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КОД  ОРАНЖЕВ

 Обилните снеговалежи 
подчиниха селата в община 
Брацигово под снежна по-
кривка.  На места тя е от 80 
см до 1,20 м.  Снегът е тежък 
и машините на наетата за 
снегопочистване фирма не 
смогват да се преборят с 
големите преспи. Налага 
се да ги ремонтират през 
час, почти в движение. 
Селата Равногор, Розово 
и Жребичко са лишени от 
електроснабдяване четвър-
то денонощие. Частично ток 
нямаше в Козарско, Испе-
рихово и Бяга. Пътищата до 

селата Жребичко, Равногор 
и Розово, както и за лето-
вищата Розовски вриз и 
Атолука, останаха три дни 
непроходими. В резултат на 
това учениците от Розово не 
успяха да стигнат до учили-

ще в понеделник - 9 март, а 
тези от Козарско, Бяга и Ис-
перихово са провели учеб-
ните си занятия, тъй като 
няма основание за обявя-
ване на дървена ваканция. 
В учебните сгради има ток, 
отоплителните инсталации 
работят нормално.  Понедел-
ник бе неучебен ден само за 
детските градини в селата 
Бяга и Исперихово поради 
невъзможност за отопление 
на сградите и приготвяне на 
храната вследствие на пре-
къснатото електрозахранва-
не. От вторник - 10 март, и те 

работят нормално.
Въпреки обявеното 

бедствено положение  в об-
щина Брацигово от 10 часа 
на 7 март 2015 г., животът 
постепенно се връща към 
нормалния си ритъм. Пра-

ви се всичко възможно да 
се осигури проходимостта 
по високите райони на об-
щината. Най-тежко остава 
положението на село Жре-
бичко, където петдесетте по-
стоянни жители разчитат на 

доставките на хранителни 
продукти, хляб и лекарства, 
които им осигурява кмет-
ският наместник, придвиж-
ващ се с високопроходима 
техника.

Улиците в общинския 
център се почистват, но 
трудно, защото и тази годи-
на голяма част от жителите 
зарязаха личните си МПС-
та паркирани по тротоари 
и улични платна. Мокрият 

сняг стана причина и за 
доста изпопадали дървета, 
изпочупени клони, скъсани 
жици и прекъснати електро-
захранващи кабели.

През почивните дни и до 
късния следобед на 9 март 

Брацигово бе откъснато и 
от интернет пространството 
поради прекъснат оптичен 
кабел между Пещера и на-
шето населено място.

От Общинска админис-
трация – Брацигово съобща-
ват на населението, че пад-
налият мокър сняг ще стане 
причина и за нарушаване на 
графика за сметопочиства-
нето и сметоизвозването.

Типично по женски през март 
красотата се превърна 

в  б е д с т в и е

ü Снегът създаде проблеми и на раздаването на 
пенсиите в бедстващите райони. Заради лошите ат-
мосферни условия в страната е въведена извънредна 
организация за доставка на пари за разплащане на пен-
сии в бедстващите райони, съобщиха от социалното 
ведомство. По информация на Транспортното министер-
ство, „Български пощи” ЕАД има проблеми с доставката 
на пари за изплащане на пенсии в общините Велинград, 
Ракитово, Сърница, Батак и част от община Брацигово 
при ОПС - Пазарджик. Поради динамично променящата 
се ситуация, от министерството уверяват, че колите 
на „Български пощи” ЕАД са в готовност да тръгнат 
незабавно, ако пътищата във въпросните райони го по-
зволяват, съобщават от МТСП. Според графика на НОИ 
изплащането на пенсиите чрез пощенските станции за-
почна на 6  март (петък) и ще приключи на 20 март.

Ръководството на община Брацигово благодари 
на всички фирми, включили се в снегопочистването на 
общината. Изключителна благодарност към нашия съ-
гражданин Георги Гемиев за осигуряване на гориво за 
машините и фирмите „Тракия-РМ” ЕООД - гр. Пловдив и 
„Еко-Xидро-90”ООД - гр. Пазарджик.

ПОДПИСАХМЕ КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ

До 26 март т.г. общините, 
пострадали от последните  
снеговалежи и наводнения, 
могат да кандидатстват за 
финансова помощ от Фонд 
„Солидарност“ на ЕС. Това 
съобщи зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръково-
дител на Управляващия ор-
ган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ Де-
ница Николова.  Тя изпрати 
писмо до зам.-министъра на 
МВР Филип Гунев, областни-
те управители и кметовете на 
всички засегнати области 
и общини в страната от на-
водненията, снеговалежите 

и ураганните ветрове след 
30 януари.

С писмото зам.-министър 
Николова напомня про-
цедурите относно събиране 
и предоставяне на инфор-
мация за настъпилите щети 
от природните бедствия. 
Заместник-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството посочва, 
че Управляващият орган на 
Оперативна програма „Реги-
онално развитие” 2007-2013 
(ОПРР) събира заявленията 
за подпомагане със сред-
ства от фонд „Солидар-
ност” на ЕС и осъществява 
управлението и контрола 

на отпуснатите средства за 
отстраняване на щетите. Ми-
нистерството на вътрешните 
работи следва да представи 
на Националния коорди-
натор на помощта цялата 
необходима информация за 
изготвяне на заявление за 
подпомагане със средства от 
фонд „Солидарност”. Инфор-
мацията трябва да съдържа 
описание на общите щети, 
причинени от природното 
бедствие, прогнозните раз-
ходи, възможностите за на-
ционални и международни 
източници на финансиране, 
включително обществено 
и частно застрахователно 

покритие, което може да 
обезпечи разходите за от-
страняване на щетите, карти 
и снимки на засегнатите ра-
йони и др.

Фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз (ФСЕС) 
е създаден за реагиране при 
големи природни бедствия. 
Фондът предоставя финан-
сова помощ на страните от 
ЕС, ако общият размер на 
преките щети от бедствието 
надвишава 0,6% от брутния 
национален доход. Правила-
та на Фонда позволяват из-
вънредните мерки да бъдат 
финансирани със задна дата 
от първия ден на бедствието.

ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНИ МОГАТ
ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕС

Става въпрос за частни 
общински гори, които държа-
вата е национализирала след  
9 септември 1944 г. Една част 
от тях са възстановени на 
общината през 2005-а. Всъщ-
ност става дума за около 3 100 
декара. Въпросните гори са в 
местността Санджака в Родо-

пите над село Равногор.
Държавата е завела дело 

за възстановяването и на тези 
3100 декара гори. Ако спечели,  
ще ги стопанисва Горското 

стопанство в Брацигово, но 
Общината ще изгуби около 80- 
100 000 лева приходи.

Окръжният съд в Пазар-
джик присъжда горите на 

Община Брацигово, но това 
решение се обжалва. Въпро-
сът остава нерешен и предстои 
произнасянето на по-висшата 
съдебна инстанция.

Пет години Община Брацигово води дела с държавата 
за възстановяването на 3 500 дка гори

Предложение община 
Брацигово да влезе в ново-
учредения фонд „Общинска 
солидарност” на Сдружени-
ето на общините в България 
бе обсъдено на заседанието 
на Общински съвет - Браци-
гово от 27.02.2015 г.

Фондът се учредява с 
решение на Националното 
сдружение на общините от 
3 декември 2014 г., а целта е 
взаимопомощ при бедствия 
и аварии, без да се замества 
съществуващата държавна 
политика на подпомагане.

Всяка община решава 
размера на участието си 
според възможностите, но в 
устава е записано еднократ-
ната вноска да не е под 1000 
лева, а ежегодната - под 300.

При напускане на фонда, 
средствата на съответната 
отказала се от участие об-
щина се възстановяват со-
лидарно.

На заседание на Нацио-
налното сдружение на общи-
ните в Република България 
/НСОРБ/, което се е провело 
на 31 октомври в София, е 
била представена идеята 
за създаване на фонд „Об-
щинска солидарност”. Той 
ще позволява незабавно 
отпускане в рамките на до 
4 дни на финансова помощ 
на общини за първоначално 
покриване на извършени 
неотложни аварийно-спаси-
телни дейности.

Предложението на Упра-
вителния съвет на НСОРБ е 
продиктувано от катаклиз-
мите, които се случиха в 
отделни райони от страната 
през тази година.

Идеята е всяка община 
да участва според възмож-
ностите си с годишна вноска 
във фонда. На срещата на 
НСОРБ през декември бе об-
съден размерът на вноските, 
като вероятно те ще се дви-
жат между 1000 и 3000 лева.

При необходимост, об-
щините ще могат да полу-
чават помощ от 3 до 5 пъти 
по-голяма от размера на на-
правената вноска във фонда, 
а връщането на парите ще 
става без да се начисляват 
лихви.

В приетия Правилник за 
устройството и дейността на 
фонда основните параметри 
са следните: доброволен 
принцип на участие, наби-
ране на парични средства, 
подпомагане, оперативност 
при отпускане на средствата 
и управление на фонда.

Държавният фонд за 
бедствия и аварии така или 
иначе разполага с малко 
средства, които се бавят 
във времето и точно такъв 
фонд ще може ефективно да 
подпомогне пострадали от 
бедствия общини, буквално 
още в първите часове и дни 
на събитията.

Татяна СИМОНОВА

НОВ ФОНД „ОБЩИНСКА
 СОЛИДАРНОСТ”

Пътят за Равногор

Пътят за Жребичко



Ние - хората

П О Д  З Н А К А  Н А  П Р А З Н И Ц И Т Е

Тодоровден 

За поредна година Кмет-
ство - Исперихово стана 
организатор на проведено-
то конно надбягване. Участ-
ваха осем коня, разделени 
в  две групи. Ездачите се 

отправиха по Белия път от 
края на с. Исперихово до 
подножието на лозята на 
Николай Дучев. 

Там  се проведоха им-
провизираните гонки. Ко-

нете трябваше да пробягат 
около 1,5 км до финала. 
Първите двама участници  
от обособените групи се 
класираха за финалното 
надбягване, където отново 
преодоляха определеното 
разстояние. 

Втората част на надпре-
варата включваше теглене 
на тежест от конете. 

На състезание като на 
състезание. За първо, второ 
и трето място имаше парич-
ни награди  и допълнително  
фураж за животните.

Васка ВЪЛЧЕВА

Трети март
Последният ден на м. 

февруари, под ръководство-
то на г-жа Росица Асиева, 
ученици от ОУ „Хр. Ботев” 
- Исперихово отбелязаха 
Националния празник на 
страната.

Участниците бяха с блу-
зи в трите цвята на знамето 
ни и декламираха и пяха 
патриотични и възрожден-
ски песни.

Пред присъстващите 
гости, поканени специално 
за повода, учениците в 
стихове и песни разказаха 
българската история от съ-
здаването на България до 
героичното й освобождение 
от петвековния поробител. 
Така саможертвата на хи-
лядите знайни и незнайни 
герои, дали живота си за 
бленуваната свобода, бе по-
тачена по достойнство.

На самия ден - 3 март, 
в църквата „Св. Димитър”   
отец Паун Николов отслужи 
помен за загиналите в Осво-
бождението на България. 

Един от тях е Търпо Гоцев 
Варадинов - опълченец, ор-
динарец на генерал Гурко. В 
спомените си за паметната 
битка на връх Шипка той 
разказвал на своите близки 

как генералът на белия   кон 
е свалял премръзналите и 
ранени опълченци и връ-
щал отпочиналите, стопле-
ните и превързани бойци за 
следваща атака.

