. Търгът да се проведе на 17.04.2015 г. от 10.00 ч. в сгра-

дата на  НЧ „23-ти април 1876 г. - 1909”, с. Равногор.
6. Тръжна документация може да се закупи от читалището  

срещу сума от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 16.04.2015 г.
7. Депозит за участие в търга в размер на 10% от на-

чалната месечна тръжна цена ще се внася в библиотеката 
на НЧ „23-ти април 1876 г. - 1909”, с. Равногор до 16.04.2015 
г. до 16.30 ч.

8. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието 
на служител на читалището може да се извършва след 
представен документ за закупена тръжна документация до 
16.00 ч. на 16.04.2015 г.

9. Документи за участие в търга се приемат в библиоте-
ката на НЧ „23-ти април 1876 г. - 1909”, с. Равногор до 16.45 
ч. на 16.04.2015 г.

10. В случай, че обявеният търг не се проведе, повторен 
търг да се проведе след 15 дни.

За информация: тел. 0885 92 27 68
Председател: Елена КИСОВА   

Секретар: Мария СПАСОВА

НЧ „23-ти  април  1876 г. - 1909” 
с.  Равногор, община  Брацигово

Община Брацигово 
уведомява всички заин-
тересовани физически и 
юридически лица относно 
инвестиционно предло-
жение (ИП) за „Ремонт и 
реконструкция на съществу-
ващ водопровод от РШ – с. 
Розово до водоем Висока 
зона – гр. Брацигово за по-
ставяне на три инсталации 
за производство на ел. 
енергия” в ПИ No06207.5.43 
и No06207.5.12 в м. Гермите 
по КК на гр. Брацигово, и ПИ 
No001495, м. Саракиница по 
КВС на с. Розово, общ. Бра-
цигово, обл. Пазарджик. 

На основание чл. 6, ал. 9 
от Наредбата за условията 

и реда за извършване на 
оценка на въздействието 
върху околната среда, въз-
ложителят Община Бра-
цигово уведомява всички 
заинтересовани физически 
и юридически лица относ-
но инвестиционнo пред-
ложение (ИП) за „Ремонт и 
реконструкция на съществу-
ващ водопровод от РШ – с. 
Розово до водоем Висока 
зона – гр. Брацигово  за 
поставяне на три инстала-
ции за производство на ел. 
енергия” в ПИ No06207.5.43 и 
No06207.5.12 в м. Гермите по 
КК на гр. Брацигово, и ПИ 
No001495, м. Саракиница по 
КВС на с. Розово, общ. Бра-
цигово, обл. Пазарджик. 

Информацията по При-
ложение No2 на Наредбата 
за условията и реда за из-
вършване на ОВОС за ИП (с 
вх. No16-05-5#1/12.03.2015 г. в 
Деловодството на Община 
Брацигово и с вх. No56 от 
12.03.2015 г. в деловодството 
на Кметство – с. Розово) е 
предоставена в писмен вид 
на разположение на интере-
суващите се всеки работен 
ден от 9.00 до 17.00 ч. в Общи-
на Брацигово и в Кметство 
– с. Розово, където могат да 
се предстaвят становища. 

Информацията е достъп-
на на интернет страницата 
на Община Брацигово на 
адрес: http://www.bratsigo-
vo.bg/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 
И ГОСПОДА, 

Във връзка с подготовка-
та по изготвяне и отпечатва-
не на избирателни списъци 
за предстоящия през есента 
вот за общински съветници 
и кметове, ви уведомяваме:

Съгласно действащия в 
Република България Избо-
рен кодекс (чл. 396, ал. 1), 
право да избират общински 
съветници и кметове имат 
българските граждани, кои-
то са навършили 18 години 
към изборния ден включи-

телно, не са поставени под 
запрещение, не изтърпяват 
наказание лишаване от сво-
бода и са живели най-малко 
през последните 6 месеца 
в съответното населено 
място.

Ако вече не пребивавате 
в чужбина и нямате насто-
ящ адрес на територията 
на община Брацигово, за да 
може да упражните правото 
си на глас, е необходимо 
до 20 април да се явите в 
Общинска администрация - 
Брацигово (или в кметства-

та на селищната система) и 
да заявите своя актуален 
настоящ адрес. 

