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Между два броя
Ще се опитаме да върнем Пожарната служба
Имахме един горски пожар за тази година. Бързата
реакция на пожарникарите
предотврати разрастването
на огъня. Добре е да се има
предвид районът - ние сме
в подножието на Родопите
и имаме две курортни селища – Розово и Равногор,
както и два курорта в планината. Това заяви кметът
на Брацигово Петко Петков,
по повод информацията,
че се закриват дванадесет
пожарни служби в малки
населени места, както и в
два курорта – Боровец и
Пампорово.
Брациговската
пожарна служба разполага
с екип от петима души и
също е в списъка на закритите. Работещите в
Брацигово пожарникари
най-вероятно ще бъдат

пренасочени
към
пещерското поделение на
службата. На практика се
закрива базата в родопския град.
Хората ни доста добре
познават и имат необходимия опит, за да се опази
гората. Тази икономия
на средства ще избие в
други щети. Все още не
сме говорили с Областна
администрация, а научих
от медиите, че се закриват
щатовете за пожарникарите в Брацигово. Найблизкият пункт с пожарна
служба е Пещера. Имаме
доброволчески екип, но
когато има професионалисти, които да ръководят
този екип, нещата са съвсем други, заяви още
кметът на Брацигово.
PZднес

Тема с продължение
Районна прокуратура
– Пещера остави без уважение Решение №350 от
29.09.2017 г. на Общински
съвет – Брацигово, взето на
редовно заседание с протокол №24, касаещ освобождаване на храм „Св. Йоан
Предтеча“ – Брацигово
от инкасиране на вода за
период от три години. Общинските съветници дълго
умуваха, докато дадат положителното си становище,
въпреки че имаха своите
резерви относно правната
страна. Опасенията им се
потвърдиха с Постановление №973/2017 от 6.10.2017 г.,
когато районен прокурор
Татяна Щерева върна отказа за приемане валидността на решението.
Въпреки
желанието
на местната управа да съ-

действа на православния
храм в процеса на обновяването и поддържането му,
усилията не дадоха нужния резултат. Независимо
от решението на Районна
прокуратура, общинските
съветници събраха сумата
от 860 лв. от собствени
дарения и изплатиха натрупаните от храма задължения към местното ВиК
за периода от 1 август 2016
г. до 1 юли 2017 г.
Следваща стъпка на
църковното настоятелство
може би трябва да е час
по-скоро да се предприемат мерки за регистриране на сондаж, който
ще позволи поддържане
на зелените площи в разкошния църковен двор
целогодишно.
“Априлци”
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НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК СЕ ЗАКЛЕ
ДА РАБОТИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА БРАЦИГОВО
Извънредно заседание
на брациговския Общински
съвет започна с промени
в състава му. Доайенът на
местния парламент отстъпи
мястото си на общински съветник на Мария Григорова
Батаклиева - съмишленик
от МК „Бъдеще за община
Брацигово“, която е след
него в избирателната листа
на Коалицията за брациговски избирателен район.
Във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т.
3 от ЗМСМА общинският
съветник Васил Михайлов
Гюлеметов е подал заявление с вх. №015-00-13 от
18.10.2017 год., в което е
изразил желанието си да
бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като
общински съветник.
При спазване и изпълнение разпоредбите на чл. 30,
ал. 5 от ЗМСМА, заявлението
на Васил Михайлов Гюлеметов – общински съветник, е
изпратено до Общинската
избирателна комисия за

„Усмивки“

В навечерието на 1 ноември - Ден на народните
будители, в Народно читалище „Васил Петлешков-1874“
бе открита фотоизложба
„Усмивки“, изготвена от
фото-видео
клуба
към
КСУДС - Брацигово. Тя е съставена от фотоси, запечатали важни моменти от живота на децата през лятото.
Трудът на младежите бе под-

местни избори на Община
Брацигово за предприемане
на мерки съгласно правомощията й, предвидени в
ЗМСМА и изборния кодекс.
След спазването на
сроковете, предвидени в
законовите разпоредби, в

Общински съвет постъпил
Протокол №44 от 23.10.2017
г. от проведено заседание на
Общинската избирателна комисия, ведно с приетите Решение №154/23.10.2017 г. за
прекратяване пълномощията
на Васил Михайлов Гюлеме-

тов като общински съветник
от листата на МК „Бъдеще
за община Брацигово“ и
Решение №157/23.10.2017 г., с
което издава Удостоверение
№20 от 23.10.2017 г. на Мария
Григорова Батаклиева за избран общински съветник съгласно разпределението на
Хеър-Ниймаер от изборите за
Общински съвет на община
Брацигово и изчисления
преференциален вот на МК
„Бъдеще за община Брацигово“ с 14.93 % от общинската избирателна квота чрез
преференциално гласуване
от МИ 2015 г. Така постоянната комисия в Общинския
съвет вече е с нов член.
Съветниците приеха и
Общия устройствен план на
град Брацигово, предложен
от кмета Петко Петков и
работна група. Съгласно чл.
127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият
устройствен план на община
Брацигово се одобрява от
Общински съвет по доклад
на кмета на общината.

помогнат от дългогодишния
спонсор на Комплекса за
социални услуги за деца
и семейства, директора на
б ъ л г а р о - а м е р и к а н с к ат а
фондация „Едно сърце”
Николай Гавазов и Местната
комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни.
Откриването на експозицията направи кметът на града
Петко Петков. Събитието
уважиха представители на
местното самоуправление,
учители, бивши учители,
дейци от читалището, медии
граждани и гости на града. С
тържествен празничен концерт бе почетен празникът
на народните будители. По
време на концерта бяха връчени стипендии на ученици
над 16-годишна възраст по
проект на фондация „Неве Брацигово“. Фотоизложбата

може да бъде разгледана до
края на месец ноември т.г.
В
навечерието
на
празника на библиотеката
при НЧ „Васил Петлешков
– 1874“ бяха дарени 25 бр.

книги, предимно от български автори.
Благодарим и на младите
социалисти, и за подкрепата
на народния представител
Йордан Младенов.

