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38 обекта от общо 88
подадени предложения са 
одобрени за финансиране 
през тази година по проект 
„Красива България” (ПКБ).

Управителният съвет  
одобри бюджет на проекта 
за 2016 г. в размер на 3 млн. 
лева. С цел увеличаване 
броя на бенефициентите 
и постигане на по-голям 
териториален обхват  през 
тази година е решено да 
бъде одобрен по един обект 
на кандидатите с повече от 
едно проектопредложение, 
вписани в централния ре-
гистър на кандидатстващи-
те за 2016 г. 

Общият бюджет на одо-
брените проекти възлиза 
на 6 795 303 лв. От тях стой-
ността по ПКБ е в размер на 

2 991 601 лв., а съфинанси-
рането от страна на канди-
датите – 3 803 702 лв.

Предстои подписване на 
споразумения с Министер-
ството на труда и социална-
та политика за финансиране 
и реализация на дейностите, 
които трябва да приключат 
в рамките на тази година.

Изцяло нова сграда на 
„Наблюдавано жилище” 
към КСУДС ще бъде изгра-
дена по проектопредложе-
ние на Община Брацигово, 
одобрено от ПКБ. Проектът 
е сред 38-те одобрени на 
първата сесия на „Красива 
България” за тази година. 
Общият бюджет на проекта 
е 189 445 лв., в това число 
147 767 от средствата ще 
бъдат осигурени от МТСП,  

а останалите 41 678 лв. – от 
бюджета на КСУДС – Бра-
цигово. 

Новоизграденото „На-
блюдавано жилище” ще 
се намира в двора на Ком-
плекса и ще е с капацитет 
10 ползватели – момичета и 
момчета,  напуснали центро-
вете за настаняване от семе-
ен тип и преходните жилища 
след завършване на средно-
то си образование.

Проектът, одобрен от 
„Красива България”, пред-
вижда като следваща стъпка 
избор на фирма изпълнител 
на строително-монтажните 
работи, като тенденцията 
е до края на календарната 
година да бъде завършен 
основният строеж. 

„Априлци”

„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОТНОВО ОТНОВО  
ЩЕ СТРОИ В БРАЦИГОВОЩЕ СТРОИ В БРАЦИГОВО

Стартира и е в разгара си санирането на блоковете Стартира и е в разгара си санирането на блоковете 
на ул. „Ангел Попов” и „Слави Дишлянов”.на ул. „Ангел Попов” и „Слави Дишлянов”.

Сградите ще бъдат обновени по Национална програма  Сградите ще бъдат обновени по Национална програма  
„Енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради”„Енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради”

„ПОДОБРИ ГОРАТА“ е 
посланието на тазгодишна-
та Седмица на гората, която 
ще се проведе в цялата 
страна от 4 до 10 април. 
Слоганът заявява сериоз-
ната воля за реализиране 
на позитивни политики в 
сектора. Половин година 
след влизането в сила на 
законодателни промени, 

чрез поредица от събития, 
системата на горите се 
отваря още повече към 
хората.

Посланието „Подобри 
гората“ е и призив към 
гражданите да се включат 
активно в процеса – чрез 
дискусии, по-добра инфор-
мираност за опазването и 
развитието на българските 
гори. Неслучайно и логото 
тази година изобразява 
гора от ръце, заигравайки 
се с популярния идиом.

Събитието, което се 
празнува от 1925-а, ще 
включва нови активности 
в периода 4-10 април. 

В община Брацигово 
ще бъде предприето за-
лесяване на дворно про-
странство в ЦДГ „Вела 
Пеева” – Бяга с иглолистни 
видове, поради изсичане 
на старите заради меха-
нична борба с вредители 
по боровете, причиняващи 
алергични реакции у деца 
и възрастни.

На 17.03.2016 г. в сгра-
дата на Народно читалище 
„Васил Петлешков - 1874“ 
се проведе отчетно събра-
ние на дружество „Диа-
бет” – Брацигово. Гости 
бяха Александър Василев 
– член на Управителния 
съвет на БА  „Диабет” – Со-
фия, и представители на 
фирма „Браун“ – София. 

Членовете на дружест-
вото бяха запознати с 
указания за правата на па-
циентите в РБ за болнична  
и извънболнична медицин-
ска помощ.

Председателят г-жа А. 
Клянчева подчерта основ-
ните цели на дружеството, 
а именно непрекъснато тър-
сене на начини и средства 
за подобряване на живота, 
лечението, профилактиката 
и обучението на всички диа-
бетици сами да поддържат 
постоянно нивото на кръв-
ната си захар в относително 
нормални граници, което 
най-сигурно ще ги пред-
пази от всички проблеми 
и усложнения на диабета. 
И не на последно място 
– здравословното хранене. 

За делегат на Общото 
събрание на БА „Диабет” 
– София бе избрана г-жа 
Димитрина  Рашайкова.

Дружество „Диабет“ 
– Брацигово изказва 
огромна благодарност на 
представителите на фирма 
„Браун“ – София, които на-
правиха дарение – апарат 
за измерване на кръвна за-
хар и 25 кутии с тест ленти. 

Всеки гражданин, дори 
и да не е член на дружест-
вото, който желае да пре-
мери своята кръвна захар 
може да се свърже с г-жа 
Анастасия Клянчева, тел. 
за връзка: 0889777932. 

Всички гости  и членове 
на дружеството получиха  
вечеря, съобразена с ме-
нюто за диабетици.

Таня ЙОРГОВА

БА „ДИАБЕТ” - СОФИЯ 
ГОСТУВА В БРАЦИГОВО

Нови правила за опре-
деляне на здравните права 
може да оставят много хора 
без възможност за безплат-
но лечение от 1 април, пре-
дупредиха от НАП.

В края на 2015 г. бяха 
приети промени в Закона 
за здравното осигуряване, 
които целят да се избегнат 
опитите за ползване на 
здравни права без подаде-
ни декларации от работо-
датели и самоосигуряващи 
се и без платени здравни 
вноски. Променя се начи-
нът, по който се определя 
здравноосигурителният 
статус за работещите без 
трудови договори. Това са 
хората, за които е подадена 
осигурителна декларация 
образец 1 с вид осигурен 14 
– за работещи без трудови 
договори.

