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ГОСТОПРИЕМСТВО В ЧЕТИРИ СЕЗОНА”

С песента „Бела съм, 
бела, юначе” в изпълнение 
на Ансамбъл „Родопа” бе 
открита XI-та Междуна-
родна туристическа борса 
„Планините на България 
– гостоприемство  в четири 
сезона”. Официални гости 
бяха Бранимир Ботев – зам.-
министър на икономиката и 
енергетиката, инж. Димитър 
Кръстанов – областен упра-
вител на Смолян, предста-
вители на общините Смолян 
и Чепеларе, Благой Рагин 
– председател на УС на Бъл-
гарската хотелиерска и рес-
торантьорска организация, 
Байко Байков – председа-
тел на УС на Асоциацията на 
българските туроператори и 
туристически агенти, пред-
седателят на РТА „Родопи” 
Пантелей Мемцов.

„Туристическата борса 
„Планините на България 
– гостоприемство в чети-
ри сезона” се превърна в 
традиционно представяне 
на планинските курорти в 
навечерието на зимния се-
зон”, каза при откриването 
зам.-министър Ботев. „Ня-
маме петрол и газ засега, но 
имаме прекрасна природа, 
имаме най-хубавите плани-
ни”, допълни той.

По време на форума бяха 
дискутирани новото турис-
тическо законодателство и 
възможностите за подкрепа 
на туристическите региони 

в страната. На изложбени 
щандове се  презентираха 
новите туристически атрак-
ции в региона и в българ-
ските планински курорти за 
идващия зимен сезон.

Проект „Богатствата на 
Западни Родопи”, в който 

участват четирите общини 
– Брацигово, Девин, Доспат 
и Борино, бе представен 
на самостоятелен щанд 
и  представи региона като 
обща туристическа дести-
нация. 

По време на изложени-
ето бяха презентирани рек-

ламните материали, израбо-
тени по проект „Богатствата 
на Западни Родопи”, както 
и разработени вече турис-
тически пакети, събрани в 
каталог. На мултимедия на 
гости и посетители се про-
жектира филм за региона, 

също заснет по проекта, 
представящ възможностите 
за туризъм в региона.

Проектът „Богатствата 
на Западни Родопи” е по 
схемата за безвъзмездна 
финансова помощ и е на 
стойност в размер на 462 
625,58 лв. за четирите общи-

ни партньори с период на 
изпълнение до 2015 г. Иде-
алната му цел е да популя-
ризира региона като обща 
туристическа дестинация, 
да се предлагат атрактивни 
и конкурентни туристически 
пакети, което пък от своя 
страна да увеличи броя на 
туристите, посещаващи тази 
дестинация.

Една от заложените 
дейности в проекта е имен-
но участия на национални 
и международни борси и 
изложения и представяне 
на създадения регионален 
туристически продукт.

Това е второ участие на 
обединените в проекта чети-
ри общини на туристическата 
борса в Пампорово. Форумът 
дава възможност да бъде 
рекламиран регионът като 
добра туристическа дестина-
ция с възможности за ловен, 
риболовен, спа, еко, селски и 
културен туризъм.

На официална церемо-
ния на изложението общи-
ните Брацигово Девин, До-
спат и Борино бяха отличе-
ни от Регионалната туристи-
ческа асоциация „Родопи” 
с грамота за атрактивното 
представяне на туристи-
ческите възможности на 
дестинация „Богатствата на 
Западни Родопи”. Грамотата 
бе връчена от нейния пред-
седател Пантелей Мемцов.

Мария ПИЩАЛОВА

На 30 март в 3 ч. сутрин-
та преместихме стрелките 
на часовника с един час 
напред и така преминахме 
към лятното часово време. 
Сега наближава моментът, 
в който ще се върнем към 
зимното, т.е. астрономи-
ческото време. Това ще 
стане в последната неделя 
на октомври, която тази 
година е на 26. В 4 часа 
местно време ще върнем 
часовника с един час на-
зад. Иначе казано – ще 
имаме 1 час сън повече.

Проблеми с концен-
трацията, умора (заради 
синдрома на „часовата 
разлика”), по-голям раз-
ход на енергия – болшин-
ството от хората всъщност 
смятат тази смяна за нещо 
безсмислено и ненужно. 
Промяната на лятното 
часово време обаче би 
предизвикала хаос. Какъв 
е балансът между смис-
леното и безсмисленото 

около превъртането на 
часовниците:

Според критиците 
смяната на времето вреди 
на съня и концентрацията, 
води до повече пътнотран-
спортни произшествия и 
разваля вътрешния ритъм 
на организма. От друга 
страна работещите имат 
повече възможности за 
занимания след работно 
време и това дори насър-
чава общуването, подобря-
вайки качеството на живот 
– например чрез повече 
срещи вечер. Дискусията 
за смисъла от смяната на 
часовото време два пъти 
годишно преминава под 
надслов „Същата процеду-
ра всяка година”, а хората 
са все така разделени в 
позициите си.

РАЗДЕЛЯМЕ СЕ С ЛЯТНОТО 
ЧАСОВО ВРЕМЕ

около превъртането на 

Общинска  администра-
ция – Брацигово, отдел „Мест-
ни данъци и такси”, напомня 
на жителите на общината, че 
31 октомври е последният 
срок за заплащане на данък-
сгради, такса-смет, както и 
данък за личните МПС-та.

Разходването на събра-
ните данъци се използва за 
финансиране на местните 
дейности – издръжка на 
детски градини, детски ясли, 
домашен социален патро-
наж, осветление на улици 

и площади, озеленяване, 
поддържане и ремонт, из-
граждане на пътища и др., 
както и за капиталови раз-
ходи. Събраните приходи 
от такса „Битови отпадъци” 
се използват изцяло за 
поддържане чистотата на 
населените места в община 
Брацигово. 

Бъдете добросъвестни 
граждани и чрез погасяване 
на дължимите си задълже-
ния допринесете за добрува-
нето на града и общината!

В А Ж Н О !

Храмът в Равногор от-
давна се надява на добро 
финансиране за неотложен 
ремонт.  Настоятелството  
входирало проект на стой-
ност 547 хиляди лева за 
обновяване на сградата, но 
получило  отказ от фонд 
„Земеделие”. Мотивът  за 
твърдото  „не” бил, че в 
папката липсвали важни до-
кументи като разрешително 
за строеж, както и одобрен 
инвестиционен проект, 
който да е съгласуван с 
Културното министерство. 