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
Общинската епизоотична комисия (ОЕК) проведе
извънредно заседание за
потенциална опасност от
инфлуенца по птиците на
8.11.2017 г. Присъстващите
бяха запознати със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по
безопасност на храните - д-р
Дамян Илиев за възникнали
огнища на инфлуенца и
псевдочума по птиците.
На срещата бяха приети
мерки за предпазване, ограничаване и недопускане на
инфлуенца и псевдочума
по птиците на територията
на община Брацигово, които включват:
1. Задължения на собствениците на животно-

въдни обекти (стопанства
и ферми) за отглеждане
на домашни птици, като е
необходимо
- да не се допуска смесено отглеждане на кокошки и водоплаващи птици
заедно с други животни;
-да бъде засилена охраната и се осигурят условия
за дезинфекция на влизащите във и излизащите
от обекта МПС и хора да
дезинфекцират дрехите и
обувките си при обслужване на обекта и да ги сменят
при напускането му;
- да не се пускат домашни птици извън дворовете;
- да не се поят птиците
само с питейна вода (чешмяна, сондажна);

- да предотвратят проникването на диви патици
в помещенията;
- да предотвратят проникването на диви патици
във фуражните кухни;
- да не се изхранват
домашни животни о отпадъчни продукти от птицевъдството;
- да осигурят добро
ниво на биосигурност;
- частните стопани да
декларират отглежданите
птици по вид и брой в съответното кметство;
- при констатиране на
заболели птици с клинични
признаци на заболяването, да
забранят влизане и излизане
на хора и животни от района
на фермата или стопанство

и сигнализират официалния
ветеринарен лекар;
- да закупят предпазни
средства – еднократни
ръкавици и противогрипна
маска за обслужващата
ферма;
- всички трупове на
умрели птици, след аутопсия, да бъдат предавани на
екарисаж в гр. Варна;
- да изхранват отглежданите птици с промишлено произведени смески,
при невъзможност да закупуват компоненти (зърно),
които са били в обезопасени против проникване на
други птици складове;
- да не се съхраняват
фуражи и зърно на открито.
Зенаида ГЛУХЧЕВА

Ние - хората

1 2 5
Животът е като едно
огромно огледало. Отразява
времената, хората и техните
дела. Селищата се оглеждат
в него.
Градът е голямо населено място, обикновено много
по-голямо от селото. Насаждано е мнението, че градското население, за разлика
от селското, се занимава с
промишленост и търговия,
а не със земеделие, животновъдство и други селскостопански дейности. Броят
на населението е важен, но
не и определящ показател
за това дали едно населено
място ще получи признание
на град или село. В много
части на света, като например Индия, едно голямо
село се населява от няколко
пъти повече хора, отколкото
малък град. Но в цялост
гъстотата на населението
е много по-голяма в градовете. Те имат изградена
управленска и обслужваща,
законова, здравна, жилищна и политическа структура,
както и добре осъществена
транспортна система.
В древността става въпрос за група от свободни
хора (които могат да имат
роби), обединени в независимо общество, със свои
закони, вяра и законодателство. Тези хора се обединяват, за да построят града.
Подредбата му е основана
на особеностите на дейности, които да позволят търговията и съществуването на
отделните единици. Създава
се войска за защита на хората и тяхното имущество.
Започва добивът и преработката на метални руди
(олово, мед, злато) в пещи,
раждат се средища на занаятчийска дейност за метални сечива, оръжия, съдове,
накити, производство на
платове и керамика. Градът
е развит сбор със струпване на сградни и инженерни
съоръжения, обезпечаващи
жизненоважни потребности
на населението. Той не е
просто съвкупност от жилища, а самостоятелен многолик организъм.
С изучаването на правилното устройство на града се занимава специална
наука – градостроителство
или градоустройство. В България Министерският съвет
има право да дава или отнема статута на териториал-

За пети пореден път Седмицата на бащата се чества
през втората седмица на
ноември. Из цялата страна
между 6 и 12 ноември бащи
и деца имаха възможност
да прекарат качествено
време заедно, което идва
да напомни, че бащите и
другите значими за децата
мъже създават едната част
от вселената за своите деца,

г о д и н и

ната единица, а президентът
определя наименованието.
Преди Освобождението
статут на град в България
имат 88 селища, в средата
на 20-и век – 106, докато
днес градовете наброяват
257 с общо население 6 105
000 жители. Това означава,
че в селата живеят не повече от милион и половина
жители.
Най-големите градове в
България са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Стара Загора и Плевен.

Б р а ц и г о в о

ГРАДЪТ КАТО НА ДЛАН

г р а д

улици. Всички те, електрифицирани и канализирани,
имат
собствени
имена.
Най-дългата улица, по която се движат брациговци
и която всъщност ги отвежда до промишлената
зона, е бул.“Трети март“.
На нея са регистрирани 94
адреса. Тази улица, в едно
с булевард „Освободители“
и ул.“Ген. Никола Генчев“,
извежда жителите и гостите
към съседните селища.
Следващата по големина улица е „Брациговска

В БРАЦИГОВО КАМЪНИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СВЪРШВАТ
От самото си създаване като убежище на бежанци от Костурско, та до
ден днешен, Брацигово не познава калните улици, така характерни дори и в
съвремието за много от българските
селища. Първите сокаци веднага били
застлани с калдъръм, който все още
може да се види в старата част на
града. Нещо повече – за да се избегнат
мръсните води тогава, под каменната
настилка била залагана и една от найценните придобивки на цивилизацията
– отходните канали. Навремето възрастните брациговци ги наричаха
„гиризи“. В тази връзка си позволявам
да припомня, че през нашето детство
много популярен беше и шеговитият
въпрос, който бабите задаваха на непознатите деца: „Ти от кой гириз си,
бре?“ Сиреч – от кой род си, тъй като
къщите на отделните фамилии тогава
все още бяха наредени една до друга по
протежение на целия канал.
С течение на времето и с разрастването на града предците ни решили,
че калдъръмът вече не им подхожда и
го превърнали в далеч по-модерния и поравен паваж. А паветата - тези малки
каменни кубчета, десетилетия наред
давали прехрана на цяла армия от каменари. Едни от тях ги произвеждали в
В
проектоизменение
на Закона за устройството
на територията, одобрено
от МС на 26 март 2009 г.,
градовете се разпределят
в категории според броя на
населението. Те се класифицират в следните пет групи:
- „много големи градове“ – с население над 200
хил. жители;
- „големи градове“ – с
население от 100 хил. до 200
хил. жители;
- „средни градове“ – с
население от 30 хил. до 100
хил. жители;
- „малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил.
жители;
допълнена, разбира се, от
техните майки.
Казват, че истинският
мъж знае как да бъде баща.
Но мъжете не са “програмирани” да знаят как, а непрекъснато го учат - от своите
родители, дядовци и баби,
от другите важни мъже в
живота си и най-вече от
децата. Защото именно във
времето, когато бащите са
заедно с малките хора, те
могат да разберат колко
важни са за техните детски
крачки през живота и колко
важни са децата за пътя на
бащите и мъжете - път, по
който всеки мъж има шанса
да открие, че малкото дете е
личност и че най-голямата
сила на мъжете е в това да
ги подкрепят по техния път.
Да бъдеш баща определено не е работа за един ден.
Нито пък е точно работа.