Всички пребивавали в 
чужбина и не заявили на-
стоящ адрес на територията 
на страната е възможно 
да не бъдат вписани в из-
бирателните списъци в за-
висимост от датата, която 
ще бъде определена за 
произвеждане на избори за 
общински съветници и кме-
тове с Указ на президента на 
Република България.

Антоанета МАНОЛЧЕВА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ПО ИЗГОТВЯНЕ 
И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРЕЗ ЕСЕНТА 

ВОТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 
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Съвременност

От 2 до 23 април
МАРАТОН 

НА ЧЕТЕНЕТО
в библиотеката 

на Народно читалище 
“В. Петлешков-1874”

В края на януари 1996-а 
се случи така, че заедно с 
група шофьори бях коман-
дирован в гр. Високе Мито, 
Чехия, за да получим от 
заводите „Кароса” няколко 
нови автобуса.

Към този спомен ме 
върна снегът, който почти 
ни затрупа през последните 
дни. Не за друго, а защото 
нещо подобно преживях и 
там – преспи до кръста, при 
това – в условията на кучеш-
ки студ.

Снеговалежът започна на 
парцали още през ранната ве-
чер преди едно наложително 
отскачане до Прага – банко-
вите операции бяха забавени 
и чехите съвсем естествено 
не си даваха автобусите хей 
така, на честна дума.

Високе Мито, едно не-
голямо градче, носи отпе-
чатъка на средновековния 
си произход – в центъра му 
се издигат кулите на стара-
та митница, паметникът на 
чумата и, за моя изненада, 
родната къща на прочутите 

с българските си експеди-
ции братя Шкорпил.

Ние бяхме настанени в 
покрайнините – в някакво 
частно хотелче, пригодено 
за такова от някогашен 
коневъден чифлик. С преми-
наването ми през огромната 
порта ме полазиха тръпки 
– на двора бе грижливо под-
редена купчина с дъбови це-
пеници, които ми подсказва-
ха как ще премине борбата 
ни със студа. Напразно! Ця-
лата сграда бе отоплена по-
вече от добре, благодарение 
на невидимото газово котле, 
което си се включваше само 
когато и колкото трябва. Не 
ми беше нужно много време, 
за да забележа, че всъщност 
никъде наоколо не се виеше 
дим – в Чехия газта тече до 
домовете така, както у нас 
водата и твърдото гориво 
май-май отдавна е позабра-
вено. А колкото до цепеници-
те на двора, както ни обясни 
стопанинът, те били само за 
камината – в случай, че на 
някого му се прииска да се 

покефи на живи пламъци.
Та похапвахме си ние 

през тази вечер в ресто-
рантчето, което у нас биха 
нарекли механа – заради 
старовремския му облик, от-
пийвахме си от несравнима-
та с никоя друга чешка бира, 
а аз се закахърих:

– А утре трябва непре-
менно да стигнем до Прага… 
Как ли ще го направим?…

– Че защо? – учуди се 
чешкият ни хазяин, когото 
бяхме поканили при нас, 
за да се поопознаем. И без 
това човекът нямаше друга 
работа.

– Как защо? – учудих се 
и аз, но на неговото чудене. 
– Снегът е вече до коляно, а 
продължава да трупа…

– И какво от това?
Стрелнах го с поглед. 

То вярно, че разговорът ни 
протичаше на чуждия и за 
него, и за мен немски, но 
ситуацията си беше съвсем 
очевидна. При нас подобно 
снегонатрупване по тради-
ция се нарича бедствено 

положение. На интересен ли 
ще ми се прави тоя?

– Че закъде сме ние с тая 
наша „Латвия”? Я дръпнем 
километър-два, я не!

– Че защо? – чехът про-
дължаваше да ме апостро-
фира с почти детинското си 
„защо”. Сляп да беше, щеше 
да разбере за какво иде реч. А 
горкият ни летен микробус бе 
паркиран в двора му. Толкова 
ли не можеше да го оцени?

– Пътищата се разчистват 
– поясни той. – Не вярвам да 
имате проблеми.