Според новите правила, 
когато даден човек за кон-
кретен месец получава само 
възнаграждения без трудов 
договор, месецът ще се от-
чита като месец със здравно 
осигуряване само ако е из-
пълнено условието сумата 
на осигурителния доход (от 
всички декларации образец 
1) да е по-голяма от мини-
малната заплата от 420 лв., 
обясниха от НАП.

Например, ако човек 
получава само хонорари 
или работи на граждански 
договор и през първите три 
месеца на 2016 г. е получа-
вал само по 300 лв., ще се 
окаже, че от 1 април е загу-
бил правото си на безплатно 
лечение. Информацията от 
регистъра на уведомления-
та за сключени и прекратени 
трудови договори вече няма 
да служи като основание за 
определяне на това дали за 
даден месец човек е здрав-
ноосигурен.

От НАП предупреждават, 
че има опасност от началото 
на април някои граждани, 
които досега са ползвали 
права на здравноосигурени, 
без да са подадени осигури-
телни декларации и да са 
платени вноски за тях, да се 
окажат с прекъснати здрав-
ни права.

От НАП съветват хората 
да проверяват своя здрав-
ноосигурителен статус и да 
внасят дължимите здравни 
вноски. 

Повече информация  мо-
гат да получат на телефона 
на НАП – 0700 18 700.

Източник: 
standartnews.com

Може да изгубите
 

лечение от 1 април!

НАП: 
правото на безплатно

Поради големия ин-
терес на безработните 
младежи до 29 години и 
работодатели към схема 
„Младежка заетост“ на Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., управлявана 
от МТСП, Комитетът за на-
блюдение на Програмата 
взе решение да увеличи 
с 5 млн. лв. финансовия й 
ресурс.

Работодателите ще 
могат да подават заявки 
за разкриване на свободни 
работни места за младежи, 
които имат регистрация в 
бюрата по труда в цялата 
страна.

Срокът за кандидат-
стване по схема „Младежка 
заетост“ се увеличава до 
30.06.2016 г. или до изчерп-
ване на финансовия ресурс. 
Всички искания ще се об-
работват по реда на тяхното 
постъпване.

Документите, необхо-
дими за кандидатстване по 
схемата на Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014-2020 г., 
може да изтеглите от интер-
нет сайта на програмата.

Удължен Удължен 
е срокът е срокът 
по схема по схема 

„Младежка „Младежка 
заетост“ заетост“ 

ратурен конкурс за ученици на тема „Климатът и аз. Човешкото лице на клима-
тичните промени“ за Национална награда за природозащита на името на Мими 
Праматарова.

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища в България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 5 май.
Наградите ще се обявят на 4 юни 2016 г.

О б я в а
Сдружение за 

напояване „Ста-
ра река” свиква 
Общо събрание 
(събрание на пъл-
н о м о щ н и ц и т е ) 
за избор на нов 
председател на 
сдружението. 

То ще се съ-
стои на 4 май 
2016 г. от 18:30 
ч. в залата на НЧ 
„Никола Вапцаров 
- 1913” в с. Бяга.

Литературен конкурс за ученици на НДЕФ



История - традиции2

Няма как да усетиш атмос-
ферата на това славно време, 
едва ли ще разбереш как ,,тай-
но и полека за няколко дена 
народът ни порасна с няколко 
века”, невъзможно е да се 
докоснеш до величието на Ап-
рилци, ако не посетиш местата, 
свързани с пиянството на цял 
един народ.

,,Свобода” – бленувана 
дума за невъзможността вече 
да се търпи робството. Шепа 
смелчаци тръгват да събарят 
империя. 

С колегите от СОУ „На-
родни будители” решихме, че 
учениците ни през тази учеб-
на година трябва да посетят 
паметните за всеки българин 

места. Спокойни и 
вдъхновени пристъ-
пяха те по пътеките 
на Оборище. ,,Тук е 
и Петлешков!” – раз-
вълнувани четяха 
имената, изписани на 
скромния паметник. 
Вековните буки чуха 
стиховете и песента 

им. С бодра стъпка изкачиха 
стъпалата до паметника на 
Априлци в Панагюрище, за-
таили дъх, слушаха историята 
за Райна Княгиня, а сълзи 
напираха в очите им, когато 
се изпълняваше стихотворе-
нието ,,Княгинята” на Станка 
Пенчева. А колко хубаво им 
беше на всички – там високо 
до хвърковатия кон на Бенков-
ски! Копривщица, горда и спо-
койна, чакаше гълчавата на 
нашите деца, за да се събуди, 
да им разкаже за Кървавото 
писмо на Каблешков, за под-
вига на Бенковски и неговото 
страховито: ,,Ставайте, робове 
– аз не ща веч ярем!” Приюти 

ги и Дебеляновата къща, а в 
Каравеловата видяха първата 
българска печатница. Клисура 
пък ни посрещна със ,,Зли 
дол” и Боримечката, който 
и досега извисява ръст над 
селището с клетвените думи: 
,,Заклевам се в името на все-
могъщаго бога, че за славата 
на народа си и за честта 
на православната вяра, ще 
забия петстотингодишния 
ръждясал български нож в 
гърдите на турския султан. 
Ако престъпя клетвата си, 
да бъда проклет от целия 
български народ и да ме по-
стигне най-тежкото божие 
наказание...” 

 Досега проведохме много 
разговори, уредихме изложба 
в училището за тях, героите на 
България от 1876-а. 

През този месец посетихме 
Перущица. Добромир развя-
ваше българския флаг, а там, 
в църквата, всички слушаха с 
голям интерес и се пренасяха 
безмълвно в онези дни на 

подвиг, жестокост и страда-
ние. Колко силно звучеше от 
детските сърца ,,Перущица” на 
Иван Вазов! 

Предстои ни да разговаря-
ме за Батак, а в Брациговския 
музей ще обобщим видяното 
и ще преоткрием подвига на 
Петлешков и всички участници 
от Брациговски въстанически 
пункт. 

Да, можем спокойно да 
кажем, че нашите ученици ще 
помнят силата на гордите бъл-
гари, ще си мислят за пожа-

рищата и писъците на децата 
и никога няма да забравят, че 
родът им е силен, че са потом-
ци на велик народ, ще носят 
в себе си вярата за доброто и 
могъществото на нацията ни. 

Това е според нас пътят, 
по който да възпитаваме. 
Спокойни сме, че целите, кои-
то си поставихме се постигат, 
щастливи сме, когато виждаме 
грейналите очи и развълнува-
ните сърца на нашите ученици.

В. КРЪСТЕВА 
Цв. ГЛОБОВА

Уникална изложба събра за първи 
път на едно място 17 безценни релик-
ви. Някои от тях напускат постоянните 
експозиции на музеите в Коприв-
щица, Брацигово, Батак, Перущица, 
Клисура, Панагюрище и Стрелча, за 
да гостуват в Пазарджик за първи 
път. В тази изложба са събрани пар-
ченца от душата на България. Така 
главният уредник на пазарджишкия 
музей Пенка Николова накратко опи-
са уникалната изложба „Светини“. 
Всички отговори на нашето съвремие 
са събрани на едно място – именно в 
тази изложба, обясни още Николова. 
Да склоним глава в знак на уважение 
към родолюбците, дали живота си за 
свободата на Отечеството – е при-
зивът към всички посетители. Всеки, 
който пази в сърцето си любовта към 
родината, трябва да види тази излож-
ба. Може да го направи до 22 април в 
сградата на Регионалния исторически 

музей в Пазарджик.
Брациговските експонати са зна-

мето на въстаниците и оригиналната 
сабя на Поп Сокол.

Знамето на брациговските въста-
ници от 1876 г. е едно от 12-те зелени 
знамена, под което хиляди достойни 
мъже и жени са изгаряли в пламъците 
на кървавата битка за свобода и чо-
вешки правдини.

Платът за изработката на бойната 
реликва е закупен лично от Васил Пет-
лешков и предоставен на учителката 
в местното училище – Ана Гиздова, 
за извезване. На смарагдовозелено 
вълнено сукно от едната страна е изо-
бразен изправен и обърнат надясно 
хералдически лъв. Той е коронован, 
а в лапата си държи меч. Стъпил е 
върху пречупено турско знаме, ятаган 
и разчупени окови. На лицевата част 
на знамето над лъва с корона се чете 
надпис „Свобода или смърт”.

На обратната страна е изписано 
„С нами бог”, под него са изобразени 
кръст и полумесец под кръста.

Размерите на брациговското зна-
ме са 89 на 115 сантиметра. Шрифтът 
на буквите е славянски, а надписите 
и изображенията – златни, с кафяв 
контур.

Поради преждевременното из-
бухване на въстанието, знамето не е 
довършено с везба. Дорисува го из-
вестният брациговски архитект-прак-
тик уста Иван Боянин, който изписва 
с боя изображенията от двете страни 
на знамето.

По времето на Априлското въ-
стание от 1876 година то е носено от 
младия учител Христо Пъртъчев.

След потушаването на кървавите 
събития, скъсаното в дните на от-
браната знаме е укрито от Никола 
Троянов – Поп Сокол, в местната 
църква „Св. Йоан Предтеча”, където 

се пази до Освобождението. Именно с 
това знаме брациговци посрещат две 
години по-късно, през януари 1878-а, 
руските войски на 9-и лейбгвардейски 
литовски пехотен полк под командва-
нето на подпоручик Панин…

От 1926 година бойната реликва се 
пази в читалищната музейна сбирка, а 
от 1957-а е един от уникалните експо-
нати на историческата сбирка, поме-
щаваща се в две от залите на Народно 
читалище „Васил Петлешков – 1874”.

През 1976-а, по повод 100-го-
дишнината на Априлското въстание, 
известният художник реставратор Ми-
хаил Малецки извършва реставрация 
и консервация на знамето.

Днес то е един от уникатите в екс-
позицията на Градски исторически 
музей – Брацигово. Изложено е през 
1988 година в една от централните 
витрини и се изнася веднъж в годи-
ната само за тържествата по случай 
Априлската епопея от 1876-а на 11 и 
12 май. 

 Ек. ДАМЯНОВА – ШИШКОВА
директор на ГИМ

Партизанското движение в Бълга-
рия е организирано от БРП по време на 
Втората световна война. Обхваща пери-
ода от 24 юни 1941 до 9 септември 1944 
година. Изразява се във въоръжени 
партизански действия срещу държав-
ната власт в България, включително и 
терористични атаки, както и някои на-
падения срещу Вермахта. 

Организационната структура на 
движението е Централната военна ко-
мисия на БРП, а от пролетта на 1943 г. 
е т. нар. Народоосвободителна въстани-
ческа армия (НОВА). Участници в парти-
занското движение са партизани, ятаци, 
помагачи, членове на бойни групи и 
нелегални. Държавната власт и нейните 
поддръжници използват за партизаните 
и наименованието „шумкари“.

Веднага след започването на во-
енните действия на Източния фронт 
българските комунисти, направлявани 
от Коминтерна, започват курс на въоръ-
жена борба. За разлика от окупираните 
страни, където партизанското движение 

е насочено срещу окупатор, в България 
то е срещу собственото правителство, 
което е официален участник в Тристран-
ния пакт по време на Втората световна 
война. 

В нашия район действа Родопски 
партизански отряд „Антон Иванов“, 
който е подразделение на Втора плов-
дивска въстаническа оперативна зона. 
Разгромен е през февруари - март 1944 
година.

През есента на 1943-а отрядът на-
раства до около 200 души.

През зимата на 1943 г. по-голямата 
част от отряда (143-ма души) се уста-
новява на лагер „Техеран“ под връх 
Карлък. На 22 февруари 1944 година 
жандармерийски части блокират достъ-
па им до населените места в околността. 
Група партизани успява да се промъкне 
през блокадата до Батак, за да вземе 
храна от ятаци, но е открита по пътя 
й и се налага да приеме бой с превъз-
хождащ по сила противник в местност-
та Търновица. Партизаните напускат 
зимния лагер и започват тежък поход 

през Родопите, преследвани от много-
бройни армейски и жандармерийски 
подразделения. Отрядът е обкръжен и 
след няколко ожесточени боя е разгро-
мен в местността Сухото дере, близо до 
река Въча. След десетдневен сблъсък, 
се спасяват само 32-ма души. Завина-
ги млади обаче остават брациговците 
Лев Желязков, Атанс Ненов и Паница 
Семерджиев. 

Да си спомнят за тях в местността 
Бальовица дойдоха родолюбци, органи-
зирани от Елена Кацарова и Димитрия 
Рашайкова. Г-жа Рашайкова накратко 
припомни събитията в мразовитото 
утро на 11 март 1944 г. и завеща на 
всички присъстващи да помнят и тачат 
някогашните „шумкари” с чисти сърца 
и души.

 ДАР

Ако е верен цитатът, че „Бълга-
рия е там, където има и един бъл-
гарин”, перифразирайки го, ние 
със сигурност можем да заявим, 
че „Брацигово е там, където има и 
един брациговец”.

Отколешна традиция е съграж-
даните ни, обединявайки се, да за-
свидетелстват своята принадлеж-
ност. Така правят и предпочелите 
за постоянен адрес столицата на 
България – София. От години там 

съществува земляческо дружест-
во, оглавявано от Иван Василев, 
което съхранява жива паметта на 
поколенията. 

Ежегодно живеещите в София 
си дават среща, на която канят 
деца и ученици от институции, но-
сещи името на велики брациговци. 
На събиранията на нашите съграж-

дани там традиционно се изявяват 
учениците на г-жа Върбанова, 
възпитаници на училище „Хаджи 
Димитър”, намиращо се на улица 
„Васил Петлешков” в София. 

Така предаваме искрица 
родолюбие и частица памет на 
бъдещето. 

ДАР

„ДА ВЗЕМЕМ ОТ МИНАЛОТО 
ОГЪНЯ,  А НЕ ПЕПЕЛТА!”

„ДА ВЗЕМЕМ ОТ МИНАЛОТО „ДА ВЗЕМЕМ ОТ МИНАЛОТО 
ОГЪНЯ,  А НЕ ПЕПЕЛТА!”ОГЪНЯ,  А НЕ ПЕПЕЛТА!”

Жан Жорес
(реплика към една публикация)

В бр. 28/25.03.2016 г. в. „Теле-
граф” е публикувал статията на 
русенеца Боян Драганов „Стара 
слава”. За тези, които не са имали 
възможността да й се „насладят” 
ще цитирам и подзаглавието на 
въпросния материал – „СЕДЕМ 
„ЗАМОЖНИЦИ” СМУЧАТ КРЪВТА 
НА БРАЦИГОВО ПРЕДИ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕТО”.

Ще резюмирам накратко и 
текста – композиран изцяло в 
ултражълт стил, той представля-
ва безмилостно разобличаване 
на седмина от брациговските 
чорбаджии – Колю Юрука, Петър 
Ликоман, Христо Щерев, Ангел 
Мижорков, Симеон Янъка, Тодор 
Едибеля – т.е. Тодор Седемте про-
клетии, и Мишо Атанас Кьормишо. 
За тях, от „задълбочените си про-
учвания”, авторът Драганов е на-
учил, че тези народни изедници са 
крали от черковните пари, грабили 
народа, изнудвали длъжниците си, 
предавали въстаниците след Април 
1876-а и още, и още. И е решил без-
компромисно да ги разобличи.

„Хак им е! – ще възкликне 
навярно читателят – любител на 
пикантерии. – Аферим, Бояне! Аш-
колсун! Машалла! Така им се пада 
на тия мръсници!”

Ние обаче имаме и други пи-
тания, породени от простоватото 
ни недоумение. Например кому е 
нужна тази вкиснала помия? По-
сочените изверги, както и жертвите 
им, са под земята от преди повече 
от век. Сега вече те нито ще се за-
срамят, нито пък ще могат да кажат 
нещо за свое оправдание. Ако е 
имало нещо за казване по този 
въпрос, то вече е казано. При това 
много по-силно и то точно когато е 
трябвало – справка: творчеството 
на Христо Ботев. В такъв случай не 
е ли твърде закъсняло едно такова 
вадене на стогодишни кирливи 
ризи?

И втори, по-важен въпрос  – 
защо тези храчи се появяват точ-
но в дните преди тържественото 
отбелязване на 140-годишнината 
от Априлското въстание? Това ли 
е най-важната характеристика за 
участието на Брацигово в онази 
славна епопея? Тези имена ли тряб-
ва да повеждат списъка на стотици-
те убити, заточени и пострадали от 
историческото събитие?

Според наш Боян – явно да! 
Защо пък да не се пусне точно по 
нашенски една лъжица катран в 
бурето с мед?

Та ако слушате мен, г-н Дра-
ганов, щом изпитвате влечение 
към жълтия жанр, по-добре ще е 
да се ориентирате към съвремие-
то. Днешните народни изедници 
не са нито по-малобройни, нито 
по-благородни. Хапете тях! Но ви 
предупреждавам, че те не са така 
безобидни като мъртвите. Те могат 
да съдят или да отмъщават.

И няма да е зле за вас самия, 
ако размислите малко над думите, 
изречени от Жан Жорес. Да се 
връщате в миналото по ваш тер-
тип е същото като да вадите нож 
на умрял вълк. По-юнак с такова 
перчене няма да станете.

Няма да ни развалите и праз-
ника – ние, жителите на Брацигово, 
ще се вслушаме с гордост в имена-
та, които ще прозвучат по време на 
тържествената вечерна проверка. 
Те не са нито седем, нито седем-
десет, а стотици. А извадените от 
вас ще захвърлим в боклука ведно 
с вестника, който ви дава възмож-
ност да изявите критикарския си 
талант.            Димитър ДЪНЕКОВ

140140 години Априлска епопея години Априлска епопея

БРАЦИГОВСКИТЕ ЕКСПОНАТИ В ИЗЛОЖБА „СВЕТИНИ“

ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЯКОГАШНИТЕ ШУМКАРИ

С БРАЦИГОВО В СЪРЦЕТОС БРАЦИГОВО В СЪРЦЕТОС БРАЦИГОВО В СЪРЦЕТО
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О Б Я В А
На основание чл. 55, ал. 

4 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на 
Р България, чл. 59 от За-
кона за резерва на въоръ-
жените сили на Р България, 
чл. 45-50 от Правилника за 
прилагане на Закона за 
резерва на въоръжените 
сили на Р България и МЗ 
№129/17.02.2016 г., Заповед 
№ РД-120/23.02.2016 г. на 
началника на ЦВО и Запо-
вед № РД-57/07.03.2016 г. 
на началника на Военно 
окръжие – Пазарджик, се 
обявява ред за подбор на 
кандидатите, отговарящи  
на изискванията на чл. 59 
от Закона за резерва на 
въоръжените сили на Р 
България за обучение в 
курсове за начална военна 
подготовка.

Заповед № РД-57/07.03.2016 г. Заповед № РД-57/07.03.2016 г. 
на началника на Военно на началника на Военно 
окръжие – Пазарджик и окръжие – Пазарджик и 
КАТАЛОГ на курсовете КАТАЛОГ на курсовете 
по начална и специална по начална и специална 

военна подготовка военна подготовка 
СА ПУБЛИКУВАНИ НА СА ПУБЛИКУВАНИ НА 
САЙТА НА ОБЩИНАТА!САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна инфор-
мация – ст. експерт във 
Военно окръжие – Пазар-
джик за общини Пещера и 
Брацигово Петьо Русеков, 
Община Брацигово, ет. 1, 
ст. №4, тел. 03552/20 65 и 
ст. специалист Димитър 
Димитров, или във Воен-
но окръжие – Пазарджик, 
ул. „Втори януари“ №10, 
тел. 034/445 463. 

Първи март – Денят на самодееца, бе 
отбелязан от всички деятели от читалище 
„23 Април – 1876”, кмета и свещеника на село-
то. Събрахме се на обяд, песни и хора. Една от 
жените, облечена като Баба Марта, връзваше 
мартенички за здраве. 

Трети март – Националният празник на Бъл-
гария, бе отбелязан с тържество пред паметни-
ка на поп Ангел Сандъкчиев. Слово произнесе 
Мария Спасова – секретар на читалището, а во-
досвет отслужи местният свещеник. Празникът 
завърши с изпълнение на възрожденски песни 
от самодейната група. 

На Международния ден на жената – Осми 
март, тридесет и пет жени се веселиха, пяха 
и играха в ресторанта на хотел „Равногор”. Те 
получиха подаръци от светската и църковна 
власт в селото. 

Конският Великден – Тодоровден, също бе 
почетен подобаващо. И на този ден равногорци 
показаха, че не само умеят да се трудят с коне, 
но и да се веселят. Участваха четирима ездачи, 
като първенец бе Веселин Димитров. Участни-
ците получиха парични награди. 

Мария СПАСОВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –  БРАЦИГОВО
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, 

ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество и в изпълнение на Решение №45 от 29.01.2016 г. на 
Общински съвет – гр. Брацигово и Протокол на комисията от 24.03.2016 г.

О Б Я В Я В А
1. Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на части от недвижим имот, публична общинска собстве-
ност, представляващи помещения с площ 38.00 кв. м, обособени 
в самостоятелен обект със самостоятелен вход, намиращ се в за-
падната част на първи етаж в двуетажна масивна сграда, постро-
ена в урегулиран поземлен имот I-804 Здравна служба в кв. 37 по 
регулационния план на с. Козарско, ул. „Двадесет и седма“ №6.

Предназначение на обекта – за аптека. 
Административен адрес – с. Козарско, общ. Брацигово, ул. 

„Двадесет и седма“ №6.
1.1 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
1.2 Начална тръжна  месечна наемна цена – 70.30 лв. без 

ДДС. 
1.3 Задължително условие – обектът, предмет на търга, да се 

ползва само по предназначението му.
2. Търгът да се проведе на 8.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на 

Младежки дом – гр. Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.
3. Тръжна документация може да се закупи от фронт-офиса на 

Общинска администрация – гр. Брацигово срещу сумата от 30.00 
лв. до 16.00 ч. на 7.04.2016 г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната 
тръжна месечна наемна цена се внася в касата на Общинска ад-
министрация – гр. Брацигово или по банков път по сметка IBAN  
BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при Общинска банка 
АД – клон Пещера до 16.30 ч. на 7.04.2016 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт-офи-
са на Общинска администрация - гр. Брацигово до 16.45 ч. на 
7.04.2016 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на слу-
жител от Кметство – Козарско се извършва след предварителна 
заявка и представен документ за закупена тръжна документация 
до 15.00 ч. на 7.04.2016 г. 

За допълнителна информация: стая №16
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110
или Кметство Козарско, тел. 03554/23-53

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –  БРАЦИГОВО
На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения за търгов-
ски и други обслужващи съоръжения, съгласно чл. 56 от ЗУТ и в 
изпълнение на Решение №67 от 26.02.2016 г. на Общински съвет – 
гр. Брацигово 

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

на терен – публична общинска собственост, представляващ 
тротоарно пространство към улица с о.т. 118-119-133 по регу-
лационния план на с. Бяга, общ. Брацигово за поставяне на 
преместваемо съоръжение „Тото – павилион“ с площ 15 кв. м, 
съгласно одобрена схема.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – 30.00 лв. 
1.2 Задължително условие – обектът, предмет на търга, да 

се ползва само по предназначението му.
2. Търгът да се проведе на 18.04.2016 г. от 10.00 ч. в сгра-

дата на Младежки дом – гр. Брацигово, ул. „Христо Смирнен-
ски“ №1.

3. Тръжна документация може да се закупи от фронт- 
офиса на Общинска администрация – гр. Брацигово срещу 
сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 15.04.2016 г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от на-
чалната тръжна месечна наемна цена се внася в касата на 
Общинска администрация – гр. Брацигово или по банков 
път по сметка IBAN  BG88 SOMB91303332969601, BIC  SOMB-
BGSF при Общинска банка АД – клон Пещера до 16.30 ч. на 
15.04.2016 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт-офи-
са на Общинска администрация – гр. Брацигово до 16.45 ч. 
на 15.04.2016 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на 
служител от администрацията на Кметство – Бяга се из-
вършва след предварителна заявка и представен документ 
за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 15.04.2016 г. 

За допълнителна информация: стая №16
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110
или Кметство – Бяга, GSM: 0894426473 

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ” – БРАЦИГОВО
4579 Брацигово, пл. “Централен” №1 тел. 03552/20 60 

e-mail: VP_1874@abv.bg

О Б Я В Я В А
Народно читалище „Васил Петлешков – 1874”, на 

основание Решение на Настоятелството от 2016 г. за 
отдаване под наем на сграда – „Петлешкова мааза” 
(старо читалище „Тръндафил”), собственост на чита-
лището, организира процедура за отдаване под наем 
за осъществяване търговска дейност на първи етаж 
от сградата, находяща се в гр. Брацигово, ул. „Христо 
Гюлеметов” №7 при следните условия: 

1. Вид на сградата:
– Единична архитектурно-строителна недвижима 

културна ценност;
– Паметник на културата с категория „местно зна-

чение” по Решение с Протокол №10/30.06.2010 г. на 
НИНКН към Министерство на културата – София;

– Акт за собственост №185, т. 1, Дело 440/1992 г.;
– Площ на самостоятелния обект – 85 кв. м;
– Предназначение на обекта – за търговска дей-

ност;
– Административен адрес – гр. Брацигово, ул. 

„Христо Гюлеметов” №7.
2. Срок за отдаване под наем на самостоятелно 

обособения обект – 3 години.
3. Задължително условие – обектът, предмет на 

процедурата, да се ползва само по предназначението 
му.

4. Документи за участие в процедурата ще се 
приемат в Деловодството на НЧ „Васил Петлешков – 
1874”, гр. Брацигово, пл. „Централен” №1, до 17.00 ч. 
на 20.04.2016 г. 

5. Отварянето на офертите ще се проведе от 10.00 ч. 
на 25.04.2016 г. в сградата на НЧ „В. Петлешков – 
1874”.

6. Оглед на сградата може да бъде направен от 
1-ви до 18.04.2016 г. в рамките на работния ден – 8.30 – 
17.30 ч.

7. В процедурата могат да участват кандидати, фи-
зически и юридически лица, които гарантират корект-
ност и стриктно спазване на договорните отношения.

За справки и информация: тел. 03552/20 60 
От Настоятелството 

С настъпва-
нето на пролетта 
в с. Козарско за-
почна пролетно 
почистване. То 
се осъществява 
по инициатива 
на Кметството – 
в рамките на 
три седмици. 
Н е о б х о д и м о 
е жителите на 
селото да съ-
берат боклука в 
чували, които да 
поставят пред 
домовете си.

Целта на ини-
циативата е да 
бъдат намалени 
нерегламентира-
ните сметища.

Кметство 
Козарско

Пролетта е сезон, през който всичко живо 
започва да се обновява, да разцъфва. Всяка 
година тя идва с надежда за спокоен живот 
и много положителни емоции. Жителите на с. 
Козарско я посрещнаха с жива музика и много 
веселие. Обединени като едно голямо семей-
ство, показаха, че пролетта идва с „мирисът за 
нов живот“.

Поради големия 
интерес, НЧ „Съгла-
сие – 1902“ и Кмет-
ство – с. Козарско 
организираха група 
за народни танци. 
Тридесет са енту-
сиастите, които два 
пъти седмично тан-
цуват под звуците 
на народната музика с хореограф Десислав По-
пов, който е и танцьор в ансамбъл „Тракия“ – 
гр. Пловдив. С интерес и удоволствие се ра-
зучават народни танци от всички краища на 
България. М. ГЬОШЕВА

ÊÓËÒÓÐÍÈßÒ 

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÍÀ 

ÐÀÂÍÎÃÎÐ ÏÐÅÇ ÌÀÐÒ

ИЗ ЖИВОТА В КОЗАРСКОИЗ ЖИВОТА В КОЗАРСКО

Димитрия – фурия, както 
я нарече Виктор Ангелов, 
е сред 16-те в кухнята на 
„Мастър шеф”.

Всъщност амбициозната 
състезателка от този сезон на 
кулинарното състезание, за 
която става дума, е землячка. 
Живее в Бяга и по професия е 
медицинска сестра. 

52-годишната Димитрия 
Димитрова успя да убеди 
големите готвачи в уменията 
си, приготвяйки „Кордон бльо 
със сос бешамел”.

За регионалните вестници 
тя споделя, че главна при-
чина за участието й в теле-
визионния формат са нейните 
внучки. Освен това, като всяка 

жена, има интересна история 
за увлечението си по готвар-
ското изкуство.

Според нея искрата плам-
нала по времето й на гурбет 
в Испания. Там вместо на 
полето, работила в кухнята 
като обслужващ персонал, 
но постепенно се увлякла по 
кулинарната магия.

Сега се старае да задово-
ли преди всичко прищевките 
на внучките си, а те не са кап-
ризни и предпочитат традици-
онна кухня. 

Участието й във формата 
„Мастър шеф” е изключител-
но удоволствие и изживяване, 
което й дава импулс за живот.

„Априлци”

ГЛАДИАТОРЪТ В 
КУХНЯТА ОТ БЯГА
ГЛАДИАТОРЪТ В ГЛАДИАТОРЪТ В 
КУХНЯТА ОТ БЯГАКУХНЯТА ОТ БЯГА
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От Бяга:
1. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ - чин: старши по-

дофицер, длъжност: наблюдател, част: 13-и артилерийски 
полк, мотиви за награждаване: за отличия в боевете на 
Дойранския фронт през 1917 г.

2. АТАНАС ПОПВЪЛЧЕВ - чин: ефрейтор, част: 11-а пехот-
на македонска дивизия, 3-и пехотен македонски полк.

3. АТАНАС ТОДОРОВ ЛАШЕВ - чин: канонир, длъжност: 
колар, част: 1-ви софийски тежък артилерийски полк, 1-ва 
15 Д/17 гаубична батарея, мотиви за награждаване: за доб-
росъвестно изпълнение на службата през войната.

4. БЛАГО ИЛИЕВ МАЛИНОВ - чин: редник, част: 2-ри 
опълченски полк, мотиви за награждаване: за отличие във 
войната срещу румънците.

5. БЛАГОЯ ЛАМБРЕВ ТАШЕВ - чин: редник, длъжност: 
строеви, част: 21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за на-
граждаване: за героизъм и хладнокръвие във войната през 
1916 г.

6. РАНГЕЛ СТОЯН ТАСКОВ - чин: старши подофицер, 
част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: за проя-
вена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

7. СПАС НИКОЛОВ СПАСОВ - чин: редник, част: 21-ви пе-
хотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст 
в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

8. СТАФАН АНЧОВ - чин: старши подофицер, част: 2-ри 
опълченски полк, мотиви за награждаване: за отличие във 
войната срещу румънците.

От Козарско:
1.  БОРИС ТОДОРОВ ИЛИЕВ - чин: редник, част: 21-ви пе-

хотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храброст 
в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

2. ВАСИЛ АТАНАСОВ - чин: старши подофицер, част: 
2-ри дивизионен ескадрон, мотиви за награждаване: за 
храброст в боевете с англичани и французи.

3. ВЪКЛУШ ДИНКОВ ЯНЕВ - чин: редник, част: 21-ви пе-
хотен полк, 4-а рота, мотиви за награждаване: за проявена 
храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

4. ГЕОРГИ НИКОЛОВ СИДОВ - чин: ефрейтор, част: 21-ви 
пехотен полк, 3-а рота.

5. ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ - чин: санитарен фелд-
фебел, част: 21-ви пехотен полк, мотиви за награждаване: 
за проявена храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 
1916 г.

6. ГЕОРГИ ТОМОВ ЯНЕВ - чин: старши подофицер, длъж-
ност: фелдфебел, част: 2-ри артилерийски полк, наблю-
дателна команда, мотиви за награждаване: за проявена 
храброст в боевете.

7. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ - чин: офицерски 
кандидат, част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: 
за храброст в боевете с англичани и французи.

8. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯНЕВ - чин: редник, част: 21-ви 
пехотен полк, 4-а рота, мотиви за награждаване: за прояве-
на храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

9. ДИМИТЪР ЯНЕВ НИКОЛОВ - чин: редник, част: 21-ви 
пехотен полк, 4-а рота, мотиви за награждаване: за прояве-
на храброст в боевете при Завоя на р. Черна през 1916 г.

10. ЗАФИР АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ - чин: ефрейтор, част: 2-
ри опълченски полк, мотиви за награждаване: за проявена 
храброст в боевете през 1916 - 1917 г.

11. ИВАН АТАНАСОВ ЯНАКЕВ - чин: запасен редник, 
длъжност: телефонист, част: 3-а пехотна бригада от 2-ра ди-
визия, щаб, мотиви за награждаване: за проявена храброст 
в боевете на фронта р. Черна – с. Старавина.

12. К. АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ - чин: редник, част: 43-и пехо-
тен полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с 
англичани и французи.

13. МИЛЮ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ - чин: санитарен ред-
ник, длъжност: служител, част: 6-а полска болница при 2-ра 
пехотна тракийска дивизия, мотиви за награждаване: за 
добросъвестно изпълнение на санитарната служба.

14. СПАС ИЛ. СИМЕОНОВ - чин: редник, част: 2-ра пио-
нерна дружина, 2-ра рота, мотиви за награждаване: за от-
лична служба през войната.

15. ТОДОР ПЕТКОВ ИЛКОВ - чин: запасен редник, част: 
21-ви пехотен полк, 12-а рота, мотиви за награждаване: за 
проявена храброст в боевете на фронта р. Черна – с. Стара-
вина.

16. ЮРДАН ЩЕРЕВ - чин: фелдфебел, част: 2-ра пионер-
на дружина, мотиви за награждаване: за храброст в бое-
вете с англичани и французи.

От Исперихово:
1. ДАНАИЛ ТЪРПОВ ХРИСТЕВ - чин: старши подофицер, 

част: 43-и пехотен полк, мотиви за награждаване: за храб-
рост в боевете с англичани и французи.

2. ДИМИТЪР В. ИЛИЕВ - чин: санитарен ефрейтор, длъж-
ност: служител, част: 6-а полска болница при 2-ра пехотна 
тракийска дивизия, мотиви за награждаване: за добросъ-
вестно изпълнение на санитарната служба.

3. МИХАЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ - чин: младши подофицер, 
част: 2-ри опълченски полк, мотиви за награждаване: за от-
личие във войната срещу румънците.

4. НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ - чин: редник, 
длъжност: строеви, част: 21-ви пехотен полк, 10-а рота, 
мотиви за награждаване: за героизъм и хладнокръвие във 
войната през 1916 г.

От Жребичко:
1.  ПEТЪР  БАБАЧЕВ - чин: редник, част: 43-и пехотен 

полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с ан-
гличани и французи.

2. ГЕОРГИ ХРИСТОВ КУЗОВ - чин: младши подофицер, 
част: 2-ри опълченски полк, мотиви за награждаване: за 
отличие във войната срещу румънците.

3. ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ - чин: редник, част: 21-ви 
пехотен полк, мотиви за награждаване: за проявена храб-
рост и саможертва в боевете на вр. Каймакчалан и при с. 
Грунища.

4. ИВАН Т. БОЖИЛОВ - чин: канонир, длъжност: прислу-
га, част: 13-и артилерийски полк, мотиви за награждаване: 
за отличия в боевете през 1916 - 1917 г.

5. ИЛИЯ М. КРУШАРОВ - чин: редник, част: 43-и пехотен 
полк, мотиви за награждаване: за храброст в боевете с ан-
гличани и французи.

6. ИЛИЯ НИКОЛОВ ГИЧЕВ - чин: ефрейтор, длъжност: 
строеви, част: 39-и пехотен полк, 11-а рота, мотиви за на-
граждаване: за бойни отличия и заслуги през войната.

7. КРЪСТЬО Д. БАКЪРДЖИЕВ - чин: редник, част: 21-ви 
пехотен полк, 6-а рота.

8. МАНОЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ - чин: фелдфебел, част: 
2-ри опълченски полк, мотиви за награждаване: за отличие 
във войната срещу румънците.

9. ПЕЮ АНГЕЛОВ - чин: старши подофицер, част: 13-и 
артилерийски полк, мотиви за награждаване: за храброст в 
боевете с англичани и французи.

10. СПАС НИКОЛОВ КУЗЕВ - чин: ефрейтор, част: 2-ри 
опълченски полк, мотиви за награждаване: за проявена 
храброст в боевете през 1916 г.

11. ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ - чин: младши подофи-
цер, длъжност: групов началник, част: 21-ви пехотен полк, 
10-а рота, мотиви за награждаване: за героизъм и хладнок-
ръвие във войната през 1916 г.

12. ХРИСТОСКО ИЛИЕВ КАЛИНОВ - чин: бомбардир, 
част: 3-и артилерийски полк, мотиви за награждаване: за 
храброст в боевете с англичани и французи.

13. СОТИР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ - чин: фелдфебел, 
длъжност: взводен подофицер, част: 3-и артилерийски 
полк, мотиви за награждаване: за показани бойни отличия 
в боевете.

НАШИТЕ ГЕРОИ 

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ 

ЗА ХРАБРОСТ ВОЙНИЦИ ОТ БЯГА, 

КОЗАРСКО, ИСПЕРИХОВО И ЖРЕБИЧКО

СВЕТОВНА ВОЙНА

   Издирил: Димитър ДЪНЕКОВ

Футболистите на „Бра-
цигово” преодоляха трудно, 
но успешно най-сериозните 
си препятствия в борбата за 
първото място в „А” ОФГ. 
На 12 март в мача от 19-ия 
кръг на първенството те 
посрещнаха на свой терен 
традиционно твърдия тим 
на ФК „Левски” от Патале-
ница. При изключително 
неспортменско съдийство, 
нашите момчета прибавиха 
още 3 точки към актива си 
с гол на Йордан Батаклиев, 
след което им се наложи 
да преглътнат отмяната на 
един напълно редовен гол. 
Некоректните отсъждания 
на арбитрите доведоха до 
изнервяне на играта, но 
за чест на отбора ни, до 
по-тежки последствия не 
се стигна. И все пак, за-
ради два жълти картона 15 
минути преди края на мача 
терена напусна капитанът 
Христо Мишев. Макар и с 
човек по-малко, нашите 
футболисти не само, че не 
преминаха в глуха отбрана, 
а напротив – притиснаха 
гостите още по-безкомпро-
мисно. До ново попадение 
обаче не се стигна.

Дербито за кръга, а и за 

целия полусезон се изигра  
следващата събота – 19 
март, в Братаница. Изходът 
от мача беше съдбовен и за 
двата отбора – двете точки 
разлика в крайното класи-
ране не даваха си-
гурност на нито един 
от двата тима, които 
единствено претенди-
рат за първото място 
в групата. За да се 
елиминира факторът 
„пристрастно съдий-
ство”, за арбитри на 
мача бяха поканени 
съдии от „А” РФГ. В 
подкрепа на отбора 
ни на трибуните на 
д о м а к и н с т в а щ и я 
стадион се появи и 
солидна група от поне 
стотина негови при-
върженици.

Мачът се изигра на 
тежък терен, тип „селска 
ливада”, и в условията на 
доста силен вятър. Естест-
вено, домакините започна-
ха изключително амбици-
рано – за тях победата бе от 
решаващо значение, докато 
нас ни устройваше и равни-
ят резултат. Без капитана си, 
недопуснат до игра заради 
червения картон в предиш-

ния мач, нашите момчета 
дадоха достоен отпор и по-
казаха недвусмислено, че 
не са дошли с цел да бранят 
нулевото равенство. Така 
при равностойна игра пър-

вото полувреме завърши 
със „сухи” врати. След по-
чивката домакините успяха 
да отбележат гол броени 
минути след съдийския 
сигнал и вероятно решиха, 
че той им е съвсем доста-
тъчен. При една прилично 
коректна игра от страна и 
на двата тима, те започнаха 
да наблягат на симулациите 
с цел да печелят време. 
Накъсванията на играта и 

„дъждът” от жълти картони 
станаха толкова много, че 
главният съдия, чийто ар-
битраж не хвърли никаква 
сянка на съмнение относно 
обективността му, бе при-
нуден да даде продължение 
от 5 минути. И точно когато 
мачът изглеждаше решен, 
след разбъркване пред 
вратата на Братаница, топ-
ката попадна на главата на 
Влади Котев, а секунда по-
късно и в противниковата 
мрежа. Радостта и на фут-
болистите, и на феновете бе 
неописуема – с този гол ФК 
„Брацигово” запази мястото 
си на върха.

Ето какво каза след 
мача голмайсторът Котев: 

„Никой не бива да си мис-
ли, че бяхме дошли тук за 
равенство, макар че така се 
получи. Нашата настройка 
винаги е за победа – и сре-
щу основния ни съперник, и 
срещу всеки друг отбор от 
групата. Запазването на 
първото място не ни успоко-
ява. Напротив, мобилизира 
ни и ние ще продължаваме 
в шампионски стил срещу 
когото и да се изправим.”

Димитър СТЕФАНОВ

На светлия христи-
янски празник Благо-
вещение – 25.03.2016 г., 
в Брацигово се проведе 
общински кръг на уче-
ническото състезание 
„Защита при бедствия, 
аварии и извънредни си-
туации“.

Организатор на съ-
стезанието е Регионална 
дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на на-
селението” – Пазарджик 
в партньорство с Общи-
на Брацигово и НЧ „Васил 
Петлешков – 1874”. 

В надпреварата взеха 
участие три отбора с по 
четирима състезатели, 
ученици от шести и сед-
ми клас от общинските 
училища ОУ „Христо Бо-
тев“ – Бяга, ОУ „Христо 
Ботев“ – Исперихово и  
СОУ „Народни будители“  
– Брацигово. 

Домакин на сре-
щата бе НЧ „Васил 
Петлешков – 1874”.
Състезанието се про-

веде в един етап. В него 
учениците индивиду-
ално решаваха тест за 
проверка на усвоените 
знания за действие при 
бедствия, аварии, катас-
трофи, пожари и оказва-
не на първа помощ.

След много оспорвана 
борба на първо място с 
цели 64 точки се класира 
отборът на  седмоклас-
ниците от СОУ „Народни 
будители” – Брацигово. 
След тях се наредиха 
учениците от Бяга само 
с 1 точка разлика, след-
вани от средношколците 
от Исперихово. 

Всички участници 
показаха много добра 
подготовка за реакции в 
кризисни ситуации, за ко-
ето получиха грамоти.

Победителят  в  съ-
стезанието ще предста-
ви община Брацигово на 
областното състезание  
в Пазарджик на 27 април 
2016 г. на Острова.

Димитър ДИМИТРОВ

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО БЕДСТВИЯ, АВАРИИ ПО БЕДСТВИЯ, АВАРИИ 

И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 
ЗА СРЕДНОШКОЛЦИЗА СРЕДНОШКОЛЦИ