Кръстанка Спасова 
и Мария Попова - две от 
наследничките на Търпо 
Варадинов, присъстваха на 
помена и разказаха своите 
спомени за смелия си род-
ственик.

 Васка ВЪЛЧЕВА

Клуб „Аз - детето”
Със започването на 

новата учебна 2014/2015 
година се сформира детски 

клуб по интереси „Аз - дете-
то” към НЧ „Св. св. Кирил  и 
Методий – 1929”, с. Испери-
хово. Инициатор е Румяна 
Аризанова – технически 
сътрудник към читалището. 
Членове са ученици от II и 
III клас на ОУ „Христо Бо-
тев”. Основната цел на клуб 
„Аз - детето” е да запознае 
децата с българските тра-
диции и обичаи за нашия 
край при съвместна работа 
с училището за тържества 
и чествания. Също така 
ще се четат литературни 
произведения от учебния 
план за 2014/2015 г., ще 
има много забавни игри 
с гатанки и задачи, ще се 
правят драматизации с де-
цата по сюжети от народни 
приказки.

   От началото на месец 
ноември 2014 г. започна  
подготовката за Деня на 
християнското семейство с 
II клас с класен ръководи-
тел Мария Божикина.

Тържеството се проведе 
в Читалището на 21 ноем-
ври. Гости бяха служители-
те от Кметство - Исперихо-
во, членове на Пенсионер-
ския клуб и родителите на 
децата. Имаше  приготвени 
постни ястия,  с които се 
почерпиха всички.  

    След този празник 
започна и подготовката 

за предстоящата Коледа.  
Участници този път бяха 
ученици от III клас. Те се 
превъплътиха в типичните 
за това време коледари.  
Благодарение на Читалище-
то се направиха нови ямур-
луци и гугли за обичая.

Самото „Коледува-
не” беше проведено на 
25.12.2014 г. с децата и 
техните учители - Е. Билби-
лева и Р. Аризанова. Хората 
в Исперихово ги очакваха с 
отворени врати. Коледари-
те с много радост и песни 
благославяха всеки дом и 
стопанин за по-сполучлива 
и благодатна година. В гру-
пата се включиха и учени-
ците от VII и VIII клас.

   През месец февруари 
2015 г. се подготви чест-
ване по случай 142-рата 
годишнина от обесването 
на Васил Левски. Отново 
участници са учениците от 
III клас с класен ръково-
дител  г-жа Е. Билбилева и 
Читалището. 

Възпоменанието се про-
веде в ОУ „Христо Ботев” 
- с. Исперихово в стаята на 
III „а” клас. 

Участниците в клуб „Аз 
- детето” изработиха укра-
сата в стаята на III „а” клас 
и за предстоящата пролет.

 
Р. АРИЗАНОВА 

ИСПЕРИХОВО

ПОЧИВНИТЕ ДНИ  
ПРЕМИНАХА 

ИЗЦЯЛО 
ПОД ЗНАКА 

НА  ПРАЗНИЦИТЕ
Хотелите и вилите бяха 

препълнени с гости, които 
взеха участие в органи-
зираните от Читалището, 
съвместно с Кметството 
мероприятия.

На 28 февруари се озна-
менува Тодоровден – Кон-
ският Великден. Младежите 
от селото взеха участие с 
коне и каручки. Участниците 
в атрактивното представяне 
бяха наградени от кмета на 
Равногор, а водосвет за 
здраве отслужи свещеник 
Атанас Николов. 

Фолклорната група при 
Читалището поздрави всич-
ки именици и присъстващи.

Първи март - Денят на 
самодееца и Баба Марта, 
пък бе отбелязан от фол-
клорната група в курорт 
Васил Петлешков на мест-
ността Атолука. Сред веков-

ните дървета, отрупани със 
сняг, се почерпихме, пяхме 
и играхме на воля.

Връхна точка на праз-
ниците бе Националният - 
Трети март. Пред паметника 
на поп Ангел Сандъкчиев се 
събраха жители и гости на 
Равногор. Деца, облечени в 
народни носии, рецитираха 

стихове за Освобождени-
ето. Местни младежи от 
Сдружение „Родопски хай-
дути” изстреляха залпове в 

памет на загиналите за сво-
бодата на България. Слово 
прочете Мария Спасова 
– секретар на НЧ „23 Април 
1876-1909”. 

Накрая се изви кръш-
но хоро под съпровода 
на гайдаря Ангел Узунов. 
Снегът и липсата на ток осу-
етиха до известна степен 

празника на жените - Осми 
март, но и той бе почетен 
както всяка година.

Мария СПАСОВА

Три в едно
Настоятелството при 

НЧ “Просвета-1911”, Ро-
зово по традиция на 1-ви 
март - Деня на самодееца, 
проведе своето годишно 
отчетно-изборно събрание. 
Активистки закичиха всич-
ки с мартеници, изработени 
от Цветана Щерева. Препъл-
неният Клуб на пенсионера, 
с многото действителни 
читалищни членове, още в 
самото начало на годината 
е показател за високата 
оценка на дейността на 
Читалището като единствен 
институт в селото. 

Благодарение на иници-
ативността и активността на 
секретаря Васка Спасова, 
се отчете богата дейност 
- участията на Битовата 
група за местен фолклор, 
проведените на ниво на-
ционални и местни праз-
ници, отбелязването на 
исторически дати, събития 
и др. Изказващите се под-
чертаха голямата роля на 
тази самобитна институция 
- сега, когато няма училище  
в селото, и готовността да 
участват и помагат с как-
вото могат. Предложиха да 

продължи обогатяването 
на музейната сбирка, която 
след години ще разказва за 
живота, бита и порядките в 
населеното място. 