Окуражени, но все още 
невярващи заради българ-
ския си опит, на другата 
сутрин стъпихме на планин-
ския път, който се виеше 
между огромните преспи. 
И о, чудо! Въпреки „бед-
ствието”, шосето се оказа 
съвсем проходимо – при 
зимни условия, естествено. 
А по цялото протежение до 
Прага, през километър, през 
два се разминавахме със 
снегорини и опесъчвачи. На-
истина – никакви проблеми! 

Дори и за нашата танцуваща 
„Латвия”.

Споменът за това ми 
зимно пътешествие кой знае 
защо се събуди по време 
на парламентарните дебати, 
които наблюдавах по теле-
визията. От трибуната един 
след друг опозиционерите 
обвиняваха управляващите 
в пълно безхаберие по от-
ношение на стихиите, връх-
летели Родопите. При това 
упреците се сипеха толкова 
яростно, сякаш самите об-
винители никога не са били 
на устата на същия топ. Ак-
туалните министри пък един 
през друг се надпреварваха 
с хвалбите си – колко строй-
на била организацията им, 
колко предвидлива била 
превенцията им, колко 
адекватни били действията 
им, колко синхронизирана 
била дейността им и прочее, 
и прочее венцесловия. Само 
минути след това последва-
ха новините – от отчайващи  
по-отчайващи. Затрупани 
пътища, откъснати от света 
села, скъсани електропрово-
ди, липса на храна и вода… 
И още, и още. Дори и жертви. 
Горките родопчани!

Но… Какво да се прави. 
Природно бедствие! Предви-

димо, но природно все пак.
Само че доколкото си 

спомних за онова мое зимно 
пътуване, в Чехия  не само че 
не изпитах усещане за Божи 
каприз, ами не се сещам и 
за никакви телевизионни 
препирни. На следващата 
вечер, след завръщането 
ни, когато отново седнахме 
край масата, на екрана се 
въртяха само обичайните 
салати от комедийки и слад-
никави реклами. Нито следа 
от дебати или пък горещи 
репортажи за бедстващи 
планинари. И нищичко, ко-
ето да напомня за обилния 
сняг отвън. Пийвахме си ние 
биричката, бъбрехме си със 
стопанина, а аз не успявах 
да се начудя. Как пък не се 
намери нито един важен 
министър, който да се из-
пъчи по зимна екипировка 
някъде из моравските пла-
нини! Или поне един герой, 
пробил преспите с гърдите 
си, за да спаси човешки 
живот. Барем един-едничък 
страховит кадър като на-
шите телевизионери да бяха 
извъртели! А то – нищо! Ся-
каш страната им не бе затру-
пана от половинметров сняг. 
Чешка му работа!

Димитър ДЪНЕКОВ 

ЧЕШКА МУ РАБОТА!

14-и кръг, 05.04.2015 г., 16.00 ч.
ФК „Родопи” - Дебръщица - ФК „Батак” - Батак
ФК „Коба” - Радилово - ФК „Ботев” - Момина клисура
ФК „Кале-09” - Нова махала - ФК „Спортист-2010” - Капитан Ди-
митриево
ФК „Тракия-1948” - Лозен - ФК „Локомотив” - Септември
ФК „Tракиец” - Исперихово - ФК „Рьофикс“ - Симеоновец
Почиващ отбор: ФК „Атлетик” - Мокрище

15-и кръг, 11.04.2015 г., 16.00 ч.
ФК „Рьофикс“ - Симеоновец - ФК „Тракия-1948” - Лозен
ФК „Локомотив” - Септември - ФК „Кале-09” - Нова махала
ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево - ФК „Коба” - Радилово
ФК „Ботев” - Момина клисура - ФК „Родопи” - Дебръщица
ФК „Батак” - Батак - ФК „Атлетик” - Мокрище
Почиващ отбор: ФК „Tракиец” - Исперихово

16-и кръг, 26.04.2015 г., 16.00 ч.
ФК „Tракиец” - Исперихово - ФК „Кале-09” - Нова махала
ФК „Рьофикс“ - Симеоновец - ФК „Коба” - Радилово
ФК „Локомотив” - Септември - ФК „Родопи” - Дебръщица
ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево - ФК „Атлетик” - Мокрище
ФК „Ботев” - Момина клисура - ФК „Батак” - Батак
Почиващ отбор: ФК „Батак” - Батак