близките околности, а други пък се специализирали в старателното им подреждане, за да бъдат улиците ни чисти
и спретнати. Може би тогава е възникнало и майтапчийското подмятане: „В
Брацигово камъните и шчуравите ора
не свършват!“ А ако е така, значи „шчуравите ора“ са били онези жилави мъже,
за които обработката на камъка е била
като детска игра. От баща на син те
предавали тайните на занаята така,
че само с чукове и с шила да оформят
твърдия материал според волята си.
Паветата са били най-малката им грижа. Много преди да се захванат с тях
старите майстори са сътворявали чудеса от камък. Достатъчно е да се види
кой да е от изкусните им строежи, за

- „много малки градове“
– с население под 10 хил.
жители.
Селището е Брацигово.
Разположено е в котловините на Западните Родопи.
В него днес живеем около
4 000 жители. Градчето е
тихо и безмълвно. Улиците
са пусти, но дворовете са
пълни с добре поддържани
цветни лехи.
Със своята 125-годишна
история Брацигово никога
не е излизало от последната
група градове, тъй като винаги е имало под 10 хиляди
жители. В най-добрите си
години градът ни е наброявал около 5 000 души. Въ„Най-отговорното забавление и най-забавната отговорност“ – така татковците
на първолаците от НУ „В.
Петлешков“ в Брацигово
довършват изречението „Да
бъдеш баща е...“ А малчуганите срещу снимките на татковците си на стентаблото
ги определят като най-силните, смели и любвеобилни
мъже.
Г-жа Валинкова и нейните малки възпитаници
организираха
скромно
тържество за изработване
на картичка – поздрав към
татковците, които разбираемо не дойдоха на събитието,
тъй като всички са на работа
и се грижат за прехраната
на семействата си. Но пък
майките достойно ги заместиха дори и при изписването на „Обичам те, тате“
върху картичката.

да им се свали шапка. Сводести черкви,
високи камбанарии, колонади, жилищни
сгради и какви ли не още забележителности са били сътворявани все така – с
чуковете и с шилата.
За съжаление днес лесно се забелязва, че макар камъните в Брацигово
все още да не са свършили, „шчуравите ора“ май са обречени на изчезване.
Вече трудно се намират дори и такива, които да пренареждат паважа по
разкопаваните улици. Това е работа,
която изглежда много проста, но в
действителност съвсем не е такава.
За да стане и остане паважът равен и
да не задържа вода, е необходимо много
старание и при подготовката на основата, и при подреждането. Но направи
ли се както трябва, той на практика е
вечен. За разлика от асфалтовата настилка, камъкът не се плаши нито от
студовете, нито от пороите. А ако се
огъне, то това ще се дължи не на него,
а на калпавите ремонти. Да се надяваме, че след сегашните и след бъдещите
разкопки, днешните майстори няма да
се посрамят. И че Брацигово няма да
се срамува, а ще се гордее със своята
запазена марка - павираните отпреди
много десетилетия улици.
Димитър ДЪНЕКОВ

преки това винаги е носел
характерните особености на
териториалната единица.
Легендите разказват, че
тук се заселили родовете на
най-добрите майстори строители. През Възраждането
градът бележи невероятен
разцвет.
И днес Брацигово е добре устроено селище по законите на градоустройството със своята уникалност и
самобитност.
Територията е урбанизирана и разполага с канализация, електрификация и
пътна инфраструктура.
Казано на прост език,
градчето ни има общо 90

комуна“ с регистрирани 90
адреса, а на трето място е
ул. “Васил Петлешков“ с
общо 71 адреса.
В Брацигово са обособени няколко площада. Под
този термин битуват малки
по площ територии и като
изключим площад „Централен“, намиращ се в сърцето
на града, с гръмкото звание
се кичат площад „Костур“,
местенце, намиращо се
пред градския исторически
музей, площад „23 септември“ или както си го знаем
местните Капията, и площад
„Синджирли бунар“ .
Имаме си и Градска градина или официално парк

„Априлци“.
Много от уличките на
градчето ни са малки и без
изход или както с термин ги
наричат техниците - улици
тупик. Такива са улиците
„Търпо Гендов“, „Ангел
Вълев“, „Ангел Джинджифоров“, „Пета“, „Шеста“.
„Васил Левски“, „Братя Попови“ и др.
Много от улиците в
старата част на града ни са
калдъръмени сокаци без
тротоари, по които две коли
не могат да се разминат, а
къщите са еднокатни, носещи приятните мигове на
уют и спокойствие, бавно
овехтели и с мирис на старо,
попили в зидовете си столетия и много преживени
животи.
За разкош и съвременен облик имаме и високо
строителство. Това са многофамилните жилищни сгради,
блокове, както простичко ги
наричаме, на улиците „Слави
Дишлянов“, “Ангел Попов“ и
„Трети март“. Първата сграда
от този тип е така нареченият
„Военен блок“, който и днес
приютява живущите на бул.
“Трети март“ 18.
Всеки град си има своите забележителности и
Брацигово - също. Имаме
си най-високата самостоятелна часовникова кула с
камбанария на Балканския
полуостров, построена през
далечната 1885 г., и уникалната сграда на НЧ „Васил
Петлешков-1874“, известна
като Културния дом, строен
между 1954-56 г. Денят ни започва и свършва с камбанния звън на църквата „Св.
Йоан Предтеча“ от 1848 г.,
която е паметник на Брациговската архитектурна школа от Възраждането.
Посетителите на градчето
ни приветливо са посрещани
от стари архитектурни комплекси със съвременно предназначение - къщи за гости
като „Поп Соколовата къща“,
„Дамова къща“, „Гюлеметова
къща“, механа „Илинден“,
„Родопски чанове“…
Въобще новото и старото така са се вклинили едно
в друго, че придават особена атмосфера на населеното
място, в което днес има не
само първа и втора програма, но и днес - освен да се
влюбиш, друго няма какво
да се случи.
Иванка СТЕФАНОВА

ЗА ТРИНАДЕСЕТИ ПЪТ РАВНОГОР
ОТБЕЛЯЗА ПРАЗНИКА НА КАРТОФИТЕ
присъстваха и фолклорни
групи от с. Исперихово и
с. Пищигово. Най-голям по
тежина картоф е добил Ангел Андреев - 1320 гр. Найвкусно ястие бе приготвила

Студеният вятър и намръщеното небе не попречиха на жителите на брациговското село Равногор да
отбележат поредния Празник на картофа. Вкусният
зеленчук е традиционна за
отглеждане култура в християнското село, а по време
на социализма тук е имало и
семепроизводно стопанство
за картофи.
От тринадесет години
насам в последната събота
на октомври всички жители,
гости и производители на
картофи в Равногор отбелязват края на прибирането на
реколтата.
Тази година на събитието

Елена Маргарова, която е
на 84 г. Картоф с причудлива
фигура на първо място е на
Васко Колев, съобщи секретарят на местното читалище
– Мария Спасова.

СЪОБЩЕНИЕ
Сдружение за напояване „Стара река“ – с. Бяга, общ.
Брацигово, съобщава на населението, че на 9.12.2017 г.
от 18.00 часа в сградата на кметството в селото ще
се проведе годишно отчетно-изборно събрание.

16 ноември 2017 г.

Съвременност
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Б Р А Ц И Г О В О

З А П О В Е Д
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ
1. Определям през 2018 г. в община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци
в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга,
Исперихово, Козарско, Жребичко в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, промишлени и други имоти на територията
на общината със статут на застроени имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.
2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в точка 1 от настоящата заповед, както следва:
С автомобил МАН РА 0985 ВХ
гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. “Георги Раковски“ - №1 - 20
2. ул. “Антонивановци“ - №1 - 27
3. ул. “Ангел Симонов“ - №1 - 26
4. ул. “Ангел Арнаудов“ - №1 - 30
5. ул. “Владимир Кацаров“ - №1 - 22
6. ул. “Божура Попова“ - №1 - 33
7. ул. “Крум Кондаков“ - 1 - 9
8. ул. “Георги Глухчев“ - №1 - 24
9. ул. “Атанас Ненов“ - №1 - 63
10. ул. “Васил Петлешков“ - №1 - 71
11. ул. “Христо Дамянов“ - №1 - 6
12. ул. “Кирил Гюлеметов“ - №1 - 25
13. ул. “Братя Кацарови“ - №1 - 25а
14. ул. “Георги Михайлов“ - №1 - 20
15. ул. “Славчо Карналов“ - №1 - 17
16. ул. “Проф.Тодор Поляков“ - №2 - 10
17. бул. “Трети март“ - №1 - 16
18. ул. “Братя Златкови“ - №1 - 13
19. ул. “Атанас Кабов“ - №1 - 27
20. ул. “Атолука“ - №1 - 18
21. ул. “Стр. Мишекопаранов“ - №1 - 12
22. ул. “Иван Боянов“ - №1 - 5
23. ул. “Христо Гюлеметов“ - №1 - 36
24. ул. “Никола Боянов“ - №1 - 33
25. ул. “Братя Гачеви“ - №1 - 20
26. ул. “Вълев бунар“ - №2 и №12
гр. БРАЦИГОВО
ВТОРНИК
1. ул. “Иван Хрисчев“ - №1 - 29
2. ул. “Ана Гиздова“ - №1 - 25а
3. ул. “Никола Мишев“ - №1 - 27
4. ул. “Брациговска комуна“ - №1 - 92
5. ул. “Борис Томчев“ - №1 - 10
6. ул. “Георги Петков“ - №1 - 20
7. ул. “Борис Кънчев“ - №1 - 21
8. ул. “Никола Вапцаров“ - №1 - 27
9. ул. “Христо Смирненски“ - №1 - 21
10. ул. “Любен Каравелов“ - №1 - 7
гр. БРАЦИГОВО
СРЯДА
1. ул. “Георги Бенковски“ №1 - 43
2. ул. “Желязко Делев“ №1 - 10
3. ул. “Георги Златков“ №1 - 26
4. ул. “Васил Левски“ №1 - 22
5. ул. “Борис Чулков“ №1 - 20
6. бул. “Трети март“ №17 - 94А
7. фирма „Елукс“ ООД
8. ул. “Ангел Попов“ №1 - 44
9. ул. “Христо Ботев“ №1 - 20
10. ул. “Антон Ашкерц“ №1 - 42
11. ул. “Данаил Юруков“ №1 - 11
12. ул. “Крум Партъчев“ №1 - 24
13. ул. “Васил Партъчев“№1 - 16
14. Пожарна охрана, сгради и фирми извън
регулация
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. “Първа“ №1 - 55
2. ул. “Двадесет и втора“ №1 - 101
3.ул. “Осемнадесета“ №1 - 63
4. ул. “Двадесет и шеста“ №1 - 25
5. ул. “Седемнадесета“ №1 - 83
6. ЕТ „Роса Милева“
7. ЕТ „Екатерина Попова“
с. ИСПЕРИХОВО
ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. “Първа“ №1 - 24
2. ул. “Седма“ №1 - 28
3. ул. “Осемнадесета“
4. ул. “Двадесет и четвърта“ №4 - 38
5. ул. “Тридесет и първа“ №1 - 20
6. ул. “Тридесет и осма“ №1 - 58
7. ул. “Тридесет и девета“ №1 - 38

с. БЯГА
ПЕТЪК

с. РОЗОВО
СРЯДА

1. ул. “Първа“ до № 88
2. ул. “Петнадесета“ до № 20
3. ул. “Двадесета“ до № 33
4. ул. “Двадесет и първа“ до № 19
5. ул. “Четиридесет и четвърта“до № 44
6. ул. “Тридесет и седма“ до № 12
7. ул. “Четиринадесета“ до №1 6
8. ул. “Трета“ до № 44
9. ул. “Втора“ до 35,44,31,37
10. ул. “Седемнадесета“ до № 14
11. ул. “Двадесет и шеста“ до № 37

1. ул. “ Първа“ №1 - 82
2. ул. “ Втора“ №1 - 42
3. ул. “Трета“ №1 - 38

С автомобил СКАНИЯ РА 7445
с .РАВНОГОР
ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. “Първа“
2. ул. “Втора“
3. ул. “Трета“
4. ул. “Четвърта“
5. ул. “Пета“
6. ул. “Шеста“
7. ул. “Седма“
8. ул. “Осма“
9. ул. “Дванадесета“
10. ул. “Тринадесета“
11. ул. “Четиринадесета“
12. ул. “Петнадесата“
13. ул. “Седемнадесета“
14. ул. “Осемнадесета“
15. ул. “Деветнадесета“
16. ул. “Двадесета“
17. ул. “Двадесет и първа“
18. ул. “Двадесет и трета“
19 ул. “Двадесет и четвърта“
20. ул. “Двадесет и седма“
21. ул. “Двадесет и осма“
22. ул. “Тридесет и седма“
23. ул. “Тридесет и осма“
24. ул. “Четиридесет и първа“
25. ул. “Четиридесет и втора“
26. ул. “Четиридесет и трета“
27. ул. “Четиридесет и четвърта“
28. ул. “Тридесет и първа“
29. ул. “Шестдесет и седма“
30. ул. “Тридесет и втора“
с. РАВНОГОР
ВТОРНИК
1. ул. “Девета“
2. ул. “Тридесет и трета“
3. ул. “Десета“
4. ул. “Тридесет и девета“
5. ул. “Единадесета“
6. ул. “Четиридесета“
7. ул. “Шестнадесета“
8. ул. “Петдесета“
9. ул. “Двадесет и девета“
10. ул. “Петдесет и втора“
11. ул. “Петдесет и трета“
12. ул. “Петдесет и четвърта“
13. ул. “Петдесет и пета“
14. ул. “Петдесет и шеста“
15. ул. “Петдесет и седма“
16. ул. “Петдесет и осма“
17. ул. “Петдесет и девета“
18. ул. “Шестдесет и първа“
19 ул. “Шестдесет и четвърта“
20. Бивш стопански двор - извън регулация

гр. БРАЦИГОВО
СРЯДА
1. ул. “Христо Гюлеметов“ - № 36 - 80
2. ул. “Майор Павлов“ - № 1 - 22
3. ул. “Иглика“ - № 1 - 18
4. ул. “Ген. Генчев“ - № 1 - 52
5. ул. “Оборище“ - № 1 - 44
6. ул. “Панагюрище“ - № 1 - 22
7. ул. “Перущица“ - № 1 - 16
8. ул. “Бор“ - №1 - 24
9. ул. “Пролет“ - №1 - 9
10. ул. “Т. Гендов“ - тупик
11. ул. “Слави Дишлянов“ - № 1 - 42А
12. ул. “Иван Павлов“ - № 2 - 1020. КСУДС
13.б ул. “Освободители“ - № 1 - 46
14. ул. “Кокиче“ - № 1 - 31
15. ул. “Явор“ - № 1 - 13
16. ул. 5 и 6 - тупик № 1 - 2
17. ул. “Батак“ - № 1 - 7
18. ул. “Копривщица“ - № 1 - 14
18. ул. “Копривщица“ - № 1 - 14
19. ул. “Данаил Дименов“ - № 1 - 27
В петък през летния сезон се почиства летовище „Васил Петлешков“
С автомобил ИСУЗУ РА 7978 АК
с. БЯГА
ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. “ Четиридесет и седма“ до № 6
2. ул. “Тридесет и първа“ до № 38
3. ул. “Двадесет и пета“ до № 22
4. ул. “Шестнадесета“ до № 10
5. ул. “Девета“ до № 34
6. ул. “Двадесет и четвърта“ до № 34
7. ул. “Осемнадесета“ до № 8
8. ул. “Двадесет и девета“ до № 7
9. ул. “Четиридесет и трета“ до № 14
10. ул. “Четиридесет и втора“до № 13
11. ул. “Четиридесета“ до № 3
12. ул. “Четиридесет и първа“ до № 6
13. ул. “Тридесет и девета“до № 6
14. ул. “Тридесет и четвърта“
15. ул. “Двадесет и трета“ до № 9
16. ул. “Двадесет и втора“ до № 6
17. ул. “Тридесета“ до № 5
18. ул. “Седма“ до № 7
19. ул. “Пета“ до № 14
20. ул. “Тридесет и трета“до № 20
21. ул. “Двадесет и седма“до № 3
22. ул. “Тридесет и втора“до № 13
23. ул. “Тридесет и пета“до № 5
24 ул. “Тридесет и шеста“до № 4
25. ул. “Двадесет и осма“до № 22
26. ул. “Четиридесет и пета“до № 3
27. ул. “Тридесет и осма“до № 3
28. ул. “Деветнадесета“до № 6
29. ул. “Четиридесет и осма“до № 49
30. ул. “Шеста“до № 22
31. ул. “Десета“до № 4
32. ул. “Осма“до № 8
33. ул. “Единадесета“до № 7
34. ул. “Четиридесет и шеста“до № 2
35. ул. “Дванадесета“до № 10
36. ул. “Тринадесета“до № 12
37. ул. “Четвърта“до № 17
38. Извън регулация „Кайнаклъка“

Сметоизвозване и събиране на ТБО от летовище
„Васил Петлешков“ в активния сезон

с. ИСПЕРИХОВО - ВТОРНИК

1. ул. “ Четиридесет и пета“
2. ул. “ Четиридесет и осма“
3. ул. “Тридесета“
4. ул. “ Шестдесет и трета“

1. ул. “Първа“ №1 - 24
2. ул. “Втора“ № 1 - 28
3. ул. “Трета“ № 1 - 13
4. ул. “ Пета“ № 1 - 18

К М Е Т С Т В О с. Б Я Г А

СЪ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме, че в Държавен вестник брой 89 от 7 ноември
2017 г. е публикувано съобщение, с което Община Брацигово,
на основание §4к, ал.1 по ПЗРЗСПЗЗ и във връзка с чл. 28б, ал.
4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен план на новообразуваните имоти в местността Сини дол,
с. Бяга за ПИ с №000650, №000646, №000649, №000647, №000648,
№000645 и №000643.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в Държавен вестник заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражение по плана
и придружаващата го документация, изложени в сградите на
кметство с. Бяга и Община Брацигово, дирекция СА, до кмета
на община Брацигово.
Съобщението е залепено на 08.11.2017г.
Свидетели при залепването:
1. Боряна Кънева – кмет на с. Бяга:
2. Ягода Струменова – ст. специалист АО.