Единодушно бяха приети 
отчетните материали и пре-
избрани за председател на 
Читалищното настоятелство 
Цонка Паунова и Водица Тю-
кенова - за председател на 
проверителната комисия. 

След изчерпване на 
дневния ред се отдадохме 
на Празника на самодееца. 
Председателят Цонка Пау-
нова прочете поздравите-
лен адрес от кмета на селото 
Йорданка Петкова. Тя при-
ветства активната дейност 
на самодейките и ръковод-
ството за проучване и обога-
тяване на местния фолклор 
и участието им в обществе-
но-културния живот. 

Настоятелството бе под-
готвило скромна почерпка, а 
Спасова връчи свежи цветя 
на всички действащи само-
дейки. Повиши се настрое-
нието и жените изпълниха 
няколко любими песни.

Трети март
Студеното време не 

попречи на розовци да 
се съберат и отпразнуват 
Трети март - Националния 
празник на България. Да 

отдадат своята почит и 
признателност към героите, 
извоювали свободата. Тър-
жеството бе организирано 
и проведено от Кметството, 
Читалището и Църковното 
настоятелство. 

То започна пред паметна-
та плоча, където са посрещ-
нати руските освободители. 
Слово произнесе кметът на 
селото Йорданка Петкова, 
която подчерта историчес-
кото значение на датата, коя-
то ни обединява и сплотява. 
Заупокойна панихида напра-
ви отец Иларион. Събраното 
множество се отправи към 
центъра на селото, където 
се намира  мемориалната 
плоча на тримата розовски 
опълченци. Самодейки из-
несоха рецитал за боевете 
на Шипка, а битовата група 
изпълни патриотични и 
възрожденски песни. И на 
двете места бяха положе-
ни венци и цветя. Кметът 
Йорданка Петкова връчи 
грамоти на Тодор Комитов и 
Петър Петров - потомци на 
местните опълченци, за съ-
хранение на родовата памет, 
за опазване и утвърждаване 
на патриотичните традиции 
на българските опълченци, 
борили се за свободата на 
България. 

 Катя КОМИТОВА

Р О З О В О

ИСПЕРИХОВО

РАВНОГОР

На 25 февруари ученици-
те от СОУ „Народни будите-
ли” се включиха в междуна-
родната инициатива „Ден на 
розовата фланелка“ – „Да 
кажем стоп на тормоза и 
насилието в училище“. С 
много вълнение те подгот-
виха материали за всяка 
класна стая, уредиха кътове 
в коридорите и фоайетата 
на училището. Петте минути 
от първия учебен час бяха 
отделени за запознаване с 
историята на инициативата 
и призив да бъдем добри, 
да не нарушаваме достойн-
ството на ученика до нас. 
Всеки получи и специално 
изработен медальон, а през 

голямото междучасие учи-
лището се огласи от песента 

на Крисия „Детска планета“. 
На дългото българско хоро 
се хванаха повечето учени-
ци. Беше им хубаво, защото 
чувстваха приятеля до себе 
си, защото този ден мина с 
усмивки, с добри дела и с 
добри думи. Много от уче-
ниците изразиха желание 
това да се случва по-често 
в училище.

Неотшумял единият 
празник, започнахме дру-
гия - Баба Марта. Пъргавите 
ръчички бързаха да напра-
вят мартенички за всички. 
Измислиха и късметчета. 
Колко изненадани бяха 
учениците, когато на 4 март, 
влизайки в училище, всеки 

получи мартеничка с поже-
лание. Удоволствие им до-
ставиха и добре украсените 
коридори, учителска стая, 
входове на училището. 

За Националния празник 
децата получиха листовки в 
бяло, зелено и червено със 
стихотворение и паметника 
на Шипка. 

Смятаме, че добре сме 
въздействали на всички 
ученици, след като някои от 
тях казаха, че сме ги „събу-
дили“ и трябва по-често да 
се правят подобни неща в 
училище.

На 9 март нашите въз-
питаници зарадваха хората 
с увреждания - изнесоха 

им програма за Осми март, 
вързаха им мартенички, по-
дариха им добре украсена в 
бяло и червено кошничка с 
цвете.

Благодарим ви, деца, че 
с желание и хъс се включ-

вате в тези инициативи! 
Щастливи сме, че виждаме 
грейналите ви лица, когато 
извършвате поредната до-
брина.

Цвети ГЛОБОВА
Елена БЛАГОЕВА 

ДА КАЖЕМ СТОП НА ТОРМОЗА 
И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
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На основание чл. 14, ал. 1, 2, 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 18, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество и в изпълнение на Решение No688 от 29.01.2015 г. 
на ОбС - Брацигово  

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 
06207.502.1191.1.8 с площ 98.41 кв. м, намиращ се в сграда 
с идентификатор 06207.502.1191.1, находяща се в позем-
лен имот с идентификатор 06207.502.1191 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, 
трайно предназначение на територията - урбанизирана. 
Частна общинска собственост по Акт No245/27.01.2015 г., 
вписан в Службата по вписванията при РС - Пещера.

Предназначение на обекта – за офис. 
Административен адрес - гр. Брацигово, ул. „Христо 

Гюлеметов” No1.
1.1 Срок за отдаване под наем на самостоятелно обо-

собения обект - 5 (пет) години.
1.2 Начална тръжна  месечна  наемна цена - 207.00 лв. 

без ДДС. 
1.3 Задължително условие – обектът, предмет на търга, 

да се ползва само по предназначението му.
2. Търгът да се проведе на 30.03.2015 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски” No1.

3. Тръжна документация може да се закупи от фронт- 
офиса на Общинска администрация - Брацигово срещу 
сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 27.03.2015 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 - Брацигово или по банков път  
по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBG-
SF при Общинска банка АД – клон Пещера до 16.30 ч. на 
27.03.2015 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт-
офиса на Общинска администрация - Брацигово до 16.45 
часа на 27.03.2014 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието 
на служител от Общинска администрация се извършва 
след предварителна заявка и  представен документ за 
закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 27.03.2015 г.

В случай, че обявеният търг не се проведе, повторен 
търг да се проведе след 15 (петнадесет) дни.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение No660/22.12.2014 г. на ОбС - Брацигово и прото-
кол на комисията от непроведен търг на 10.03.2015 г.

О Б Я В Я В А
Повторен публичен търг с явно наддаване за про-

дажба на недвижим имот, частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Брацигово, представляващ ПИ с 
идентификатор 06207.502.2015 г. по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Брацигово, одобрени 
със Заповед NoРД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, целият с площ 3095.00 (три хиляди 
деветдесет и пет) кв. м, актуван с Акт No240/03.11.2014 г. за 
частна общинска собственост.

Трайно предназначение на територията – урбанизирана.
Начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.
Номер по предходен план - квартал 128, парцел ХІІ.
Граници и съседи - 06207.502.9617; 06207.502.2016; 

06207.502.9641; 06207.502.9579.
Ведно с построената в него сграда с идентификатор 

06207.502.2015.1 със застроена площ 523.00 кв. м, брой 
етажи - 4 (четири), предназначение – общежитие.

Начална тръжна продажна цена в размер на 283520.00  
(двеста осемдесет и три хиляди петстотин и двадесет) 
лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.03.2015 г. от 14.00 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 - Брацигово 
до 16.00 ч. на 25.03.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от 
началната тръжна продажна цена се внася по сметка 
IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при 
Общинска банка АД - Пещера или в брой в касата на 
Община Брацигово до 16.30 ч. на 25.03.2015 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово до 
16.45 ч. на 25.03.2015 г. 

Оглед на имота може да се направи в рамките 
на работното време на Общинска администрация - 
Брацигово след предварителна заявка  и представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 
25.03.2015 г.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община  Брацигово 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона 
за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на Решение No669  
от 29.01.2015 г. на ОбС - Брацигово  

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

наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 
06207.501.60.1.1 с площ 30.39 кв. м, намиращ се в сгра-
да No1, разположена в поземлен имот с идентификатор 
06207.501.60 по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр. Брацигово, трайно предназначение на тери-
торията - урбанизирана. Публична общинска собственост 
по Акт No419/12.12.2014 г., вписан в Службата по вписвани-
ята при РС - Пещера.

Предназначение на обекта – за офис на банка. 
Административен адрес - гр. Брацигово, ул. „Христо 

Смирненски” No1.
1.1 Срок за отдаване под наем на самостоятелно обо-

собения обект - 5 (пет) години.
1.2  Начална тръжна  месечна  наемна цена - 213.00 лв. 

без ДДС. 
1.3 Задължително условие – обектът, предмет на търга, 

да се ползва само по предназначението му.
2. Търгът да се проведе на 25.03.2015 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски” No1.

3. Тръжна документация може да се закупи от фронт- 
офиса на Общинска администрация - Брацигово срещу 
сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 24.03.2015 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 - Брацигово или по банков 
път  по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOM-
BBGSF при Общинска банка АД – клон Пещера до 16.30 ч. 
на 24.03.2015 г. 

5. Документи за участие в търга се приемат на фронт-
офиса на Общинска администрация - Брацигово до 16.45 
ч. на 24.03.2014 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на 
служител от Общинска администрация се извършва след 
предварителна заявка и  представен документ за закупе-
на тръжна документация до 15.00 ч. на 24.03.2015 г. 

В случай, че обявеният търг не се проведе, повторен 
търг да се проведе след 15 (петнадесет) дни.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 
101, ал. 3 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и в изпълнение на 
Решение No671/29.01.2015 г. на Общински 
съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на недвижими имоти, 
частна общинска собственост, както след-
ва:

1.1. Имот No008001 – нива с площ 
368.354 дка по плана за земеразделяне на 
с. Исперихово, м. Манда гьол, категория на 
земята при неполивни условия: 

73.670 дка – девета категория;
187.861дка – осма категория;
106.823 дка – четвърта категория;
при съседи – ПИ 000255; ПИ No000058; 

ПИ No003001; ПИ No003002; ПИ No000252; ПИ 
No004001; ПИ No004002. 

Имотът е актуван с Акт за частна об-
щинска собственост No23/13.08.2001 г. 

Начална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 7367.00 (седем хиляди триста 
шестдесет и седем) лева.  

1.2. Имот No009001 – нива с площ 49.498 
дка по плана за земеразделяне на с. Испе-
рихово, м. Бабата, категория на земята при 
неполивни условия:

1.979 дка – девета категория; 
9.404 дка – осма категория; 
38.115 дка – четвърта категория;
при съседи – ПИ No009003; ПИ No009004; 

ПИ No000058; ПИ No000004; ПИ No009002.
Имотът е актуван с Акт за частна об-

щинска собственост No24/13.08.2001 г.
Начална тръжна годишна наемна цена 

в размер на 990.00 (деветстотин и деветде-
сет) лева.

1.3. Имот No009002 – нива с площ 51.994 
дка  по плана за земеразделяне на с. Ис-
перихово, м. Бабата, четвърта категория 
при неполивни условия при съседи – ПИ 

No000004; ПИ No000003; ПИ No000020; ПИ 
No000023; ПИ No009003; ПИ No009001. 

Имотът е актуван с Акт за частна об-
щинска собственост No24/13.08.2001 г.

Начална тръжна годишна наемна цена  
в размер на 1040.00 (хиляда и четиридесет) 
лева. 

Срок за отдаване под наем на всеки 
един от имотите – 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе на 31.03.2015 г. от 
14.00 ч. в сградата на Младежки дом – Бра-
цигово, ул. „Христо Смирненски” No1.

Тръжната документация се закупува от 
касата на фронт-офиса на Общинска адми-
нистрация – Брацигово срещу сумата от 
80.00 лв. до 16.00 ч. на 30.03.2015 г.

Депозит за участие в търга в раз-
мер на 10% от обявената първоначална 
годишна наемна цена за всеки имот по-
отделно се внася по сметка IBAN BG88 
SOMB 91303332969601, BIC SOMBBGSF, при 
Общинска банка АД – Пещера до 16.30 ч. на  
30.03.2015 г. 

Молби за участие в търга с необходи-
мите документи, описани в тръжната доку-
ментация, се подават на фронт-офиса при 
Общинска администрация – Брацигово до 
16.45 ч. на 30.03.2015 г. 

Оглед на имотите може да се направи 
в рамките на работното време на служите-
лите в Кметство – Исперихово след пред-
ставяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

В случай, че за някой от имотите търг 
не се проведе, последващ търг при същите 
условия да се проведе след 15 (петнаде-
сет) дни от насрочения търг.

За допълнителна информация: 
стая No16 на Общинска администрация 

Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с 
ал. 2 от Закона за общинската собственост 
и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение No670 от 29.01.2015 г. на Общински 
съвет – Брацигово

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

отдаване под наем на самостоятелно обосо-
бен обект с идентификатор 06207.501.60.1.3, 
намиращ се в сграда с идентификатор 
06207.501.60.1, находяща се в поземлен 
имот с идентификатор 06207.501.60 по ка-
дастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Брацигово, одобрени със заповед 
РД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение със 
заповед No18-12993/16.10.2014 г. на начални-
ка на СГКК – Пазарджик. Административен 
адрес на обекта – гр. Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски” No1.

Площ на обособения обект – 365.63 кв. м.
Предназначение на самостоятелния 

обект – за обществено хранене (кафе-апери-
тив и дискотека).

Прилежащи части (приспадащите се ид. 
части от общи части с площ 237.732 кв. м)
 – стълбища, санитарен възел, коридор, 
водно огледало.

Ниво – първи етаж.
Съседни самостоятелни обекти в сгра-

дата: на същия етаж – няма; под обекта 
– няма; над обекта – 06207.501.60.1.11;  
06207.501.60.1.10; 06207.501.60.1.8; 
06207.501.60.1.9; 06207.501.60.1.7; 
06207.501.60.1.6.

1.1. Търгът да се проведе на 27.03.2015 г. 
от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом 
– Брацигово, ул. „Христо Смирненски” No1.

1.2. Срок за отдаване под наем на обекта 
- 5 (пет) години. 

1.3. Начална тръжна месечна наемна 
цена  – 100.00 лева без ДДС. 

1.4. Кандидатите за участие в търга да 
бъдат юридически лица, регистрирани по 
смисъла на Търговския закон.

1.5. Задължително условие – самостоя-
телно обособеният обект, предмет на търга, 
да се ползва само по предназначението му 
за кафе-аперитив и дискотека.

2. Тръжна документация се закупува от 
касата на фронт-офиса на Общинска адми-
нистрация – Брацигово, ул. „Атанас Кабов” 
No6А срещу сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 
26.03.2015 г.

3. Депозит за участие в търга в размер 
на 200.00 (двеста) лева се внася в касата 
на Общинска администрация – Брацигово  
или по банков път по сметка IBAN BG88 
SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при 
Общинска банка АД – клон Пещера до 16.30 
ч. на 26.03.2015 г. 

4. Документи за участие в търга се 
приемат на фронт-офиса на Общинска 
администрация – Брацигово до 16.45 ч. на 
26.03.2015 година.

5. Оглед на обекта, предмет на търга, в 
присъствието на служител от Общинска ад-
министрация се извършва след представен 
документ за закупена тръжна документация 
до 15.00 ч. на  26.03.2015 г. 

В случай, че търгът, насрочен за 
27.03.2015 г., не се проведе, повторен търг 
да се проведе след 15 (петнадесет) дни.

За допълнителна  информация: 

стая No16 на Общинска администрация 
Брацигово,

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 
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Съвременност

П Р О Г РА М А  „ А ” Р Е Г И О Н А Л Н А  Ф У Т Б О Л Н А  Г Р У П А  -  с е з о н  П р о л е т  2 0 1 5
ХVI КРЪГ – 28 ФЕВРУАРИ, СЪБОТА, 14.00ч.:

В Паталеница:
Марица (Огняново) - Левски (Паталеница)
Свобода 2011 (Пещера) - Зенит (Ветрен дол)
Чико (Бяга) - Братаница (Братаница)
Шипка (Драгор) - Светкавица (Синитево)
Тракиец 2005 (Главиница) - Величково (Величково)
Барикади (Стрелча) - Марица (Белово)
Сарая (Сарая) - Тракия (Пазарджик)
Брацигово (Брацигово) - Родопи 1921 (Козарско)

ХVII КРЪГ – 7 МАРТ, СЪБОТА, 15.00ч.:

Брацигово (Брацигово) - Марица (Огняново)
Родопи 1921 (Козарско) - Сарая (Сарая)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Барикади (Стрелча)
Марица (Белово) - Тракиец 2005 (Главиница)
Величково (Величково) - Шипка (Драгор)
Светкавица (Синитево) - Чико (Бяга)
Братаница (Братаница) - Свобода 2011 (Пещера)
Зенит (Ветрен дол) - Левски (Паталеница)

ХVIII КРЪГ – 14 МАРТ, СЪБОТА, 15.00ч.:

Марица (Огняново) - Зенит (Ветрен дол)
Левски (Паталеница) - Братаница (Братаница)
Свобода 2011 (Пещера) - Светкавица (Синитево)
Чико (Бяга) - Величково (Величково)
Шипка (Драгор) - Марица (Белово)
Тракиец 2005 (Главиница) - Тракия (Пазарджик)
Барикади (Стрелча) - Родопи 1921 (Козарско)
Сарая (Сарая) - Брацигово (Брацигово)

XIХ КРЪГ – 21 МАРТ, СЪБОТА, 15.00ч.:

Сарая (Сарая) - Марица (Огняново)
Брацигово (Брацигово) - Барикади (Стрелча)
Родопи 1921 (Козарско) - Тракиец 2005 (Главиница)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Шипка (Драгор)
Марица (Белово) - Чико (Бяга)
Величково (Величково) - Свобода 2011 (Пещера)
Светкавица (Синитево) - Левски (Паталеница)
Братаница (Братаница) - Зенит (Ветрен дол)

ХХ КРЪГ – 28 МАРТ, СЪБОТА, 15.00ч.:

Марица (Огняново) - Братаница (Братаница)
Зенит (Ветрен дол) - Светкавица (Синитево)
Левски (Паталеница) - Величково (Величково)
Свобода 2011 (Пещера) - Марица (Белово)
Чико (Бяга) - Тракия (Пазарджик)
Шипка (Драгор) - Родопи 1921 (Козарско)
Тракиец 2005 (Главиница) - Брацигово (Брацигово)
Барикади (Стрелча) - Сарая (Сарая)

ХХI КРЪГ – 4 АПРИЛ, СЪБОТА, 16.00ч.:

Барикади (Стрелча) - Марица (Огняново)
Сарая (Сарая) - Тракиец 2005 (Главиница)
Брацигово (Брацигово) - Шипка (Драгор)
Родопи 1921 (Козарско) - Чико (Бяга)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Свобода 2011 (Пещера)
Марица (Белово) - Левски (Паталеница)
Величково (Величково) - Зенит (Ветрен дол)
Светкавица (Синитево) - Братаница (Братаница)

ХХII КРЪГ – 10 АПРИЛ, ПЕТЪК, 16.00ч.:

Марица (Огняново) - Светкавица (Синитево)
Братаница (Братаница) - Величково (Величково)
Зенит (Ветрен дол) - Марица (Белово)
Левски (Паталеница) -  Тракия (Пазарджик)
Свобода 2011 (Пещера) - Родопи 1921 (Козарско)
Чико (Бяга) - Брацигово (Брацигово)
Шипка (Драгор) - Сарая (Сарая)
Тракиец 2005 (Главиница) - Барикади (Стрелча)

ХХIII КРЪГ – 13 АПРИЛ, ПОНЕДЕЛНИК, 16.00ч.:

Тракиец 2005 (Главиница) - Марица (Огняново)
Барикади (Стрелча) – Шипка (Драгор)
Сарая (Сарая) - Чико (Бяга)
Брацигово (Брацигово) - Свобода 2011 (Пещера)
Родопи 1921 (Козарско) - Левски (Паталеница)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Зенит (Ветрен дол)
Марица (Белово) - Братаница (Братаница)
Величково (Величково) - Светкавица (Синитево)

ХХIV КРЪГ – 18 АПРИЛ, СЪБОТА, 16.00ч.:

Марица (Огняново) - Величково (Величково)
Светкавица (Синитево) - Марица (Белово)
Братаница (Братаница) - Тракия (Пазарджик)
Зенит (Ветрен дол) - Родопи 1921 (Козарско)
Левски (Паталеница) - Брацигово (Брацигово)
Свобода 2011 (Пещера) - Сарая (Сарая)
Чико (Бяга) - Барикади (Стрелча)
Шипка (Драгор) - Тракиец 2005 (Главиница)

ХХV КРЪГ – 25 АПРИЛ, СЪБОТА, 16.00ч.:

Шипка (Драгор) - Марица (Огняново)
Тракиец 2005 (Главиница) - Чико (Бяга)
Барикади (Стрелча) - Свобода 2011 (Пещера)
В Паталеница:
Сарая (Сарая) - Левски (Паталеница)
Брацигово (Брацигово) - Зенит (Ветрен дол)
Родопи 1921 (Козарско) - Братаница (Братаница)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Светкавица (Синитево)
Марица (Белово) - Величково (Величково)

ХХVI КРЪГ – 1 МАЙ, ПЕТЪК, 17.00ч.:

Марица (Огняново) - Марица (Белово)
Величково (Величково) - Тракия (Пазарджик)
Светкавица (Синитево) - Родопи 1921 (Козарско)
Братаница (Братаница) - Брацигово (Брацигово)
Зенит (Ветрен дол) - Сарая (Сарая)
Левски (Паталеница) - Барикади (Стрелча)
Свобода 2011 (Пещера) - Тракиец 2005 (Главиница)
Чико (Бяга) - Шипка (Драгор)

ХХVII КРЪГ – 9 МАЙ, СЪБОТА, 17.00ч.:

Чико (Бяга) - Марица (Огняново)
Шипка (Драгор) - Свобода 2011 (Пещера)
Тракиец 2005 (Главиница) - Левски (Паталеница)
Барикади (Стрелча) - Зенит (Ветрен дол)
Сарая (Сарая) - Братаница (Братаница)
Брацигово (Брацигово) - Светкавица (Синитево)
Родопи 1921 (Козарско) - Величково (Величково)

ХХVIII КРЪГ – 16 МАЙ, СЪБОТА, 17.00ч.:

Марица (Огняново) - Тракия (Пазарджик)
Марица (Белово) - Родопи 1921 (Козарско)
Величково (Величково) - Брацигово (Брацигово)
Светкавица (Синитево) - Сарая (Сарая)
Братаница (Братаница) - Барикади (Стрелча)
Зенит (Ветрен дол) - Тракиец 2005 (Главиница)
Левски (Паталеница) - Шипка (Драгор)
Свобода 2011 (Пещера) - Чико (Бяга)

ХХIХ КРЪГ – 23 МАЙ, СЪБОТА, 17.00ч.:

Свобода 2011 (Пещера) - Марица (Огняново)
Чико (Бяга) - Левски (Паталеница)
Шипка (Драгор) - Зенит (Ветрен дол)
Тракиец 2005 (Главиница) - Братаница (Братаница)
Барикади (Стрелча) - Светкавица (Синитево)
Сарая (Сарая) - Величково (Величково)
Брацигово (Брацигово) - Марица (Белово)
Родопи 1921 (Козарско) - Тракия (Пазарджик)

ХХХ КРЪГ – 30 МАЙ, СЪБОТА, 17.00 ч.:

Марица (Огняново) - Родопи 1921 (Козарско)
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Брацигово (Брацигово)
Марица (Белово) - Сарая (Сарая)
Величково (Величково) - Барикади (Стрелча)
Светкавица (Синитево) - Тракиец 2005 (Главиница)
Братаница (Братаница) - Шипка (Драгор)
Зенит (Ветрен дол) - Чико (Бяга)
Левски (Паталеница) - Свобода 2011(Пещера)

ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ
Сняг през нощта
навалял е навън
и цял е света
като гледан насън.

Бели са всички
комини, градини,
толкова бели,
че малко са сини.

Дърветата също,
цели в дантели,
са станали бели,
са станали бели!

И не само дърветата –
всичко е бяло
и всичко така
в белота се е сляло.

Че ако вземем
рисувателен лист
и го оставим почти 
целия чист,
би могло да се каже:

Това зимен пейзаж е!

Валери Петров

18 март, 16 ч.

19 март, 19 ч.
„Дамски гамбит”. С това 

кратко определение режи-
сьорът Гаро Ашикян описва 
постановката „Домът на 
Бернарда Алба”. Сцената на 
НЧ „Васил Петлешков-1874” 
ще бъде завладяна от жени. 
Девет красиви актриси ще 
пренесат публиката в света 
на семейство без мъже, 
където животът минава под 
знака на траура. 

„Домът на Бернарда 
Алба” е истинско пре-
дизвикателство”, споделя 
режисьорът. Пиесата на 
испанския поет Федерико 
Гарсия Лорка, считана за 
един от шедьоврите на авто-
ра,  разказва за пет дъщери, 
които след смъртта на баща 
им живеят в мрачната се-
мейна къща и следват тра-
урните правила на майката. 
В ролята на Бернарда Алба 
е звездата на Народния теа-
тър Бойка Велкова. Другата 

гостуваща актриса в пиесата 
е Мария Миради. 

Спектакълът ще бъде 
представен на брациговска 
сцена на 19 март от 19,00 
часа, а прекрасните дами 
обещават незабравим спек-
такъл за публиката.

21 март, 19 ч.
 Пролетен бал  

На 21 март в рамките на 
честването на 140-годишния 
юбилей от създаването на 
женското дружество „На-
дежда” и във връзка с на-
стъпващата пролет 2015-а,  

НЧ „Васил Петлешков-1874” 
ще организира пролетен бал. 
От читалищното ръководство 
споделиха, че ще се опитат  
да пресъздадат атмосферата 
на един от виенските бало-
ве от края на 19-и в., когато 
наред със западните стоки, 
култура и мода, в живота 
и бита на хората навлизат 
нова музика и танци. Това не 
са познатите хора и свирни, 

изпълнявани на големите 
християнски празници на 
Чаршията, а истински балове 
с европейска музика. 

Голямото фоайе на Кул-
турния дом предразполага 
да се потопим в обстанов-
ката на културна Европа и 
под звуците „На хубавия син 
Дунав” да се почувстваме 
истински жители на Стария 
континент. 

Едно приключение, кое-
то си струва да се изживее, 
и шоу, което е истинско пре-
дизвикателство за фейсбук 
маниаците.

Канени са всички, които 
имат желание да се изтръг-
нат от сивото ежедневие и 
се потопят в един различен 
свят. Очакват ви звук, визия 
и видеоарт.

Дрескот – за жените – ве-
черен тоалет – рокля, за мъ-
жете – костюм. Вход – 5 лв.

ПОСЕТИТЕЛИ С ДЪНКИ 
И ЖЕНИ В ПАНТАЛОНИ 

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ!

КУЛТУРЕН АФИШ ПИТАНКИ, ЧУДЕНКИ, 
МНОГОТОЧИЯ 

И ПРОЧИЕ…
БАНДИТСКА ВЕНДЕТА
И по видело,
и по стъмнало –
каквото повикало,
такова го гръмнало.

РАЗДЕЛНО ХРАНЕНЕ
От пенсийка до пенсийка
се храним тъй,
разделно –
ориз, картофки, боб чорба,
а в празниците – зелник!

МЕДИИТЕ
До една на господари
служат и са жалки,
но хартиените барем
стават за подпалки.

УТВЪРДЕНА ПРАКТИКА
У нас все тъй се случва -
аферите приключват
след дълги, дълги следствия
 без последствия!

МЪКА, МЪКА!
Лястовице  бяла,
чудодейна птица,
как да те намеря
по откраднатата жица?

ПРЕМИЕРЪТ:
И внимавайте със скока
в цената на тока,
че завалят ли павета,
не летят към ЕРП-та!

В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Объркахме се съвсем,
защото така се получи,
че ужким трева не пасем,
а май ще трябва да се научим.

Димитър ДЪНЕКОВ