17-и кръг, 26.04.2015 г., 16.00 ч.
ФК „Tракиец” - Исперихово - ФК „Кале-09” - Нова махала
ФК „Рьофикс“ - Симеоновец - ФК „Коба” - Радилово
ФК „Локомотив” - Септември - ФК „Родопи” - Дебръщица
ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево - ФК „Атлетик” - Мокрище
ФК „Ботев” - Момина клисура - ФК „Батак” - Батак
Почиващ отбор: ФК „Тракия-1948” - Лозен

18-и кръг, 03.05.2015 г., 17.00 ч.
ФК „Батак” - Батак - ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево
ФК „Атлетик” - Мокрище - ФК „Локомотив” - Септември
ФК „Родопи” - Дебръщица - ФК „Рьофикс“ - Симеоновец
ФК „Коба” - Радилово - ФК „Tракиец” - Исперихово
ФК „Кале-09” - Нова махала - ФК „Тракия-1948” - Лозен
Почиващ отбор: ФК „Ботев” - Момина клисура

19-и кръг, 10.05.2015 г., 17.00 ч.
ФК „Тракия-1948” - Лозен - ФК „Коба” - Радилово
ФК „Tракиец” - Исперихово - ФК „Родопи” - Дебръщица
ФК „Рьофикс“ - Симеоновец - ФК „Атлетик” - Мокрище
ФК „Локомотив” - Септември - ФК „Батак” - Батак
ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево - ФК „Ботев” - Момина 
клисура
Почиващ отбор: ФК „Кале-09” - Нова махала

20-и кръг, 17.05.2015 г., 17.00 ч.
ФК „Ботев” - Момина клисура - ФК „Локомотив” - Септември
ФК „Батак” - Батак - ФК „Рьофикс“ - Симеоновец
ФК „Атлетик” - Мокрище - ФК „Tракиец” - Исперихово
ФК „Родопи” - Дебръщица - ФК „Тракия-1948” - Лозен
ФК „Коба” - Радилово - ФК „Кале-09” - Нова махала
Почиващ отбор: ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево

21-ви кръг, 24.05.2015 г., 17.00 ч.
ФК „Кале-09” - Нова махала - ФК „Родопи” - Дебръщица
ФК „Тракия-1948” - Лозен - ФК „Атлетик” - Мокрище
ФК „Tракиец” - Исперихово - ФК „Батак” - Батак
ФК „Рьофикс“ - Симеоновец - ФК „Ботев” - Момина клисура
ФК „Локомотив” - Септември - ФК „Спортист-2010” - Капитан 
Димитриево
Почиващ отбор: ФК „Коба” - Радилово
 
22-ри кръг, 31.05.2015 г., 17.00 ч.
ФК „Спортист-2010” - Капитан Димитриево - ФК „Рьофикс“ - Симеоновец
ФК „Ботев” - Момина клисура - ФК „Tракиец” - Исперихово
ФК „Батак” - Батак - ФК „Тракия-1948” - Лозен
ФК „Атлетик” - Мокрище - ФК „Кале-09” - Нова махала
ФК „Родопи” - Дебръщица - ФК „Коба” - Радилово
Почиващ отбор: ФК „Локомотив” - Септември
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КУЛТУРЕН АФИШ
2015 година започна 

чудесно за отбора на ФК 
„Брацигово”. За втори дома-
кински мач през пролетния 
полусезон те записаха изра-
зителна победа и не допусна-
ха гол във вратата си. На 21 
март, събота, от 15:00 часа в 
Исперихово, след поредица 
отложени мачове, ФК „Бра-
цигово” посрещна гостите 
от ФК „Барикади” (Стрелча). 
Първия пролетен ден имаше 
всички предпоставки за 
добър футбол между двата 
тима. Срещата започна с ма-
сиран натиск на играчите на 
Брацигово и не след дълго 
капитанът Христо Мишев от-
кри с глава след изпълнение 
на корнер за 1:0.