5. ул. “ Шеста“ № 1 - 8
6. ул. “Четвърта“ № 1 - 12
7. ул. “ Седма“ № 1 - 28
8. ул. “ Осма“ № 1 - 17
9. ул. “Девета“ № 1 - 2
10. ул. “Десета“ № 1 - 13
11. ул. “ Единадесета“ № 1 - 13
12. ул. “Тридесет и девета“ № 1 - 38
13. ул. “ Дванадесета“ № 1 - 12
14. квартали: 1,2,3,4,5,6,7,9,10
15. Пункт за изваряване на ракия
16. ул. “ Тринадесета“ № 1 - 9
17. ул. “Четиринадесета“ № 1 - 12
18. ул. “ Петнадесета“ № 1 - 16
19. ул. “ Двадесет и четвърта“ № 4 - 38
20. ул. “Двадесет и пета“ № 1 - 10
21. ул. “ Шестнадесета“ № 1 - 15
22. ул. “ Тридесет и втора“ № 2 - 8
23. ул. “Тридесет и пета“ № 1 - 9
24. ул. “ Тридесет и шеста“ № 1 - 9
25. ул. “ Тридесет и трета“ №1 - 12
26. ул. “Тридесет и първа“ № 1 - 20
27. ул. “Тридесет и осма“ № 1 - 58
28. квартали: 11,23,24,25,31,32,33,52
29. Извън регулация
с. КОЗАРСКО - СРЯДА
1. ул. “Тридесет и първа“ № 1 - 17
2. ул. “Втора“ № 1 - 12
3. ул. “Тридесет и втора“№ 1 - 42
4. ул. “Трета“ № 1 - 24
5. ул. “Тридесет и трета“ № 1 - 58
6. ул. “Четвърта“ № 1 - 26
7. ул. “Тридесет и четвърта“ № 1 - 45
8. ул. “Пета“ № 1 - 30
9. ул. “Тридесет и пета“ № 1 - 15
10. ул. “Шеста“ № 1 - 10
11. ул. “Тридесет и шеста“ № 1 - 11
12. ул. “Седма“ № 1 - 16
13. ул. “Тридесет и седма“ № 1 - 14
14. ул. “Осма“ №1 - 14
15. ул. “Тридесет и осма“ № 1 - 11
16. ул. “Девета“ № 1 - 11
17. ул. “Тридесет и девета“ № 1 - 14
18. ул. “Десета“№ 1 - 5
19. ул. “Четиридесета“ № 1 - 6
20. ул. “Единадесета“ № 1 - 13
21. ул. “Четиридесет и първа“ № 1 - 4
22. ул. “Дванадесета“ № 1 - 12
23. ул. “Четиридесет и втора“ № 1 - 5
24. ул. “Тринадесета“ № 1 - 6
25. ул. “Четиридесет и трета“ № 1 - 2
26. ул. “Четиринадесета“ № 1 - 12
27. ул. “Четиридесет и четвърта“ № 1
28. ул. “Петнадесета“ № 1 - 9
29. ул. “Шестнадесета“ № 1 - 4
30. ул. “Деветнадесета“ № 1 - 12
31. ул. “Двадесета“№ 1 - 11
32. ул. “Двадесет и първа“ № 1 - 6
33. ул. “Двадесет и трета“ № 1 - 23
34. ул. “Двадесет и четвърта“ № 1 - 22
35. ул. “Двадесет и пета“ № 1 - 5
36. ул. “Двадесет и седма“ № 1 - 34
37. ул. “Двадесет и осма“ № 1 - 23
38. ул. “Двадесет и девета“ № 1 - 11
39. ул. “Тридесета“ № 1 - 22
40. Сгради на РПК „Априлци“
41. „Валкин - С. Кичуков“ ЕТ
42. “Тивес - козметик“ ООД
43. Здравко Чехларски“ - ЕТ
44. “Интер Д“ - ООД
45. “ВВС - Лес“ - дърводелски цех
46. Оранжерии - „МОНТ - ДИВЕЛЪПМЕНД“ ЕООД
47. Бензиностанция „Лайт“ - с.Козарско
48. Бензиностанция - разклон с.Бяга - с.Козарско
49. ВФ 42610
50. “Мечта - ЕТ“
51. “Мелодия - ЕТ“

Продължава в следващия брой

СЪ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово съобщава, че в
Държавен вестник, бр. 90 от 10 ноември
2017 г., е публикувано съобщение, с което, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Брацигово одобрява
проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за част от кв. 94,
кв. 95 и кв. 96 по плана на гр. Брацигово,
с което се заличават кв.94Н и 95Н, улица
с о.т.316-316а-314а се премахва, за част
от улица от о.т. 32а до 48а и улица от о.т
316а до о.т.48в се обособяват пешеходни алеи. Проектират се нови улици – тупик от о.т.48-48а-48б-48в с ширина 8м,
о.т. 50а-50б с ширина 8м и о.т. 34а-34б с
ширина 6 м. В кв. 94 за сметка на старите
се проектират 20 нови УПИ: ХV-180, ХVI180, ХVII-180, ХVIII-1954, ХIX-180, ХX-1954,
ХXVI-1954, ХXVII-1954, ХXVIII-1954, ХXIX180, ХXX-1954, ХXXIII-1954, ХXXIV-1954,

ХXXV-180, ХXXVI-180, ХXXVII-180, ХXXVIII180, ХXXIX-180, ХL-180 ХLI-Озеленяване.
В кв. 95 за сметка на старите се проектират 4 нови УПИ:VIII-1348, XV-180, XVI-180,
XVII-180. В кв. 96 за сметка на старите се
проектират 6 нови УПИ: VIII-180, IX-180,
X-180, Търговия и услуги, XI-180, XII-180,
XIII-180, Озеленяване и да се допълнят
с новите кадастрални номера УПИ: I-165,
II-166, III-167, IV-168. За трите квартала се
ситуира нискоетажно свободно застрояване с височина до 10,00 м, Пзастр.
< 60%, Позел.>40% по означенията и
корекциите върху приложената скицапроект.
Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването
му в Държавен вестник чрез Община
Брацигово пред Административен съд
- Пазарджик, на основание чл. 215, ал.
4 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ
Ръководството на ФК
„Брацигово“ уведомява
своите членове, че свиква
отчетно–изборно събрание на 3.12.2017 г. (неделя)
от 11.00 часа в сградата на
Младежки дом – Брацигово, находяща се на ул.
“Христо Смирненски“ № 1,
при следния дневен ред:
1. отчет на УС на ФК „Брацигово“;
2. отчет на КС на ФК
„Брацигово“
3. избор на нов управителен съвет;
4. избор на нов контролен съвет;
5. други.
От ръководството

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

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

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

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 № 354/29.09.2017 г. на Общински
съвет - Брацигово

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 19 от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане
със земи от ОПФ и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово и в изпълнение на Решение №356
/29.09.2017 г. на Общински съвет - 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 №355 / 29.09.2017 г. на Общински съвет Брацигово

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в
село Бяга, улица „Четиринадесета” №3, представляващ
УПИ XVII – Търговия и услуги , в квартал 43 по регулационния план на с. Бяга.
Площ на имота – 288 /двеста осемдесет и осем/ кв.м
при съседи север - УПИ XV-ресторант; изток - УПИ I - детска градина; юг - УПИ XVI – аптека, и запад – улица.
Имотът е актуван с акт № 78/28.08.2017 г. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена - в размер на 5760.00
/пет хиляди седемстотин и шестдесет /лева без ДДС .
Търгът ще се проведе на 20.11.2017 г. от 10.00 ч. в
сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо
Смирненски“ №1.
Тръжната документация се закупува от касата на
фронт–офиса на Общинска администрация - Брацигово
до 16.00 ч. на 16.11.2017 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 16.11.2017 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 16.11.2017 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на
работното време на кметство Бяга след предварителна
заявка и представяне на документ за закупена тръжна
документация до 15.00 ч. на 16.11.2017 г.
В случай, че няма подадени заявления за участие в
търга, повторен публичен търг с явно наддаване да се
проведе на 29.11.2017 г. от 10.00 ч. Заявления за участие
в повторния търг да се подават в Общинска администрация – Брацигово до 16.45 ч. на 28.11.2017 г.

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в
гр. Брацигово, местност Нерзето, представляващ ПИ с
идентификатор 06207.4.1475 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Брацигово, одобрени със
заповед № РД-18-43 /19.10.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Площ на имота – 76.00 /седемдесет и шест/кв.
м. Трайно предназначение на територията – земеделска;
Начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя.
Стар идентификатор - няма.
Номер по предходен план – 095034. Граници и съседи:
06207.502.539; 06207.502.540; 06207.502.541; 06207.4.1476;
06207.4.306; 06207.4.305 ; 06207.4.1474.
Имотът е актуван с акт № 342/06.07.2017 г. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена - в размер на 760.00
/седемстотин и шестдесет / лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.11.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.
Тръжната документация се закупува от касата на
фронт–офиса на Общинска администрация - Брацигово до
16.00 ч. на 17.11.2017 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 17.11.2017 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 17.11.2017 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 17.11.2017 г.
В случай, че няма подадени заявления за участие в
търга, повторен публичен търг с явно наддаване да се
проведе на 30.11.2017 г. от 10.00 ч. Заявления за участие в
повторния търг да се подават в Общинска администрация
– Брацигово до 16.45 ч. на 29.11.2017 г.

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в
село Бяга, улица „Четиринадесета“ №7, представляващ
УПИ XVIII – Търговия и услуги , в квартал 43 по регулационния план на с. Бяга.
Площ на имота – 168 /сто шестдесет и осем / кв.м при
съседи север - УПИ XVI – аптека; изток - УПИ I- детска градина; юг - улица и запад – улица.
Имотът е актуван с акт № 79 / 28.08.2017 г. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена - в размер на 3360.00
/три хиляди триста и шестдесет / лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 20.11.2017 г. от 14.00 ч. в сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.
Тръжната документация се закупува от касата на
фронт–офиса на Общинска администрация - Брацигово
до 16.00 ч. на 16.11.2017 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 16.11.2017 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 16.11.2017 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на
работното време на кметство Бяга след предварителна
заявка и представяне на документ за закупена тръжна
документация до 15.00 ч. на 16.11.2017 г.
В случай, че няма подадени заявления за участие в
търга, повторен публичен търг с явно наддаване да се
проведе на 29.11.2017 г. от 14.00 ча. Заявления за участие
в повторния търг да се подават в Общинска администрация – Брацигово до 16.45 ч. на 28.11.2017 г.