От ведомството определили 
10 дни срок на църковното 
настоятелство да набави 
нужните книжа и след като 
не получили въпросните 
документи, просто пратили 
проекта на най-прашния 
рафт.

Това не обезсърчило 
християните от високопла-
нинското село и те оспорили 
отказа в съда. Според пра-
вовата институция  действи-
ята на ДФ „Земеделие” са 
били неправомерни. Магис-
тратите били категорични, 

че определеният 10-дневен 
срок за окомплектоването 
на проекта е незаконосъоб-
разен и задължават  фонда 
да се произнесе по иска-
нето за финансирането на 
реставрацията.

Храмът „Св. апостоли 
Петър и Павел” в Равногор 
продължава да чака финан-
сиране, но междувременно 
ще получи и обезщетение 
за направените разноски по 
съдебните процедури в раз-
мер на 200 лева.

„Априлци”

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОСЪДЕН
ОТ ЦЪРКВАТА В РАВНОГОР

Целевата помощ за отоп-
ление се увеличава от 65,72 
лева на 72,20 лева месечно и 
става 361 лева за целия се-
зон от 1 ноември до 31 март.

Във връзка с новите цени 
на електроенергията от 1 ок-
томври 2014 година целевата 
помощ за отопление се по-
вишава с 9,86%.  

Целта е да се подпомог-
нат най-уязвимите социални 
групи, които са включени в 
програмата за целево енер-
гийно подпомагане.  

За увеличението на целе-
вата помощ за отопление ще 
са необходими допълнителни 
разходи по бюджета на Ми-
нистерството на труда и со-

циалната политика за 2014 г. 
в  размер на 3 788 100 лв. 

Разликата между досе-
гашния и новия размер на 
помощта ще се изплати през 
декември 2014 г. от Агенция-
та за социално подпомагане 
(АСП).  

Целевата помощ се от-
пуска за период от пет месе-

ца - от 1 ноември 2014 г. до 31 
март 2015 г.  

Изплащането се извърш-
ва на два транша - за месе-
ците ноември и декември 
2014 г. не по-късно от края 
на месеца, следващ месеца 
на издаване на заповедта, с 
която е отпусната помощта.  

До 31 януари 2015 г. ще се 

преведат парите за месеците 
януари, февруари и март.

Крайният срок за пода-
ване на молби в дирекциите 
„Социално подпомагане“ е 
31 октомври 2014 г. В община 
Брацигово към момента са 
подадени над 500 молби за 
подпомагане за отоплителен 
сезон 2014/2015 г.

УВЕЛИЧАВАТ С 10% ПОМОЩИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
Ще дават 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март

Има такива хора... специ-
ални, незабележими, различ-
ни... Понякога мъчни, с тежък 
характер и болезнено откро-
вение, друг път - мълчаливи 
и затворени.

Има хора с големи сър-
ца.  Те са готови да помогнат 
винаги и на всеки, без да се 
замислят, само слушайки и 
следвайки сърцето си. Запо-
знайте се  или по-точно взе-
мете пример от  един такъв 
човек  - Eкатерина Иванова.

Тя живее на улица „Ата-
нас Ненов”. Там районът 
около нейния дом, а и не 
само, свети от чистота. С 
простовата наивна упоритост 
г-жа Иванова всеки ден съ-
бира отпадъците, боклуците 
и окапалите листа. Тревичка 

не позволява да поникне 
по тротоарите и паважа. С 
пословично усърдие полага 
труда си без да пита кой  друг 
е длъжен да прави това и 
защо институциите не могат 
да го направят. Не чака за-
плащане или облага, прави 
го от чисто сърце. И не само в 
този район. Скромната жени-
ца с удоволствие и огромно 
желание помага на всеки, 
който я потърси. Освен на 
нейната улица, може да я 
видите и на други места, а 
най-вече в църквата „Св. 
Йоан Предтеча”.

Ние, нейните съграждани, 
й благодарим наистина от 
сърце! Надяваме се  приме-
рът на г-жа Иванова да има 
повече последователи.  

Има такива хора...
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2 Ние - хората

Животът е като едно 
огромно огледало. Отразява 
времената, хората и техните 
дела. И докато за едни сла-
вата и честта са само фило-
софски понятия, за други те 
се превръщат в смисъл на 
живота им. Превръщат се в 
приказка, и то истинска.

Приказка за мечтата на 
един майстор и за това защо 
един човек може да бъде 
свободен в поробена дър-
жава, а друг да остане роб в 
свободна. 

Приказка за миналото 
на нашия град и личностите, 
които са живели в него.

Заръчвали брациговци 
къщите им да са гиздави, ала 
яки като кале. Затова всичко, 
що е построено, особено в по-
крайнините, впечатлява със 
своята непристъпност: висо-
ки подземия, амбразури за 
обстрел на улицата, а горните 
стаи - кьошелии и от тях също 
може да се води поразяваща 
стрелба в три- четири посоки. 
Приближените плътно къщи 
образуват солидна каменна 
рамка на улиците и там, къ-
дето било нужно, препречват 
вражия достъп с барикади от 
дебели дялани греди. Нещо 
подобно бива измайсторено 
и на празните крайни места: 
набиват по метър разстояние 
дебели диреци, помежду им 
- талпи, а отзад - плътно трам-
бована пръст. Дори дъсчените 
навеси са сковани над глави-
те на бранителите там, където 
е имало опасност те да бъдат 
обстрелвани от покатерили се 
по склона турски стрелци.

Надали има човек в Бъл-
гария, който да не е влизал 
поне веднъж в къща или 
църква, направена от старите 
майстори през Възраждането. 
Много са и онези, които са се 
потапяли в приятните мигове 
на уют и спокойствие в тези 
постройки, бавно овехтели и 
с мирис на старо, попили в 
зидовете си столетия и много 
преживени животи.

Църкви, мостове, сгради и 
чешми, изградени от каменни 
блокове. И някакво странно 
усещане за вечност. Веч-
ност, изглеждаща нереално 
в съвременния динамичен и 
скоростен свят.