На свой ред гостуващи-
ят тим отговори с една-две 
опасни контраатаки, след 
които само малшансът 
им попречи да изравнят 
резултата. До края на полу-
времето ФК „Брацигово” 
вкара още едно попадение 

след разбъркване в нака-
зателното поле на гостите 
и защитник на „Барикади” 
сам вкара топката във вра-
тата си за 2:0.

След почивката, борещи-
ят се за спасение в „А” ОФГ 
тим на Стрелча отпадна физи-
чески, а отборът на Брацигово 
нападаше още по-настървено 
и стигаше до повече чисти 
голови положения.

Дончо Асенов – Мечо 
добави още едно попаде-
ние, за да стане резултатът 
класически и в самия край 
на мача Димитър Грънчаров 
отбеляза четвърто попаде-
ние за крайното 4:0. Така бра-
циговци постигнаха втора 
поредна победа в пролетния 
полусезон и утежниха поло-
жението на „Барикади”. 

В следващия мач ФК 
„Брацигово” гостува на 
„Тракиец” в Главиница.

Ето и всички резултати 
от изиграния 19-и кръг в „А” 
ОФГ през миналия уикенд:

ВТОРА ПОРЕДНА ПОБЕДА БЕЗ ДОПУСНАТ 
ГОЛ ЗАПИСАХА БРАЦИГОВЦИ

21 март 2015, събота, 15:00 ч.:
„Сарая” (Сарая) - „Марица” 
(Огняново) - 2:1
В Исперихово:
„Брацигово” (Брацигово) - 
„Барикади” (Стрелча) - 4:0
„Родопи 1921” (Козарско) - 
„Тракиец 2005” (Главиница) - 0:0
В Мирянци:
„Тракия” (Пазарджик) - 

„Шипка” (Драгор) - 5:1
„Величково” (Величково) 
- „Свобода 2011” (Пещера) - 4:1
„Светкавица” (Синитево) - 
„Левски” (Паталеница) - 0:2
„Братаница” (Братаница) - 
„Зенит” (Ветрен дол) - 1:0
22 март 2015, неделя, 15:00 ч.:
„Марица” (Белово) - 
„Чико” (Бяга) - 0:4

Дата Мероприятие Място на 
провеждане Организатор

04.04.2015 г.
Надиграване 

„Лазарска броеница“
Централен 

площад

НЧ „Васил Петлешков 
– 1874“ с подкрепата 

на Община Брацигово

08.04.2015 г.
Представяне на книга 

на Продрум Димов
Клуб на 

пенсионера

Библиотека при 
НЧ „Васил Петлешков 

– 1874“

20.04.2015 г. 
Гостува ДКТ „Константин 
Величков“ с постановката 
„Госпожа Министершата“

Театрален 
салон

НЧ „Васил Петлешков 
– 1874“

20.04. – 24.04. 
2015 г. 

Представяне на книга 
на Калин Терзийски

Зала 202, 
ІІ етаж 

на читалището

Библиотека при 
НЧ „Васил Петлешков 
– 1874“, съвместно с 

Регионална библиотека 
„Никола Фурнаджиев”

Определен е горещ 
телефон за подаване на 
сигнали за корупция с но-
мер 089 704 81 62 на стра-
ницата на Областна адми-
нистрация - гр. Пазарджик 

/www.pz.government.bg/ . 
Решението бе взето на 
заседание на Областния 
съвет за превенция и про-
тиводействие на корупци-
ята в област Пазарджик, 
председателствано от зам. 
областния управител Сте-
фан Мирев. 

Той отправи апел към 
членовете на съвета, които 

представляват различни 
институции и организации, 
телефонът да бъде разпро-
странен на интернет стра-
ниците им и на таблата за 
обяви и съобщения. 

Телефонът се помещава 
в Областна администрация 
- Пазарджик и подадените 
устни сигнали ще бъдат от-
разени в протокол, съглас-

но чл. 9, ал. 5 от АПК. 
Сигнали за корупция на 

номер 089 704 81 62  ще се 
приемат и в Южноцентрал-
но държавно предприятие 
- гр. Смолян, Регионална 
дирекция по горите, дър-
жавните горски стопанства 
и държавните ловни сто-
панства на територията на 
област Пазарджик.

НОВ ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН


