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С празнично шествие
на деца, ученици, учители и дейци на културата
бе отбелязан Денят на
славянската писменост,
българската просвета и
култура в Брацигово. То
започна по традиция от
Начално училище „Васил
Петлешков” и премина
по бул. „Трети март”, за
да завърши на площад
„Централен”, където бе
поднесен богат празничен концерт в прослава
на всичко българско и
родно.
С рецитиране на познатите
най-български
стихчета, с песни и народни танци за пореден път
почетохме святото дело
на славянските първоучители – братята Кирил и
Методий.
В съботното утро на
24 май 2014 година отново бяха номинирани
заслужилите учители на
община Брацигово. Лично кметът на общината
Васил Гюлеметов връчи призовете /грамота,
парична
награда
и
плакет/ на четиримата

Европейски съюз

най-изявени педагози –
Екатерина Величкова –
старши учител по български език и литература в
СОУ „Народни будители” –
Брацигово, Анета Томова
– старши учител в НУ
„Васил Петлешков” –
Брацигово, Радка Дечева – старши учител в ОУ
„Христо Ботев” – с. Бяга, и
Росица Костова Асиева –
Савова – главен учител
в ОУ „Христо Ботев” – с.
Исперихово.
След
продължилия
почти два часа и половина концерт бе организирано велосъстезание

Европейски
социален фонд

Проект „Разработване на стратегически планови документи на Община
Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики”
Одобрен за финансиране по Приоритетна ос I „Добро управление”, под
приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”

В изпълнение на Договор № Д-44/17.03.2014 г., фирмата
изпълнител „Приватсистем” ООД, участник в обществена
поръчка по ЗОП с обект:
„Разработване на стратегически планови документи на

Професионална гимназия по строителство
и архитектура - гр. Брацигово - с традиции
в обучението и реализацията
През своята 100-годишна история
училището е обучило над 11 000 строителни техници и работници, които днес
са президенти, мениджъри, ръководители на звена във водещи строителни
фирми в областта, страната и чужбина.
Създадени са необходимите условия за качествен образователно-възпитателен процес.
За новата 2014/2015 учебна година ще има прием по документи за следните специалности:
• „Строителство и архитектура” със срок на обучение
4 години след завършен VIII клас, дневна форма - 26
ученици.
• „Конструктивна реставрация” със срок на обучение
4 години след завършен VIII клас, дневна форма на обучение - 13 ученици.
• „Декоративна реставрация” със срок на обучение 4
години след завършен VIII клас, дневна форма на обучение - 13 ученици.
НАЧЕРТАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА БРАЦИГОВО
Адрес: гр. Брацигово, п. код 4579, бул. „Трети март” №18,
телефон за връзка: 03552/21-76

за децата до 13 години.
Преподавателят по физическо възпитание и спорт
в СОУ „Народни будители” Сергей Боянов в едно
със своите асистенти превърнаха площада в състезателна площадка, където
се изявиха над 13 велосъстезатели. Най-малкият
от тях бе Йордан Барбов
/на 5 години/, а най-бързият – Благовест Тилев.
Празничният ден приключи в ранния следобед
с много емоции, които
дори и земетресението не
помрачи.
Иванка СТЕФАНОВА

При 33,55% избирателната активност в
13-и Пазарджишки многомандатен избирателен район приключиха едни от най-дебатираните избори за Европарламент 2014.
Общо гласувалите в областта са 84 005
души. Най-активни са били в община Батак –
50,42%, а най-ниска избирателна активност –
в община Септември – 28,57%.
С проведените избори приключи гласуването за депутати за Европейския парламент.
Първи направиха избора си гражданите на
Люксембург, а последни се произнесоха
италианците, където избирателните секции
затвориха, когато у нас бе полунощ.
В страните от Евросъюза тази година за
8-и пореден път се провеждат преки избори
за парламент. В този вот участваха близо
17 хиляди кандидати, включени в над 900
листи. Право на избор имаха 400 милиона
избиратели. Всяка държава членка има правото да избере определен брой членове на
Европейския парламент. Изборите протичат
от 22 до 25 май в 28-те страни от Европейския съюз, за да се изберат 751 депутати
за пет години. Откакто Хърватия се присъедини към ЕС през юли 2013 г., членовете
на ЕП са 766, но този брой е намален до 751
и ще остане на това равнище и за в бъдеще.
За да се вмести Европейският парламент в
новите изисквания за численост, записани
във влезлия в сила през 2009 г. договор
от Лисабон, 12 държави членки загубиха
по 1 депутатско място. България е една от
тези страни – българските евродепутати
този мандат ще са 17, а не 18, както досега. В следващия Европейски парламент

община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг
и контрол на политики” с приемателно-предавателни протоколи предаде на Община Брацигово, извършени качествено, в срок и без забележки, изготвените по обособени
позиции материали:
Обособена позиция 1: „Разработване и въвеждане на
правила и методики за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”.
Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината”.
Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за
ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/”.
Обособена позиция 4: „Разработване на общински план
за развитие за периода 2014-2020 г.”.
„Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.” и

най-многобройни отново са германските
евродепутати - 96, но пък Германия загуби 3
места. Ще ги следват французите - със 74-ма
депутати, и Великобритания и Италия - с по
73-ма. Предстои да бъдат обновени четирите
основни поста в европейските институции,
като се започне с председателя на Европейската комисия. След това ще бъдат избрани
27 други еврокомисари, по един от всяка
държава. Трябва да бъдат избрани също
председатели на Европейския парламент и
на Европейския съвет.
В Брацигово, подобно на общия облик
за страната, водеща партия при печелене
на гласове за евровота е ГЕРБ с 824 гласа,
следвана от социалистите с 678 гласа, а трета
е Барековата партия с 280 гласа.
Как Първанов заби камата в гърба на Станишев се вижда най-лесно в малките секции
на градове и села от област Пазарджик.
В секция №130600002 в Брацигово данните от протокола сочат че 43 гласа са за
ГЕРБ, за КБ – 35, за АБВ – 10.
„Априлци”

„План за енергийна ефективност”. Те ще бъдат разгледани на
сесията на Общински съвет - гр. Брацигово, през месец юни.
„Програмата за ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/”
и „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението
на конкретни политики от общината” ще бъдат разгледани
на сесията на Общински съвет - гр. Брацигово, през м. юли.
Този документ е създаден в рамките на проект: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА
ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
по Договор №13-13-77/12.11.2013 г., Приоритетна ос I „Добро управление”, под
приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Няма опасност от
преливане на язовирите
Оранжев
код
е
обявен в 11 области на
Западна и Югозападна България заради
интензивни валежи и
гръмотевични
бури.
Кодът е в сила и за
Пазарджишка област.
Валежите ще са между
40-60 литра на квадратен метър и ще са
придружени с гръмотевични бури, градушки
и резки промени в посоката и скоростта на
вятъра, предупреждават синоптиците. В тази
връзка в Пазарджишка
област са предприети
мерки за наблюдаване
нивата на язовирите
в региона. Най-пълен
към момента е яз. „Белмекен”, чийто обем е на

Бурово блато
99.5%, „Батак” - на 90%,
„Тополница” - на 89%,
„Голям Беглик” - на
83%, и „Чаира” - на 55%.
На този етап няма опасност за хората от рязко
покачване нивата на

язовирите и речните
корита, успокояват от
полицията. В община
Брацигово също няма
опасност от преливане
на водоемите.
/Соб. инф./

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
КАНДИДАТСТВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ
ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ
В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
На основание чл. 59 от Закона
за резерва на въоръжените сили на
Република България и от чл. 45 до
чл. 50 на Правилника за прилагане
на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
за включването на български
граждани без военна подготовка за
обучение в организирани курсове
от Министерството на отбраната по
начална и/или специална военна
подготовка, в структурите на Централното военно окръжие.
За подробна информация - младши експерт в Областен военен отдел Пазарджик, за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков, Община
Брацигово, ет. 1, стая №4, тел. 03552/
20-65 и старши специалист Михаил
Дзуков, или в Областен военен отдел - Пазарджик, ул. „Втори януари“
№10, тел. 034/445-463.

Градът
П А М Е Т Б Ъ Л ГА Р С К А

ДЕН НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
На 2 юни - Деня на Ботев
и на загиналите за народна
свобода, в с. Розово по традиция се проведе вълнуващо тържество.
И отново НЧ „Просвета1911” организира, подготви
и проведе на висота мероприятието.
Пред
паметника
в
центъра на селото бяха
поставени
националното,
европейското и местното
розовско знаме. Битовата
група с ръководител Славка
Кушлева изнесе подходяща
програма. Самодейки и ученици направиха рецитал по
стихове на Ботев. Слово за
Деня на загиналите герои
за свобода и независимост
изнесе кметът на селото
Йорданка Петкова.
Заедно с имената на

националните герои бяха
назовани и тези на розовци,
загинали зверски по време
на Септемврийското антифашистко въстание през 1923
година и Втората световна
война. От името на кметството бяха поднесени венци, а
присъстващите обсипаха паметника със свежи пролетни
цветя в знак на признателност и родолюбие.
Звучаха „...Българийо, за
тебе те умряха!...” и „...Тоз,
който падне в бой за свобода, той не умира!...”
А когато засвири сирената, всички в парка, пред
паметника и на площада застинаха в минута мълчание
в знак на признателност към
хилядите знайни и незнайни
герои.
Катя КОМИТОВА

ПРАЗНИКЪТ НА СВ.ТРОИЦА
УРОЦИТЕ НА БОТЕВ

Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, Христо Ботев
оставя своя траен отпечатък у нас и в българската
история. Неговите песни
събират в едно робската
печал, могъщото дихание
на борбата, неудържимия
устрем на българина към
свободата, съзнанието за
дълг към отечеството, пред
което немее и любовта. Той
е поет на общочовешките и
вечно значими стойности.
Това, което покорява
обаче, е неговото голямо
сърце и огнената сила, с която успява да внуши чувствата, които го вълнуват. Ако
се вслушаме внимателно в
думите му, ще разберем как
да станем достойни и истински хора, защото Ботев учи
да бъдем състрадателни,
да се радваме без остатък
и да обичаме своя народ и
родина. И най-важният урок
- че трябва да превръщаме
думите си в дела.
Живеем във време на
промени. И в забързаното
ежедневие някак забравяме, че сме българи. Думите
народ, родина, дълг, отечество някак се размиват и
губят своя смисъл. Забравяме да бъдем състрадателни
и добри. Затваряме се в
свой собствен свят, оставяйки се на течението. Да
се бориш е толкова трудно...
Какво би ни накарало да

заживеем истински отново? Отговорът е простичък
– Ботев.
Неговите стихове са като
глътка въздух, която ни кара
да се събудим. Ботев ни учи
да вярваме в себе си, да отстояваме своите идеали, да
се борим за тях. Кара ни да
се чувстваме силни и уверени, открито да се изправяме
срещу несправедливостта и
трудностите. Когато четеш
произведенията му е толкова лесно да се почувстваш
българин! Иска ти се да
живееш в неговото време и
да застанеш редом до него.
Само за миг, но да усетиш
чувството, че се бориш за
нещо велико и достойно. Но
нима Христо Ботев е стоял
и „въздишал” по минали
времена и минали битки?
Не, той се е борил. За едно
по-хубаво бъдеще, за един
свободен живот!
Ние сме българи и носим
в себе си Ботев. Носим онзи
силен и нестихващ огън,
който ни кара да отстояваме
своето виждане за света,
кара ни смело да гледаме в
бъдещето. Успеем ли да надмогнем страховете и притесненията си, ще можем да
вървим с високо вдигнати
глави. И някак си ще трябва да се справим с новото
време и новите „порядки”,
защото сме наследници на
един велик човек – Христо
Ботев! И защото

На 51-ият ден след Великден, или денят на свети
Дух, православната църква
отбелязва деня на светата
Троица. Този празник променя датата си, но винаги
се пада в понеделник. След
Петдесетница християнството прославя светата животворна Троица - Бог-Отец,
Бог-Син, Бог-Дух свети,
които имат равно достойнство. Според представите
на християнската вяра свети
Дух дава живот на тварите и

освещава човешките души и
тела. Той се пресъздава като
гълъб в църковните изображения. В народните вярвания от Велики четвъртък до
Свети Дух душите на всички
мъртви са на свобода по
земята. Ходят обикновено
по цветята, по дърветата.
На Свети Дух се прибирали
и затваряли чак до идната
година на Велики четвъртък,
когато се отварят.
Денят е известен още с
имената Русаля и Духовден.

Правителството увеличи
трансферите за общините за
2014 г. със 166 919 лв., като
средствата са осигурени за
сметка на предвидените по
централния бюджет. Част от
парите се разпределят за
пътни разходи на правоимащите болни. Министърът на
здравеопазването Таня Андреева е определила списъка
със заболяванията, за които

се предоставят средствата,
както и прогнозен брой на
подлежащите бенефициенти.
За първото тримесечие на годината за тази цел общините
ще получат 33 320 лв. С правителственото постановление се
разпределят и средства за командироване на експертите в
ТЕЛК от една община в друга.
Средствата за това от януари
до март са 13 599 лв.

На 17 май 2014 г. вокалната група, формирана в ПИГ, с
ръководител Цветелина Глобова взе участие в областния конкурс за руски песни
и танци ,,Пусть всегда будет
солнце “. Много вълнения и

ще останат незабравими. А
каква гледка се разкриваше
от терасата на Обсерваторията - приказка!
По време на пътуването
се разиграваше томбола,
учениците отговаряха на

емоции донесе тази изява
на децата. Още с първото си
изпълнение грабнаха публиката и журито. Получиха
много аплодисменти и похвали. Лично оценителите ги
поздравиха за вълнуващото
изпълнение. Резултатът - допускане до зоналния кръг,
който ще се проведе на
14.06.2014 г. в гр. Пловдив.
Трудно може да се предаде и преживяното от
учениците по време на двудневната екскурзия до Ягодинската пещера, Дяволското гърло, Планетариума в гр.
Смолян и Обсерваторията
на вр. Рожен. В Ягодинската
пещера прозвуча песента
,,Хубава си, моя горо”, а в
Дяволското гърло учениците
научиха легендата за Орфей
и Евридика, докоснаха се
до величието на природата,
чуха разкази за мистериите
на Родопа планина, а в музея на мечката разбраха, че
тя не е толкова страшно животно. Срещата със звездите
и планетите, разходката из
Вселената в Планетариума

зададени въпроси, слушаха
разкази и легенди за Родопите, получиха и немалко
награди.
Основният въпрос, който
ни задаваха, беше: Кога ще е
следващата екскурзия?
На 31.05.2014 г. се проведе втората среща на учениците с госпожа Чочева
- главен експерт в РИОСВ
- Пазарджик. Тя представи
презентация за биоразнообразието на Земята.
Проведе се разговор за замърсяването на природата
и как да опазваме околната
среда. Експертът от РИОСВ
награди учениците Крум
Костов, Мария Мишева,
Теменужка Даилова, Цветомир Цанков. Същите участваха в конкурса ,,Зрънце
любов” със свои есета,
снимки, рисунки и колажи.
Пожелаваме на учениците спокойно и хубаво лято,
а наесен ще продължим започнатото.
Веска КРЪСТЕВА
Цветелина ГЛОБОВА

Сигнали на граждани
„Ул. „Георги Бенковски”... Всяка сутрин вашите
служители минават покрай тази „красота”, но никой не
предприема нищо! Не само районът пред Общината има
нужда от почистване!!!”
26 мaй 2014 г., 08:45:02, Росица Божикина
Община
Брацигово
многократно е уведомявала
своите жители, че приема

чувства и неудобство от написаното.
Не може да снимаш ко-

„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на
цялото човечество.”
Христо Ботев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ
НА ПРАВОИМАЩИТЕ БОЛНИ

ПИГ В СОУ „НАРОДНИ
БУДИТЕЛИ” ЗАВЪРШВАТ
УЧЕБНАТА ГОДИНА
С РАЗНООБРАЗНИ ИЗЯВИ

сигнали и оплаквания за
всякакви нередности, които
се извършват на територията й. Ръководството е отворено да реагира на мнения и
предложения на граждани,
стига те да са креативни и
целесъобразни.
Най-често на интернет
страницата на Общината се
публикуват сигнали за образуване на нерегламентирани
сметища, но понякога се

фата за смет или контейнера
пред собствения си дом или
в улицата, на която живееш
и да сигнализираш за неправомерно
изхвърлени
отпадъци. Къде остава така
наречената гражданска съвест? Нали според Наредба
№1 за опазване на обществения ред в града и общината всеки пълноправен жител
е длъжен да почиства пред
дома, в който живее?!

12 юни 2014 г.

Общината
Из решенията на Общински съвет - Брацигово

ОБЩИНСКИТЕ КУРОРТИ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Лятото идва, а с него
и сезонът на отпуските.
Ако тепърва започвате да
планирате ваканция или
разтоварващ уикенд, далеч
от многолюдните курорти,
ако обичате историята и
разходките, Родопите са
вашето място.
А най-вече брациговските летовища Атолука и
Розовски вриз. В тях няма
луксозни хотели, минерални извори и басейни, а
девствена природа, граничеща с аскетизъм. Лятото
в тази част на Родопа планина е чудесно и прохладно и предлага невероятни
условия за разходка. Тук е
идеалното място да усетите
топлината на сезона, без да
се морите в жегите. Температурите рядко надминават
30 градуса, а сутрин е направо студено. Чистият въздух е идеален за отмора и
пречистване на организма.
Местностите предлагат
много добри условия за
екотуризъм, но ви препоръчваме да правите това
само с водач. Хотелите са
малко, магазин има само на
Атолука, а нощният живот е
скаутски – той се води по
частните вили или просто
на поляната.
Как можете да стигнете
до тези невероятни природни дадености? Отговорът е
лесен - със собствен превоз. Ако сте любител пешеходец, са ви нужни 2 часа
до Розовски вриз и малко
повече до Атолука.
Общинското ръковод-

ство в лицето на Общинска
администрация и Общински
съвет – Брацигово, полагат
грижи за укрепването на ку-

вяване на основни пътища
и подходи за осигуряване
на по-лесен достъп до вилите на собствениците.

рортните местности според
възможностите и средствата, с които разполагат.
На последната редовна
сесия местният парламент
прие информация за готовността на летовищата за
сезон 2014 г. В нея са залегнали отделни приоритети

Обществен транспорт
ще бъде осигурен само
в два дни от седмицата
– петък и понеделник. Автобус на пещерската фирма
„ТРАНССЕРВИЗ” ще вози
желаещите до курортите от
13 юни 2014 г. (петък), както
следва:

ПЕТЪК - от Брацигово в 17.30 ч.
ПОНЕДЕЛНИК - от Атолука в 7.00 ч.
като осигуряване на медицинско обслужване през
активния период от лятото,
организация на сметопочистването, на уличното
осветление, водоснабдяването и, разбира се, подно-

За настъпващи промени
в транспортната схема населението
своевременно
ще бъде уведомявано чрез
поставяне на разписание
по автобусните спирки.
Иванка СТЕФАНОВА
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НЕЗАБРАВИМИ МАЙСКИ ДНИ
През юбилейния месец
май за Народно читалище
„Св. св. Кирил и Методий1929” - Исперихово, неговата представителна група
за народно пеене „Росна
китка” с ръководител г-жа
Надежда
Арабаджиева
участва в ХVІІІ Старопланински събор „Балкан фолк
2014”. Участниците се върнаха с грамота - лауреат,
почетна грамота - носител
на почетния знак, диплом
за съществен принос при
съхранение и развитие на
българските традиционни
народни изкуства, както
и
препоръка за участие в
Европейски шампионат по
фолклор „Euro Folk” в Несебър и Слънчев бряг от 17
до 31.08.2014 г.
Читалищното
настоятелство и дамите от групата
за народно пеене изказват
своята благодарност на
дарителя, подпомогнал пътуването и участието в този
грандиозен форум – Община Брацигово в лицето на
кмета г-н Васил Гюлеметов.
От дарената сума е запла-

тено и пътуването до гр.
Пазарджик за посещение
на представлението на гостуващия ямболски театър
„Невена Коканова” - „Бурунданга”. Една прекрасна
вечер с великолепната игра
на талантливите актьори.
А юбилейният 24 май
премина с шествие край ОУ
„Христо Ботев”, читалището, кметството и концерт,
който се състоя в лятната

градина на селото. Участие в
музикалната програма взеха
възпитаниците на ОДЗ „Йордан Шопов” с ръководител
г-жа София Атанасова, на
ОУ „Христо Ботев” с ръководители Мария Божикина и
Ивайло Йонков, и читалището, разбира се, с група „Росна
китка”. Празникът завърши с
кръшни български хора.
Васка ВЪЛЧЕВА

ЗЕМЯ РОДНА, ЗЕМЯ ПЛОДОРОДНА

Юни носи аромата на
късната пролет, когато земята започва да ражда, оплодена от грижовните ръце на
хората от село Бяга. Тези
дни носят белега и на онзи
мълчалив миг на сведени
глави пред подвига на загиналите, за да я има днес
България.
Хората от Бяга знаят цената на земята. Тя е кърмилница, тя е красота за очите,
тя е упование за душите, тя

е спасителка. Тя – земята, и
до днес е наша кърмилница.
И ако е трудно в този въртоп
от голямото нямане, ако е
отлетяла вярата в бъдещето, ако под свъсени вежди
пресмятаме бедното си утре,
нека поне прегърнем земята
си. Тя дава опора и спасение винаги.
Поколения жители на
селото се надяват да не забравяме природата - онази,
която ни изхранва.

Земята на Бяга пази
името българско, помни
песните, споделя радостите
и скърбите на обикновения
труженик. Здраво стъпили
върху нея са бяжани. Здрави са корените им, жилава
и вечна е връзката им с чернозема и всяка първа събота
на юни те с радост поднасят
признателността си под
надслов „Земя родна, земя
плодородна“.
Таня ЙОРГОВА

ПРИЕТА БЕ ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ В БЯГА
Дневният ред на редовната общинска сесия в
края на май бе допълнен
от една извънредна точка.
Вносител на предложението
- главният счетоводител на
Общинска администрация
г-жа Търпена Лабова. Същността на проблема засяга
спешното бракуване на наличния миячен автомобил
„Шкода” – цистерна, който
досега обслужваше нуждите на звено „Чистота”.
Повод за предприемане
на спешно неотложните
процедури е невъзмож-

ността за експлоатация на
автомобила, който е тридесетгодишен и е морално и
технически остарял. Поддръжката му е изключително скъпа и практически невъзможна, тъй като части за
този тип автомобили вече не
се произвеждат. Двигателят,
както и други важни части,
са повредени. От името на
общинското ръководство,
инж. Тодор Кръстев съобщи,
че към момента са направени допитвания и е открит
годен
за
експлоатация
друг автомобил, към който

могат да бъдат прикрепени
необходимите реквизити за
обслужване на дейностите
по чистотата.
Нуждата от миячен автомобил през летните месеци
е изключително осезаема,
защото освен измиване на
основните улици в града,
той се ползва за поливане
на цветните лехи в общинските градинки и паркове.
През месец май се наложи
да се ползват услугите на
автомобил, предоставен от
пазарджишка фирма.
„Априлци”

АФЕРА С ИМОТИ В ИСПЕРИХОВО
Петстотин лева глоба
отнесе бивша служителка
в кметството на село Исперихово за издаване на
фалшиво удостоверение за
наследници.
С документа семейство
от Пловдив разпродало
имотите на мъж от селото,
който научил от свои съседи, че вече няма нищо.
Пред съда потърпевшият Стоян Р. обяснил, че има
наследствени земи и че на
един от имотите съсед му е
Николай Пилев. През 2010а той дошъл в кръчмата
при Стоян и му обяснил,
че на неговото място бият
колчета. Въпросното парче
земя се намира в края на
с. Исперихово, в местността
Кара ачлък. Николай изразил недоволство, че Стоян
не е предложил най-напред
на него. Оттук историята започва да се разплита.
Стоян Р. се разровил и

установил, че има направена сделка. Общо прехвърлените имоти възлизали
на около 50 декара, а продажбата е извършена от семейство от Пловдив, с които
потърпевшият няма никакви контакти. От изисканата
от него проверка станало
ясно, че в удостоверението
за наследници въпросните
лица не фигурират. Той пуснал жалба и след консултация с адвокат, предприел
процедури за доказване
на собствеността. Тъй като
имотите не са на името на
пострадалия испериховец,
той не могъл да си изкара
данъчна оценка и това станало повод да подаде сигнал в прокуратурата.
Разследването стига до
бившата вече служителка
в кметството, която е изпълнявала
длъжността
секретар.
В съдебната зала тя

споделила, че е издала
само едно-единствено удостоверение за наследници
на Иван Р. С другите удостоверения за наследници
нямала нищо общо. Не ги е
писала, нито пък издавала
тя. Бившата служителка на
кметството съжалява, че
се е предоверила на старо
удостоверение. Хората много бързали тогава заради
уговорена сделка и тя, за да
не ги бави, издала новия документ. На следващия ден
същите ищци на удостоверения се върнали за ново,
но им било отказано.
Районният съд в Пещера
се произнесе по случая като
призна за виновна бившата
секретарка на кметството в
Исперихово само за първия
издаден документ, за останалите събрани по време на
разследването я оправда.
За „Априлци” - Марицавест

Кметство - с. Бяга, проведе първите турнири по шахмат и футбол на малки врати в
двора на ОУ „Хр. Ботев”, които се надяваме
да станат традиционни за празника на селото.
Турнирът по футбол привлече многобройна публика, която подкрепяше отборите
и аплодираше отличните майсторски положения и голове в мачовете.
В надпреварата участваха шест отбора с
над 50 младежи и 10 ветерани.
Изиграха се общо 52 мача и бяха отбелязани 105:114 гола.
На 26.05.2014 г. се изиграха финалите
и след тях бяха връчени наградите на отборите.
За трето място играха: „Ловецъ” – „Ариана” при резултат 0:3.
За първо място: „Аматьори” – „Бракониери” с 1:2.
Крайно класиране:
„Бракониери”
29:17
21
„Аматьори”
19:20
12

„Ариана”
27:12
11
„Ловецъ”
22:28
9
„Туп-туп”
8:18
4
„Ветерани”
10:29
0
На официална церемония в дискотеката
призьорите бяха наградени от кмета на селото Илия Милушев и от секретаря на кметството Людмил Стоичков с купи, грамоти и
парични награди, след което с музика продължи веселата част.
При голям интерес премина и шах турнирът. В него взеха участие над 10 състезатели,
които показаха завидно майсторство. Отлично се представи Петър Атанасов, който в
крайното класиране завоюва първото място,
а подгласници му станаха Иван Павлов - втори, и Стойко Шопов - трети.
На тримата призьори кметът Илия Милушев връчи грамоти и парични награди,
като им пожела достойно представяне и
догодина.
Димитър ПОПОВ

КОЗАРСКО ПОМНИ ГЕРОИТЕ СИ

Втори юни

Спорт

Възстановяване на волейболен клуб “Брацигово”

След промяната на обществения строй, настъпила
през 1989 г., започва трудно
време за всички спортове,
развивани в Брацигово и
страната. Без държавна и
общинска подкрепа много
клубове за масов спорт
се закриват, а други преминават на професионално
ниво с частно финансиране.
На практика волейболът в
Брацигово не се практикува
организирано повече от 20
години. През последните няколко от тях трима-четирима
ветерани с дълбока любов
към волейбола и десетина
ученици, студенти и работещи младежи от Брацигово
с волейболни умения се събирахме в зала „Олимп“ или
във физкултурния салон
на гимназията да поиграем
любимата игра. Всяко лято
на поляната в курорта В.
Петлешков, където се намира импровизирано игрище
за волейбол, се провеждаха
срещи между летуващи ученици, студенти от Брацигово,
Равногор, Пловдив и София.
Голяма радост и надежда
за нас, по-възрастните, бе
интересът и участието на
младежите в играта.
Преди 9 състезателни сезона в България бе учредена
непрофесионалната волейболна лига „Волеймания“.
От 8 години отборът „Топ Волей” на гр. Пещера участва
в лигата, като тренировките
и домакинските мачове на
пещерци се провеждаха в
зала „Олимп“ - Брацигово.
Батак сформираха отбор и
също взеха участие един сезон в лигата. Домакинските
мачове на батачани отново
се играеха в Брацигово. Ние,
брациговци, сме присъствали като зрители на срещи
между батачани и пещерци
помежду им и на двата тима
с отбори от страната, провеждани в нашата зала. Често на тренировките на Пещера като спаринг участвахме
брациговци, сформирали отбори от различни младежи,
които се отзоваваха на SMS
на Веселин Здравков и на
моите покани. Всеки един от
нас си бе мислил за създаване на клуб, но забързани
в ежедневието си, отлагахме
по-сериозни разговори на
тази тема. Така след една
тренировъчна среща между
брациговци и обиграния
отбор на Пещера ние взехме победа. Присъствието
на ученици в отбора и заявената от тях готовност да
тренират и да се състезават
ни даде кураж да проведем
отново разговор за регистрация на клуб и започване
на тренировъчен процес.
Веселин Здравков и аз про-

ведохме разговори с кмета
на общината г-н Гюлеметов,
с директора на Техникума
г-жа Йорданова, директора
на КСУДС г-жа Найденова,
директора на Гимназията г-н
Георгиев. Всеки един от тях
изрази одобрение и даде
обещание за подкрепа.

2. Организирано участие
на детско-юношеския отбор
в регионални и национални
ученически състезания и такива, организирани от БФВ.
3. Формиране и развитие на мъжки волейболен
отбор и участието му на
регионални и национални

посрещнати от Венцислава
Костова и Юлия Триандополу, облечени в национални
носии. Те приветстваха с
„Добре дошли“ и черпеха
с бонбони гостите на празника.
Залата се напълни със
зрители, които се настаня-

Харизанов, Мирослав Миховски, Даниел Терзиев и
единствената девойка в отбора - Станислава Янева.
Спортният празник бе
уважен от кмета на общината г-н Гюлеметов, който
официално го откри и поздрави участниците, като им
пожела здраве, много успехи и несломим шампионски
дух. Веселин Здравков прочете имената на ветераните
на ВК „Брацигово”, дошли
да подкрепят нашия отбор.
Всеки един бе аплодиран от
настоящите състезатели на
двата клуба и от публиката.
Настъпи и дългоочакваният
момент - срещата между
мъжките отбори на Брацигово и Пещера.
Играчите на двата тима
бяха извиквани един по
един на полето и бурно аплодирани.
Първи бе представен
отборът на „Топ Волей” - Пещера, в състав:

На 21.12.2013 г. в залата на хотел „Стромон” се
състоя учредителното събрание на Волейболен клуб
„Брацигово“.
Учредители
по азбучен ред са: Атанас
Милиев, Васил Гюлеметов,
Веселин Здравков, Елена
Асенова, Елисавета Чепенкова, Желязко Урумов, Иван
Дамянов, Костадинка Найденова, Любомир Георгиев,
Никола Мегенов, Петър Спасов и Таня Йорданова. По
първа точка - избор на име,
всички единодушно приехме клубът да носи името на
града ни. Останалите точки
на дневния ред касаеха приемането на устав на клуба
и избор на Управителен и
Контролен съвет. Проектоуставът бе прочетен от Веселин Здравков и гласуван
от всички. В Управителния
съвет бяха избрани: Веселин Здравков - председател,
Никола Мегенов - заместник-председател, Желязко
Урумов - секретар, и членове: Атанас Милиев, Елена
Асенова, Иван Дамянов,
Петър Спасов. В Контролния
съвет влязоха: председател
- Елисавета Чепенкова, Костадинка Найденова и Таня
Йорданова – членове.
ВК „Брацигово“, който
по смисъла на закона е дружество с нестопанска цел в
обществена полза, си постави следните главни цели:
1. Развитие и популяризиране на волейбола сред
децата и младежите в града,
общината и региона.

състезания, организирани и
администрирани от БФВ.
На 10.01.2014 г. в зала
„Олимп“ бе проведена първата тренировка на момчета
и момичета. За треньор на
юношеската формация бе
назначен Димитър Янев
от Пещера, специалист с
висше образование по физическо възпитание и спорт
от НСА. На заниманието
присъстваха 12 деца /7 от
Брацигово и 5 от Пещера/.
След това бяха привлечени още 10 деца от КСУДС
- Брацигово. Всички трениращи са на възраст 14-18
години. Оттогава и до днес
тренировките се провеждат
два пъти седмично в зала
„Олимп“, която ни бе предоставена за безвъзмездно
ползване от ръководството
на ПГСА със съдействието
на кмета на общината г-н Гюлеметов. Юношите тренират
усърдно и дисциплинирано.
За четири месеца напреднаха сериозно в технически и
игрови план благодарение
на упорития труд, който полагат и сериозната работа на
треньора. Веднъж или два
пъти в края на седмицата
се събират на тренировка и
мъжете.
По повод Международния ден на спорта - 17 май,
в зала „Олимп“ бе организиран
демонстрационен
мач между мъжките отбори
на ВК „Брацигово” и „Топ
Волей” - Пещера.
На входа на залата всички участници и гости бяха

ваха на пейки на втория
етаж, а имаше и правостоящи в ъглите на залата. На
игрището, под музикалното
оформление, осигурено ни
като подарък за събитието
от Борислав Донов, загряваха отборите.
Операторът на камера
Христо Гьошев зае своето
място на построена специално за случая вишка в
единия край на залата.
Главен съдия на мачовете бе Кристина Якимова,
а съдия на масата - Дияна
Янева.
Преди мача на мъжете
по-напредналите
юноши
бяха разделени на два
отбора и изиграха два демонстративни гейма. Всички присъстващи видяха
наученото в тренировките
и заслужено аплодираха
състезателите. Участвалите
в демонстрацията са Петър
Тончев, Стефан Тодоров,
Христо Христов, Георги
Стефанов, Ивайло Илиев,
Любомир Кендеров, Георги

Валентин Киров - 11 разпределител, Иван Вълков
- 16 център, Сотир Димитров
- 6 център, Мариан Димитров
- 9 център, Николай Акузов
- 4 посрещач, Никола Достинов - 8 диагонал, Петър
Каракънев - 10 либеро, Кирил Каракънев - 3 диагонал,
Димитър Янев - 5 либеро, и
играещ треньор.
Отборът на Брацигово бе
в състав:
Николай Готев - 3 разпределител, Ангел Рангелов - 5
диагонал, Стефан Мърваков
- 10 посрещач, Димитър
Мегенов - 11 посрещач, Димитър Мърваков - 13 център,
Желязко Урумов - 16 посрещач, Георги Георгиев - 9 диагонал, Йордан Мегенов - 1
либеро, Георги Харизанов - 7
посрещач, Даниел Терзиев
- 15 център, Георги Стефанов
- 6 диагонал, Никола Мегенов - 14 разпределител, и
играещ треньор.
Първият гейм завърши
при резултат 25:15 за „Топ
Волей” - Пещера.

Организирано волейболът започва своето развитие в
град Брацигово през 1951 г.
Създаден е мъжки отбор от млади работници на тогава
съществуващото предприятие „Съветско-Българско Строителство“, наричано накратко Сов-Бол-Строй, строящо дървообработващия завод в Брацигово. Към отбора се включват и ученици от горните курсове на Строителния техникум
и Гимназията в града ни.
Нашият отбор се състои от 8 състезатели: №1 - Тодор
Грънчаров, №2 - Димитър Грънчаров, №3 - Христо Попов,
разпределител, №4 - Христо Керпичев, №5 - Гарабет Артюнов, №6 - Никола Шанков, №7 - Георги Тошев, ученик, №8 Никола Кисьов. Ръководител - треньор на отбора, е Димитър
Петлешков.
През пролетта на 1952 г. се играят квалификации в област Пловдив, където е завоювано първо място. През август
същата година в Плевен е организирано финално национално състезание за работещи. В него участват 13 отбора. Всяка
област /12 по това време/ е представена от отбора победител
плюс един отбор на работници от София-град.

Волейболът в нашия град
– ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК –

Брациговските волейболисти се представят достойно и
се класират на 6-о място. Това е голям успех за нашия млад
отбор.
През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век отборът е
преименуван няколко пъти и носи различни имена, предимно на предприятията, в които работят и спортуват основните
състезатели.
Интересен факт е, че срещите по волейбол през 40-те,
50-те и 60-те години се провеждат на открито. В началото на
определени места на футболните стадиони се разчертават
волейболни игрища и се поставят мрежи. По-късно се изграждат игрища за волейбол на открито. Някои от тях съществуват и днес. Такива имаше доскоро в дворовете на
Гимназията и Техникума в Брацигово.
Благодарение далновидността на брациговци, през
втората половина на 60-те години е построена многофунк-

Вторият гейм бе спечелен от младия тим на
Брацигово с 25:21. Третия
гейм отново победихме с
25:20. В четвъртия поведохме със 17:10 и когато вече
предвкусвахме успеха, недостатъчното
сработване
между линиите на отбора и
подценяването на съперника доведоха до обрат. „Топ
Волей” спечелиха гейма с
25:21. Така се наложи да се
играе пети гейм-тайбрек.
Двата отбора се хвърлиха
за победа. Резултатът вървеше точка за точка до 19:
19. Тогава опитният отбор
на пещерци успя да реализира две поредни точки и
така спечели гейма с 21:19,
а с това и крайната победа.
Двата отбора се поздравиха
и оттеглиха под овациите на
публиката.
След мача гости и играчи
бяха почерпени със сок, безалкохолни напитки и сладки
на импровизирана шведска
маса в едно от помещенията
на залата. Получи се вълнуващ празник на волейбола,
в който приятелството и взаимното уважение донесоха
много усмивки и радост на
всички участници.
Тук е мястото да благодарим на:
- Играчите и ръководителите на „Топ Волей”
- Пещера, от името на ВК
„Брацигово”, за това, че
приеха поканата ни за този
мач. Пожелаваме им здраве
и успехи през състезателен
сезон 2014/2015.
- Състезателите от ВК
„Брацигово” за достойното
представяне и самоотвержената игра в първия им
мач. Поздравления!
- Публиката, която ни
подкрепяше
всеотдайно
през целия мач.
- Йордан Паунов, собственик на супермаркет
„Хит“, който ни подкрепи от
самото начало, като подари
топки за тренировка на юношеския отбор.
От името на всички състезатели, членове на клуба
и от свое име благодаря на
кмета на община Брацигово г-н Васил Гюлеметов за
подкрепата от първия ден
на новоучредения клуб и
отпуснатите средства за
закупуване на красивите
спортни екипи, с които се
представиха брациговските
отбори.
Благодаря на всички
приятели на волейбола,
които участваха в организирането и провеждането на
празника.
Никола МЕГЕНОВ
зам.-председател
на ВК „Брацигово”

ционална спортна зала „Олимп“ към Строителния техникум.
Тя е открита през 1968 г. и в нея се приютяват спортове като
волейбол, баскетбол, хандбал, гимнастика и др.
В зала „Олимп“ започва провеждането на градски,
междуградски и окръжни състезания по волейбол за мъже,
жени и ученици.
Успоредно с работническия, започва да се развива и
ученическият волейбол. Основите са положени от Любен
Благоев и Благой Анчев – учители по физическо възпитание и спорт. Двамата педагози разясняват правилата
и демонстрират на учениците основните движения във
волейбола. Те са техни треньори и ръководители на ученически състезания, провеждани в окръга и страната. Принос
към развитието на волейболната игра имат и всички учители
по физическа култура и спорт, работели и работещи в училищата на Брацигово.
Най-добрите години за волейбола в града ни са между
1979-а и 1989-а на миналия век.
/Следва/
Никола ШАНКОВ
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