Типични за възрожден-
ската епоха къщи оформяли 
брациговските улици. За 
съжаление, само малко от 
това национално богатство 
е запазено: част от улицата, 
водеща от Синджирли бунар 
на север, и ъгълът около Пас-
калевата къща. Тези силуети 
са достатъчни да се докажат 
голямото умение и творчес-
ките възможности на едно по-
коление строители, които със 
своето трудолюбие и въпреки 
постоянната бедност, са съ-
умели с малко средства да 
дадат характерен общ облик 
на своето населено място.

Къщите, строени в нача-
лото на XIX век, са обикно-
вено дву- и триетажни. Те са 
каменни, с малки тесни про-
зорци и всяка стая имала по 
две врати. Долният етаж бил 
с каменни зидове, а горният - 
паянтов, с прозорци, които се 
затваряли с дървени капаци. 

Представата ни за бъл-
гарския строителен гений би 
била непълна, ако не огле-
даме „по-отблизо” брацигов-
ската къща. Известни са и до 
днес строително-архитектур-
ната дейност и творчеството 

на дюлгерите от Брацигово, 
както и голямата роля, която 
са изиграли в развитието 
на възрожденската ни архи-
тектура.

Дейността на македонски-
те майстори преминава гра-
ниците на турската държава. 
В много предания се твърди, 
че те са ходили в Италия и са 
работили с италиански май-
стори. В запазени румънски 
документи се срещат имената 
на майстори българи от Маке-
дония, работили в румънските 
земи - особено в Браила.

Проф. Бербенлиев и Вл. 
Партъчев припомнят в сво-
ята книга „Брациговските 
майстори-строители през 
XVIII и XIX век”, че майстор 
Павел - първомайсторът на 
строежите на Рилския ма-
настир през 1834 г., е също 
българин от Македония. При 
гурбетчийството по всички 
краища на Балканския полу-
остров дюлгерите от Западна 
Македония разнясали своя 
опит и същевременно се 
учили от старото културно 
наследство на другите страни 
(Италия, Гърция и др.). Най-
силно е тяхното влияние във 
вътрешността на страната, 
когато започва масовото пре-
селване от запад към изток. С 
установяването си в отделни 
населени пунктове те поста-
вят началото на строителни 
школи. Една от тях е Браци-
говската архитектурно-строи-
телна школа.

Съзидателната дейност на 
дюлгерите в Брацигово запо-
чва още от първите години на 
тяхното идване от Македония. 
Тя може да се разглежда в 
два периода: от 1791-ва до 
1830 г. и от 1831 г. до Осво-
бождението. Периодът след 
Одринския мир е най-актив-
ният в строителната дейност 
на брациговските майстори.

Данните за първия етап от 
развитието на строителната 
дейност на брациговци са 
почерпени от разказите на 
техните още живи синове, 
дъщери и внуци. 

От преданията на стари 
майстори от Брацигово се 
знае, че през 1793 г. беят от 
Татарпазарджишката кааза 
Гаванозоолу замислил да 
построи солиден мост на р. 
Марица. По мнение на първо-
майсторите от брациговския 
дюлгерски еснаф Драго, Ицо 
Гърнето, Райчо, Дуко, Зога, 
Йорго, Михо Копаран, Стерьо 
Арнаут и др. било определено 
днешното му място. Съзна-
телно мостът не бил изграден 
масивен, от камъни, поради 
честото прииждане на реката. 
Смятало се, че е по-целесъоб-
разно да бъде с каменни устои 
и дървено покритие, така че 
ако евентуално се разруши, 
лесно да се възобнови. С по-
строяването на съоръжението 
над р. Марица в Пазарджик 
дюлгерите си спечелили име 
на вещи майстори строители 
и били предпочитани при 
големи обществени строежи. 
След Освобождението мос-
тът, който съществува и днес, 
е възобновен върху старите 
основи.

Дюлгерите излъчвали от 
средите си хора с голяма по-
хватност в строителното из-
куство: черквата в гр. Сопот 
от 1846 г. била построена под 
ръководството на брацигов-
ския майстор Никола; голе-
мият мост на р. Струма при 

Кресненското дефиле е на-
правен под ръководството на 
уста Иван Боянин. Брацигов-
ци са ръководили строежите 

на много черкви в страната. 
Мнозина от нашите първо-
майстори дюлгери се издига-
ли до степен на инструктори и 
архитекти по големи и важни 
правителствени строежи, за 
което добивали отличия от 
турските власти.

Едни от забележителните 
произведения на брацигов-
ските майстори са: църквите 
„Св. Богородица” - Пазар-
джик, „Св. Троица” - Казан-
лък, създадени през 1834-а, 
„Константин и Елена” в Плов-
див, построена през 1832 г. от 
майстор Петко Боз, църквата 
„Св. Неделя” в София, гра-
дена през 1856 г. Издигната 
под името „Св. Крал”, тя 
представлявала трикорабна 
псевдобазилика. Майстор 
Иван Боянин я строил така, 
че гледана отвън, църквата да 
въздейства монументално, с 
богато и разнообразно силу-
етно очертание. „Св. Неделя” 
в София е една от първите 
възрожденски църкви, на 
които се изграждат и камба-
нарии. 

Майсторите Марко Зисо 
и Петър Чомпъл построяват 
църквата паметник в Батак. 
Когато батачани замислили 
да построят храм, помолили 
строежът да се извърши от 
брациговския дюлгерски 
еснаф. Отговорът на задру-
гата бил, че Божият дом  ще 
бъде направен безплатно от 
брациговци в знак на благо-
дарност и дълбока признател-
ност за голямата човечност, 
проявена от батачани към 
преминаващите  преселници 
през селището в 1791 г.

Когато започва въз-
обновяването на Рилския 
манастир, през 1816 г., чрез 
дюлгерския еснаф от Бра-
цигово били повикани 7-8 
тайфи заедно с първомайстор 
Сидор (Исидор), Никола 
Гюлемет, Илия Дюнин, Насе 
Хр. Гърнето, Петко Боз, Гизда 
Петко, Младен, Нольо, Славчо 
Рашайко, Клянчо, Рашайко, 
Ицо Прекум и др., които рабо-
тили там до 1819 г.

В музея на Рилската 
света обител е запазена ка-
менна плоча от разрушената 
чешма, която се намирала 
на около 300 м източно от 
манастира. Върху нея има 
надпис: „Ктиторъ Исидоръ, во 
време обновление Мн’срское 
никие ч’ тней чо’ век мастеръ 
Исидоръ отъ село Брацигову: 

при игуменъ Исая соградисе 
сей источникъ, года 1816.” 
Тази плоча е единственият 
писмен документ, който сви-
детелства, че брациговските 
майстори са взели участие 
във възобновяването на ду-
ховното средище. В разкази-
те на стари брациговски май-
стори се твърди, че в Рилския 
манастир е била определена 
специална „брациговска” 
стая, която се намирала южно 
от копривщенската.

Строителната дейност на 
арнаутите - българите от Ма-

кедония след преселването 
им в Брацигово, до 1830 г. е 
богата. Многото поръчки, уве-
личеният брой на дюлгерите 
и други причини наложили 
след 1840 г. обединение на 
двете групи - на младите и на 
старите. Образувал се един 
еснаф със свой устав, наре-
чен  регула.

Докато калфите и чира-
ците расли под грижата и 
контрола на майсторите, ес-
нафът бил контролиран от об-
ществеността. Благодарение 
на всичко това, занаятчиите 
се възпитавали правилно в 
дух на патриотизъм и преда-
ност към народа и неговите 
идеали - освобождението 
от турско иго и борбата за 
народно добруване. Родо-
любивата дейност на еснафа 
била най-разнообразна. Той 
изграждал и поддържал 
училища, църкви, манастири, 
улици, полски пътища и др. 
В Брацигово дюлгерският ес-
наф изградил редица големи 
обществени сгради, 11 чеш-
ми, църковната кула и много 
мостове. Майсторите, калфите 
и чираците започнали да во-
дят живот, съобразен със за-
легналите в устава (регулата) 
условия за преминаване от 
една степен в друга. Чираци-
те трябвало да работят като 
такива най-малко три години 
при  положение, че привикнат 
на послушание. Те  също се 
записвали в еснафската кон-
дика (тефтер). Когато чиракът 
отговарял на изискванията на 
устава, майсторът му го про-
възгласявал за калфа, като за 
целта му се препасва специа-
лен пояс. Освен калфа, има и 
„баш калфа”, който замествал 
майстора при отсъствието му.

Според устните и писме-
ни сведения, брациговските 
строители са прочути и много 
търсени майстори на инже-
нерни съоръжения, особено 
мостове. Такива са например 
Дуковият мост край Брациго-
во (1800 г.); Денчи-Ивановият, 
Пловдивският мост и др. Бра-
циговци заменят дървените 
колони, паянтовите арки и 
сводове с масивни, изграде-
ни от камък или тухли.

Приносът на Брациговска-
та архитектурно-строителна 
школа за изграждането на 
възрожденската архитектура 
е значителен. Без съмнение 
може да се заключи, че дело 
на брациговските строители 
са едни от най-монументал-

ните архитектурни паметници 
и в своята творческа дейност 
те са носители на прогресив-
но развитие.

Уставът на дюлгерския ес-
наф, по-известен като Регула,  
датира от 18 януари 1844 г. В 
него пише: „Да се знае тука 
писуваме исьнавьската регу-
ла (устав) каквоси борчили 
маисторето наисьнафа какво 
даси почитать исьнафа даси 
знаять пира (празника) св. 
Тома...”

Прочути майстори са: Ни-
кола Томчев - Устабашийски, 

който съградил пазар-
джишката черква „Св. 
Богородица”, Иван 
Боянов, издигнал „Св. 
Крал” в София, Иван 
Драгов - създателят на 
прочутата брациговска 
камбанария, Ангел 
Драгов, Иван Бозов, 
Дамян Дойчев, Христо 
Драгов, Дамян Попов 
и др. 

Никола Устаба-
шийски (1797-1868) е един от 
първите възрожденски стро-
ители. С голяма вещина той 
прилага съотношенията на 
златното сечение и изгражда 
рядко издържани интерио-
ри. Прочул се като майстор 
строител на мостове, църкви, 
джамии и обществени сгра-
ди. Жената на майстора - баба 
Божа, разказвала, че когато 
тръгвал на гурбет, той взимал 
със себе си по 35-40 души кал-
фи и чираци. Когато майстор 
Никола починал, населението 
на Брацигово му устроило 
тържествено погребение. 
Всички дюкяни били затворе-
ни и мало, и голямо се стекло 
на погребалната процесия.

Стойо Иванов - уста Стойо 
(1782-1862) като строител се 
издига до степен архитект-
практик. Известен е най-мно-
го като майстор строител на 
църкви. В Калофер той по-
строил църквите „Св. Атанас” 
(1842) и „Св. Богородица” 
(1849), а в Панагюрище - „Св. 
Георги” (1856). Издигнал и 
много обществени сгради, 
часовникови кули, джамии 
и др.

Никола Хр. Троянов (1775-
1862) се отличава с голяма 
творческа надареност и кул-
тура. Неговата архитектура е 
най-жизнената през Възраж-
дането. През 1846-а построил 
известната църква „Петър и 
Павел” в Сопот, а през 1847 г. 
- „Св. Никола” в Карлово.

Боз Петко, или Гизда 
Петко (1784-1846). Първите 
църковни сгради на майстора 
са „Св. Троица” и „Св. Бого-
родица” в Казанлък. 

Иван Боянин - Ване (1818-
1877) бил грамотен и с вещи-
на чертаел планове върху 
оризова хартия, но не е из-
вестно къде е получил обра-
зованието си. През 1867 г. дъ-
щеря му Елена се омъжва за 
Васил Анг. Петлешков, един 
от апостолите на въстанието и 
главен организатор на Браци-
говския революционен пункт 
през 1876 г. Майстор Ване е 
„архитект-практик” - звание, 
дадено му от турските власти. 
Едновременно е и известен 
инженер - построява Боян-
ския водопровод, моста на р. 
Струма при Кресненското де-
филе и много други; църквата 
„Св. Неделя” в София (1856); 
„Св. Людовиг” - католическа-
та катедрала в Пловдив (1861) 
и др. Славел се и с умението 

си да гради големи и хубави 
къщи. През 1872 година из-
гражда магазина (маазата) на 
Васил Петлешков в Брациго-
во; негови са много възрож-
денски домове в Пловдив, 
Пазарджик, Сливен, Карлово, 
Казанлък, Одрин и др.; пъ-
тувал е до Цариград, Атина, 
Виена...

Иван К. Драгов (1805-1885) 
заедно с брат си Ангел строи 
църковната кула - камбанария 
в Брацигово, завършена през 
1886 година. При изграж-
дането й, когато била вече 
издигната на около 10 м, от 
Пазарджик дошъл окръжният 
инженер Фридрих Витах (чех) 
и пожелал да види строежа. 
Когато научил, че кулата ще 
бъде висока над 20 м, чехът 
обърнал внимание на кмета, 
че тя има слаба конструкция 
и ще рухне при най-малкото 
земетресение. Тогава по-
викали майстор Иван и му 
съобщили мнението на ин-
женера. Дюлгерът отговорил 
така: „Не падина, не падина.” 
Когато Фр. Витах му поискал 
плана на кулата, той казал: 
„Нема план, планот ми е у 
глӚвата.” На следващия ден 
майсторът наредил да се за-
зидат прозорците на първия 
етаж и заявил, че ще издигне 
камбанарията на 30 м, а не на 
20, както я проектирал първо-
начално. 

През 1880 г. в Брацигово 
започнал строежът на трик-
ласно училище.

Владеейки до съвър-
шенство каменоделското 
изкуство, познавайки добре 
качествата на камъка като 
строителен материал и благо-
дарение на старите им връзки 
с италиански майстори, както 
подчертава арх. Бербенли-
ев, брациговци внедряват 
нашироко употребата на 
камъка и тухлите, подчиня-
ват ги на архитектурно-худо-
жествените изисквания. Те 
прилагат и усъвършенстват 
криволинейните форми 
много рано, които се превръ-
щат във важна характерна 
черта на творчеството им. 
Заменят дървените колони, 
паянтовите арки и сводове с 
масивни, изградени от камък 
и тухли, усъвършенстват тях-
ната конструктивна форма и 
я подчиняват напълно на ар-
хитектурно-художествените 
изисквания. По такъв начин 
те първи възстановяват по-
хватите на монументалната 
църковна архитектура през 
епохата на Възраждането и 
градят истински устойчиви 
сгради. 

Архитектурното твор-
чество на Брациговската 
строителна школа е в пълно 
съответствие с прогресив-
ното архитектурно развитие 
през Възраждането, близко 
и понятно на народа и отра-
зяващо неговите стремежи 
и вкус. 

Дейността на македон-
ските българи, преселени в 
Брацигово, е част от онази 
голяма културна роля, която 
са играли архитектурните, ху-
дожествените и резбарските 
школи от македонските земи 
за развитието на изкуствата 
по цялата българска земя 
през Възрожденската епоха. 
Майстори строители, бележе-
щи архитектурно възрожден-
ско развитие с много стил и 
грандиозни решения.

ГИМ- Брацигово
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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  Б РА Ц И Г О В О
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

№ Входящ номер Относно:

1 001-00-157
07.10.2014 г.

Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Брацигово.

2 001-00-158
07.10.2014 г.

Изменение на Наредба на Общински съвет - град Брацигово, за определянето размера на местните 
данъци на територията на община Брацигово.

3 001-00-159
08.10.2014 г.

Приемане на информация за изпълнение на договорните отношения по действащите към 15.10.2014 
година договори за наем на общинско имущество на територията на община Брацигово.

4 001-00-160
08.10.2014 г.

Приемане на отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество на територията 
на община Брацигово през второто и третото тримесечие на 2014 година.

5 001-00-161
08.10.2014 г.

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIV-972,975 - За търговия и услуги, в кв. 67 по Регулационния 
план на гр. Брацигово чрез продажба на частта на община Брацигово, а именно: Поземлен имот с 
идентификатор 06207.502.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

6 001-00-163
14.10.2014 г.

Утвърждаване разходи за командировка на кмета на община Брацигово за третото тримесечие на 
2014 година.

7 001-00-164
14.10.2014 г.

Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма и перспективите за 
тяхното подобряване и развитие на територията на община Брацигово.

8 001-00-165
15.10.2014 г.

Вземане на решение за утвърждаване на план за ползване на дървесина от общинска гора 
Санджака през 2015 г. по дървесни видове, видове сечи, обем и делегиране права на кмета на 
община Брацигово за провеждане на търг с явно наддаване.

9 001-00-166
15.10.2014 г.

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово чрез продажба на общинската част от имота. 

10 001-00-167
15.10.2014 г.

Искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 44, УПИ VI-ТУ по действащия регулационен план на 
гр. Брацигово.

11 001-00-168
15.10.2014 г.

Разглеждане на инвестиционно намерение за газифициране на община Брацигово от „СИТИГАЗ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

12 015-00-17
16.10.2014 г.

Разглеждане и приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД през деветмесечие 2014 
година.

13 015-00-18
16.10.2014 г.

Покупка на дълготрайни материални активи за общинското дружество„Инфрастрой” ЕООД - град 
Брацигово.

Заседанието на Общински съвет - гр. Брацигово ще се проведе на 30.10.2014 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Илия КАЛИНОВ:

председател на Общински съвет - Брацигово

Голям събор събра 
войните от резерва и 
запаса в Пазарджиш-
ка област. Събитието, 
което се проведе в 
местността Добра вода 
над с. Дебръщица, по-
сетиха със съюзните 
си знамена групи на об-
щинските организации 
от Пазарджик, Брацигово, 
Велинград, Пещера, Стрелча, 
Батак и Панагюрище.

Председателят на Област-
ната организация подполков-
ник от запаса Христо Хрис-
тосков поздрави участниците 
с празника и пожела всички 
членове на Съюза да си 
тръгнат от този събор още по-
единни. „Ние сме - посочи той 
- единствената организация в 
страната, която по традиция 
провежда такъв събор.” Не-
гово е предложението, във 
връзка с 25-годишнината от 
възстановяването на СОСЗР, 
на подобна проява да се съ-
берат групи от цялата страна.

Гости на събора бяха 
председателят на СОСЗР 
генерал-лейтенант от запаса 
Стоян Топалов, председа-
телят на КК на Съюза гене-
рал-майор от запаса Георги 
Кендеров, директорът на 
дирекция „Логистика” в 
Щаба на отбраната бригаден 
генерал Валентин Кръстев, 
началникът на Областния 
военен отдел в Пазарджик 
подполковник Емил Коле-
гов, кметът на Стрелча Иван 
Евстатиев, оперната певица 
Татяна Спиридонова, бив-

шият председател на Съюза 
генерал-полковник от запаса 
Петко Прокопиев и др. 

Началото на празника 
постави подполковник от 
запаса Иван Ташев от Ве-
линградската организация 
със заглушителен изстрел от 
направеното лично от него 
черешово топче. 

Генерал-лейтенант от за-
паса Стоян Топалов прочете 
решение, с което Управител-
ният съвет на Съюза удосто-
ява със званието „Почетен 
член на СОСЗР” полковник 
от запаса Димитър Георгиев 
- дългогодишен председател 
на организацията в Браци-
гово. Той връчи грамоти на 
общински организации, на 
техни председатели и чле-
нове. 

Художествената част 
на събора започна с из-
пълнение на хор „Тракийска 
лира” към Пазарджишката 
организация на СОСЗР. В 
нея се включиха таланти от 
цялата област. Аплодисменти 
събра и Татяна Спиридонова, 
която съвсем скоро спечели 
международната премия на 
Министерството на културата 
в Рим.

СОСЗР - Брацигово

Над 3 милиона лева данъци дължал на държавата по-
чиналият вече жребичанин Запрян Пърчев, който преди 
години уби чичо си. 

Миналата седмица Окръжният съд в Пазарджик фа-
лира окончателно фирма „Метал трейдинг 99”, която по 
документи се води на името на Пърчев. Магистратите по-
становиха дружеството да бъде заличено от Търговския 
регистър, а държавата да отпише окончателно трите 
милиона и отгоре, които фирмата дължи.

Според жители на малкото селце покойният вече 
Запрян Пърчев най-вероятно е използван като „бушон”, 
защото никога през живота си не се е занимавал с биз-
нес, камо ли собствен.  Той бил пристрастен към дрогата, 
спомнят си неговите съселяни, която опропасти и живо-
та му. През 2009 година въпросният Пърчев  убил с брад-
ва чичо си, след което изнесъл и разпродал почти цялата 
му покъщнина, за да се снабди с опиати, а трупа скрил 
под леглото в една от стаите.

Съдът осъди мнимия милионер на 18 години затвор, 
но той изтърпя едва три от тях, преди да почине през 
2013-а от масивен инфаркт.

Пещерски полицаи заловиха извършител на домова 
кражба. 55-годишна жена от Брацигово подала сигнал в 
Районното управление, че апаш е проникнал в жилище-
то й. Оттам била извършена кражба на мобилен телефон, 
цифров апарат, златни и сребърни накити, както и порт-
моне със сумата от 120 лева. При проведеното разслед-
ване криминалистите спипали 28-годишен мъж от същия 
град. По случая се води полицейско производство.

В Брацигово
В общинския център на 

селищна система Брациго-
во имащите право на глас 
са общо 3669, но едва 1819 
от тях са си направили труда 
да отидат до избирателните 
секции в града. Според об-
щественото мнение около 
една трета от негласували-
те са всъщност гурбетчии, 
които понастоящем са в 
чужбина или просто не са 
се прибрали в Брацигово, 
за да упражнят правото си 
на глас. Най-аполитични се 
оказаха младите хора на 
възраст от 20 до 30 години. 
Те предпочетоха в хубавото 
време да мислят за разход-
ки и кафета, а не за това кой 
ще мъдрува по върховете 
на политическата сцена.

Статистиката сочи, че 
партията на Борисов взема 
връх в изборните резултати 
в града на Петлешков с 
615 гласа срещу 406 вота 
за БСП Лява коалиция. 
Преференциалният вот на 
привържениците на ГЕРБ, 
разбира се, е за шестия в 
листата и брациговски зет 
Петко Петков - 225 гласа. 
Персонално за предста-
вителя на социалистите 
Йордан Младенов са гла-
сували 154 човека. В петте 
секции на Брацигово няма 
нито един глас за опонен-
та на Младенов - Димитър 
Димитров, който всъщност 
го измести от втората по-
зиция, и заедно с Янаки 
Стоилов ще представлява 
областта в 43-ото Народно 

събрание.
Като трета политическа 

сила се нарежда коалиция 
Патриотичен фронт със 192 
гласа, като тук преференци-
алният глас е насочен към 
Йордан Мадаров, който 
печели 19 вота. Четвърти по 
симпатия е Реформаторски-
ят блок със 118 гласа. Без 
преференции са гласували 
брациговци за Атака. Пар-
тията на Сидеров е събрала 
само 90 вота, с глас по-мал-
ко пък има България без 
цензура на Бареков.

На последно място в из-
борната надпревара на те-
риторията на Брациговска 
община се нарежда ДПС с 
33 гласа, пред тях са АБВ с 
45 действителни бюлетини.

В Исперихово
В най-голямото браци-

говско село  няма  много 
изненадващи резултати.  
ДПС отново успя да над-
делее над БСП. С цели 23 
гласа партията на Доган е 
пред  червената коалиция. И 
тук обаче най-много са под-
дръжниците на ГЕРБ - 234. 
Преференциалният вот в Ис-
перихово е за Петко Петков  
от ГЕРБ - за него са гласува-
ли 83-ма. 15 са подкрепили 
пещерската представителка 
Десислава Гушева, а 59 - 
Йордан Младенов от БСП.

В Розово
На предсрочните парла-

ментарни избори от 5 октом-

ври в Розово гласуваха 237 
от имащите право на глас. 
97 от избирателите са посо-
чили ГЕРБ като своя партия, 
като преференциално са гла-
сували за Десислава Гушева 
- 45 гласа. 53-ма са избрали 
БСП, а 19 от тях са заложили 
на бившия депутат от Пе-
щерско Йордан Младенов. 
В Розово Патриотичният 
фронт получава 21 гласа, 
Атака - 19, ББЦ - 6, Реформа-
торският блок - 5, АБВ - 4, и 
ДПС - 3 вота.

В Жребичко
ГЕРБ спечели с четири 
гласа. 

В най-малкото населено 
място на община Брацигово 
са гласували общо 39 души. 
Седемнадесет от тях са из-
брали партията на Бойко 
Борисов, тринадесет - БСП, 
четирима - Патриотичния 
фронт, и само един е дал 
гласа си за АБВ. От пусна-
тите в урната на Жребичко 
бюлетини четири са недей-
ствителни. Седем са пре-
ференциите за Петко Петков 
от ГЕРБ и четири за Йордан 
Младенов от БСП.

Партията на Борисов 
превзе и Бяга

С общо 38 гласа парти-
ята на Борисов надделя и 
в Бяга. От имащите право 
на глас 1214 души в селото, 
правото си на вот са упраж-
нили 480 в определените 
две секции. Преференци-

ално за Петко Петков са 
гласували 65 човека, а за 
деветата  в същата листа 
- пещерката Десислава Гу-
шева - 19 души.

Партията столетница 
- БСП, има общо подадени 
140 гласа, от тях преферен-
ция за Йордан Младенов 
- 61. Трето място в поли-
тическата надпревара на 
селото се заема от ББЦ, 
спечелили цели 40 гласа. 
След тях се нареждат Пат-
риотичен фронт с 31, Атака 
с 25, Реформаторите със 7 и 
АБВ с 6 гласа.

В Равногор
От общо 604 гласопода-

ватели, едва 349 намериха 
време да отидат до изби-
рателните урни в Равногор. 
Крайните резултати сочат, 
че 133-ма са заложили на 
ГЕРБ, а от тях персонално 
за Петко Петков са гласу-
вали 36 човека. Преферен-
циалният вот за Йордан 
Младенов, чиито корени са 
от високопланинското село, 
е 78 гласа. Общо за БСП 
обаче са гласували едва 93-
ма души.

Третата политическа 
сила в селото е Патрио-
тичният фронт, която също 
носи преференции на Йор-
дан Младенов. Реформа-
торският блок се е записал 
с общо седем гласа в двете 
секции на селото, толкова 
са вотовете и за Атака. Бъл-
гария без цензура е успяла 
да събере само 6 гласа, а 
ДПС - нито един.

Голям събор на запасните Голям събор на запасните 
и резервистите от и резервистите от 

Пазарджишка област Пазарджишка област 

к р и м и

Бивш жител на Жребичко 
с 3 милиона дългове

Брациговец отмъкна 
бижута и пари от дома 

на 55-годишна съгражданка

ИЗБОРИ’2014 – РЕЗУЛТАТИ

Заради несвалени предизборни плакати ще има глоби. Крайният срок, в който 
партиите и коалициите трябваше да махнат агитационните си плакати, изтече. 
По закон три дни след края на изборния ден разлепените плакати трябва да бъдат 
отстранени, а глобата за нарушение на това изискване е от 1000 до 5000 лв.
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Съвременност

които може да потърсите в книжарницата и музея
КНИГИ ЗА БРАЦИГОВО,

ФОТОТИП от 1940 г., 
314 стр. - 6 лв.

ФОТОТИП от 1905 г., 
140 стр. - 4 лв.

НОВА, Първо издание
596 стр. - 10 лв.

Така започва романът...
Тази година се навърш-

ват 120 години от издава-

нето на първия български 
роман „Под игото”. Чорба-
джи Марко, Рада Госпожина, 

Соколов, Иванчо Йотата, Ха-
джи Смион, Ганко оживяват 
пред нас и до днес.  Те отдав-
на са се превърнали в едно 
със своя създател в наши 
своеобразни будители.

И не губят стойността си, 
навярно не само защото до-
като е писал романа, Вазов 
е използвал прототипи, а 
защото в образите е вгра-
дил непреходни нравствени 
ценности. Между кориците 
на най-българската книга 
пулсира самобитната ни 
народопсихология  и не слу-
чайно първото заглавие на 
произведението е „Из живо-
та на българите в предвече-
рието на освобождението“. 

Романът е написан от 
Иван Вазов по време на из-
гнанието му в Одеса, Украй-
на и е пренесен в България 
с руската дипломатическа 
поща. Публикуван е за пър-
ви път през 1894 г. от изда-
телство „Т. Ф. Чипев”. 

През 2009 г. романът 
печели първо място в „Го-
лямото четене”, класация 
за най-любимите и четени 
книги от българите. Тази 
година по повод 140-годиш-
нината на читалище „Васил 
Петлешков“ с ученици от 
местните училища ще се 
опитаме да пресъздадем от-
къси от романа.

Галина ТРАЯНОВА

120 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА РОМАНА „ПОД ИГОТО”
ЗА БУДИТЕЛИТЕ - В НАВЕЧЕРИЕТО НА 1 НОЕМВРИ

РИБОЛОВЕН КЛУБ “БРАЦИГОВО - 2014”
свиква Общо събрание, което ще се състои на 24.10.2014 г.

 в залата на Младежки дом – Брацигово, от 19.00 ч.

За пореден път уче-
ниците от СОУ „Народни 

будители”, обучаващи се по 
проект „Подобряване на ка-
чеството на образованието 
в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния 
процес”, доказаха, че имат 
добри сърца. Случайно раз-
браха, че на 8 октомври за 
гр. Мизия ще пътува кола с 
помощи за пострадалите от 
наводнението хора. Много 
бързо всички събраха по-
следните останали за деня 
им стотинки. Купиха тет-
радки, химикали, гланцови 

блокчета, линийки и други 
ученически пособия. На-

рисуваха рисунки, написаха 
писма. Лицата им грееха от 
щастие, защото успяха да 
помогнат на връстниците си, 
изпаднали в беда. 

В кампанията се вклю-
чиха и от НЧ „В. Петлешков 
- 1874” (служителите в би-
блиотеката дариха от патри-
отичните  тетрадки). 

Благодарим ви, деца, за 
доброто, което носите в себе 
си, благодарим и на вашите 
родители!

Веска КРЪСТЕВА
Цветелина ГЛОБОВА

 * При повече манипулации – 15% отстъпка.

В почивни дни и в извънработно време – плюс 50% от 
стойността на услугата.

УСЛУГА ЦЕНА 
В ЛЕВА

РЕПАРАТУРА (ПОПРАВКА) ОБИКНОВЕНА 7 

РЕПАРАТУРА (ПОПРАВКА) С ПОСТАВЯНЕ НА:

ЕДИН ЗЪБ 9

ДВА ЗЪБА 11

ТРИ ЗЪБА 15

КУКА 7

ДВЕ КУКИ 12

ЕДИН ЗЪБ И КУКА 11

ДВА ЗЪБА И КУКА 15

ДВА ЗЪБА И ДВЕ КУКИ 18

ЧЕТИРИ ЗЪБА 20

ПЕЛОТА 9

БЮГЕЛ 10

ЗАЛЕПВАНЕ НА ОТЛЕПЕН ЗЪБ ОТ ПРОТЕЗА 3

ЗАЛЕПВАНЕ НА ЛИПСВАЩ ЗЪБ 5

ВЗЕМАНЕ НА МЯРКА ЗА КУКА ИЛИ ЗЪБ 5

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
 БРАЦИГОВО тел. 0888 25 82 85

ЦЕНОРАЗПИС НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ:

Отново добро дело

С П О Р Т                   С П О Р Т                   С П О Р Т

Отбор М  П  Р  З Г. Р.  Точки
1. ФК „Величково”  9 7  1  1 27-12 22
2. ФК „Чико” - Бяга 9  7 1  1  35-6 22
3. ФК „Сарая” 9    7 0  2  18-8 21
4. ФК „Братаница”   9 6  1  2 30-10 19
5. ФК „Брацигово” 9 5  1  3 17-10 16
6. ФК „Левски “ - Паталеница 9     5  0  4  24-13 15
7. ФК „Шипка” - Драгор 9     5  0  4  18-22 15
8. ФК „Зенит” - Ветрен дол 9  4  1  4  13-32 13
9. ФК „Тракия “ - Пазарджик 9  4 1  4  20-18 13
10. ФК „Марица” - Огняново 4 0  5  15-24 12
11. ФК „Тракиец - 2005” - Главиница 9 4  0  5  22-16 12
12. ФК „Родопи - 1921” - Козарско 9 3  0  6  14-27 9
13. ФК „Марица” - Белово 9      3 0  6  11-26 9
14. ФК „Свобода 2011” - Пещера 9  2  2  5 18-13 8
15. ФК “Светкавица” - Синитево 9  1  1  7 19-41 4
16. ФК “Барикади” - Стрелча 9  0  1  8  8-31 1

Резултати от срещите в „А“ ОФГ в 9-и кръг на СЕЗОН 2014/2015 ЕСЕН
ФК „Величково”  5:2   ФК „Марица” - Огняново
ФК „Марица” - Белово  5:2   ФК „Светкавица” - Синитево
ФК „Тракия“ - Пазарджик  4:0   ФК „Братаница” 
ФК „Родопи - 1921” - Козарско  1:3   ФК „Зенит” - Ветрен дол
ФК „Брацигово”  2:1   ФК „Левски” - Паталеница
ФК „Сарая”   1:0   ФК „Свобода 2011” - Пещера
ФК „Барикади” - Стрелча  1:6   ФК „Чико” - Бяга
ФК „Тракиец - 2005” - Главиница 8:1 ФК „Шипка” - Драгор

„А” ОФГ - Пазарджик - СЕЗОН 2014/2015 ЕСЕН
 Класиране към момента:   

Без победител за-
върши регионалното 
дерби.

В съботния ден в Пе-
щера се състоя срещата 
от осмия кръг в „А” 
ОФГ между отборите на 
„Свобода 2011” (Пеще-
ра) и ФК „Брацигово”. 
Тя започна със заряд, 
както подобава на едно 
истинско дерби, а имен-
но с желание за победа 
и в двата отбора. 

Първото полувреме 
не се отличи с нищо 
съществено, освен 
със здравите едино-
борства в средата на 
терена и една контр-
аатака на пещерци, 
след която те поведоха 
в резултата след дале-

чен прехвърлящ удар 
на Неждет Чаушев в 
27-ата минута. 

Второто полувреме 
бе по-добро за браци-
говци, а в почивката се  
извършиха две смени 
за нашия тим, които 
бяха в положителна 
насока за гостите.

Редуваха се атаки 
и пред едната, и пред 
другата врата, но до 
чисти 100% положе-
ния не се стигаше. И 
едва в края на полу-
времето, в добавеното 
време, когато пещерци 
вече се считаха за по-
бедители в срещата, 
несломимият тим на 
Брацигово достигна 
до изравнителния гол 

чрез влезлия като ре-
зерва Кирил Асенов, 
който се възползва от 
грешка на вратаря и 
мелето в наказателно-
то поле в 5-ата минута 
на продължението. Ра-
венството в двубоя бе 
най-закономерният ре-
зултат и срещата при-
ключи 1:1. Така двата 
града си разделиха по 
една точка.

В следващия кръг 
„Брацигово” домакин-
ства на ФК „Левски” 
(Паталеница) в Испе-
рихово и се очаква  
добър мач между два 
боеспособни отбора 
с доста футболни ка-
чества. 

                „Априлци”

“Свобода” и “Брацигово” си поделиха по една 
точка и по един гол в местното дерби в Пещера

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация относно 

сключен договор за стопанис-
ване рибните ресурси на об-

щински водоеми „Гачево блато” и „Бурово блато”.
2. Приемане на зарибителен  план и свързаните с него 

мероприятия.

3. Съгласуване на неотложни дейности за маркиране, 
почистване и опазване на водоемите преди настъпване 
на зимния период.

4. Утвърждаване на основни цели и приоритети за 
следващите шест месеца.

5. Приемане на нови членове.
Риболовен клуб „Брацигово - 2014” кани всички свои 

членове и съмишленици да участват в организирана ак-
ция за почистване района около водоемите „Гачево бла-
то” и „Бурово блато”, която ще се проведе на 26.10.2014 г. 
Начален час - 10.00 ч., сборен пункт – дигата на „Гачево 
блато.

УС на Риболовен клуб