За информация:
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 3552 / 20-65, вътр.116, 106
или кметство Бяга, GSM - 0894426473
Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово
За някои изненадващо, за други – не чак дотолкова, след
срамното равенство с аутсайдера от Главиница играещият
треньор Борис Благоев сам подаде оставката си. И тя на
момента бе приета от ръководството на клуба без никакви
възражения. А феновете, вероятно смутени, се питат какво
се случва в кухнята на любимците им.
Борис Благоев, известен повече като Фиго, пое отбора
преди две години и половина. И му се отдаде с цялата си
душа. Освен на мъжете, той посвети времето си и на децата,
и на юношите. Така че да бъде изграден не само един отбор,
а още и цяла школа за бъдещи таланти. Нещо, което малко
хора биха направили.
- Футболът е в кръвта ми – споделя самият той. – А възходът на ФК „Брацигово“ за мен се превърна в кауза. Не
пестях нито време, нито сили. Това, което постигнахме е вече
в историята и се знае от всички.
Да, знае се. За този период от време брациговската публика преживя незабравими емоции. За статистиката останаха записани една шампионска титла в областната група и
една покана за участие в Трета лига, която за съжаление не
срещна подкрепа от факторите, които можеха да я осъществят. И още – едно трето място, което по стойност си беше
почти като първото.
Но това е само сухата статистика. Феновете задълго
ще запомнят възторга, който преживяха в редица паметни
двубои, като квалификацията за Купата на България с преливащите от самочувствие пещерци. От катастрофалното 1:4
през първото полувреме мачът бе доведен до триумфалния
завършек от 7:4! Влизането на Фиго в игра тогава подейства
на останалите футболисти като катализатор. Или пък баражите за влизане в по-горна група първо със „страшилището“
на Благоевградска област – „Малеш“ от Микрево, а после и
с „Марек“ от Дупница. И особено достойното представяне в
тазгодишния бараж с далеч по-класния „ЦСКА-1948“ от София. В него измъчените столичани се измъкнаха сухи благодарение на една-единствена дузпа.
През новия есенен полусезон обаче нещата, вместо към
по-добро, като че ли тръгнаха в обратна посока. Отборът бе
подсилен с новопривлечени, по-класни играчи. А като резултат – във всеки от мачовете започна да проблясва тревожно
по една червена лампичка. Всъщност – не точно във всеки.
Със силните си противници, съперници за титлата, тимът бе
безпощаден. Прекършени бяха „Чепинец“ от Велинград – с
2:1, ФК „Сарая“ на собствения им стадион – с 5:2, и временният водач „Чико-Бунара“ от Бяга – с 5:4. Съвсем различно
и необяснимо беше представянето с опашкарите в групата.
Победата над ФК „Локомотив“ от Септември съвсем не беше
сладка, след като от бързото повеждане с 3:0 резултатът се
обърна лесно до 3:2. Мъка бе и трудното надделяване над
последния в класирането, ФК „Родопи“ – едно мъчително
постигнато 2:1. А загубата от Величково – 4:5, и равенството
с Главиница – 1:1, бяха почти позорни.
- Така или иначе – споделя Фиго – нещо в отбора не вър-
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ВЪВ ФК „БРАЦИГОВО“
– ЧЕРВЕН КАРТОН
ЗА ТРЕНЬОРА?!!!
ви както би трябвало. Бил съм професионален футболист не
една и не две години и знам, че в такъв случай погледите
на всички са отправени към треньора. Не искам да внасям
допълнителни интриги, но ще кажа само, че в последно
време мачовете не протичат в съответствие с моите планове.
Някои от играчите не се съобразяват с тях и импровизират
на терена. Индивидуалните проблясъци и соловите акции
са ефектни за публиката, но ако не са съобразени с колектива, не гарантират успеха. Доказана истина е, че футболът
е колективна игра и че само доброто взаимодействие дава
желаните резултати. Въпреки това сега не упреквам никого.
След като не успявам да мобилизирам играчите, следва да
потърся причините единствено в себе си. И тъй като съм
човек на честта, реших да се оттегля. Но не от отбора. Той си
остава моята голяма страст, бих казал даже и любов, и аз ще
продължавам да му давам всичко, на което съм способен.
Ще продължа да се явявам на терена като редови футболист,
ще се съобразявам с изискванията на новия треньор и ще
помагам със съвети, ако ми бъдат поискани. Ще бъда просто
едно от момчетата, които ще се раздават докрай за доброто
име на клуба. Все още имам сили. Нека не звучи като самоизтъкване, но едва ли ще се намери някой, който да отрече
приноса ми на терена при разгрома на ФК „Свобода“ Пещера и на ФК „Малеш“ Микрево. Но в интерес на истината, чувствам, че понапредвам във възрастта и желанието ми вече
не е да бъда играч, а треньор. И ако получа такава оферта от
друго място, най-вероятно ще я приема…
- Всичко е така, както го съобщава Фиго – допълва информацията Георги Хаджиев, член на ръководството на клуба. – Длъжни сме да потърсим промяна в името на успеха.
Нямаме лични проблеми, нямаме даже и търкания. Но така
не може да продължава. Сега засега възлагаме надежди на
новия треньор – Николай Манчев
Неговите изяви като футболист са общоизвестни. Играл е
в професионални клубове от „А“ група, а с ЦСКА е участвал
дори и в мачовете от „Лига Европа“. Вярно е, че няма треньорски опит, но разчитаме да е прихванал нещичко от занаята на своите именити наставници. Предстои най-важният ни
мач за сезона – в събота, с ФК „Балкан“ от Варвара. Към този
момент класирането ни зависи изцяло от него. А мачовете
до края на полусезона са общо четири. След като го приключим, ще анализираме всичко до най-малките подробности и
ще решим как и с кого да продължим.
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Смяната на треньора е факт. Както се разбира, червеният
картон на Благоев не е чак дотолкова червен. За феновете
остава надеждата, че направената рокада ще доведе до
желания резултат. Така че – благодарности към Фиго за направеното дотук и за джентълменските му намерения, и пожелания за успех към новия наставник – Николай Манчев.
А ето как протече решаващият за второто място мач с ФК
„Балкан“ от Варвара...
Нахъсани за победата, еднакво важна и за двата отбора,
варварци влязоха в мача напористо и създадоха своите положения, но вместо да отбележат гол, в 28-а минута бяха попарени от точното попадение на Атанас Трендафилов. Съвсем
естествено оборотите се вдигнаха и тогава нашата защита се
пропука. В 38-а минута след ъглов удар резултатът бе изравнен, а само минута по-късно набъбна в полза на домакините
– 2:1. След почивката, в 64-а минута, нашите бяха принудени
да поведат от центъра още веднъж – 3:1 за Варвара. Сигурни
в успеха си, домакините явно решиха, че доиграването на
мача вече е протоколно. Но сгрешиха. Брациговци неведнъж
са показвали железен дух в трудните за тях моменти и точно
това се случи и сега.

Разбъркване пред вратата на домакините
В 80-а минута Веселин Банчев върна надеждите ни с
второ попадение, а в самия край на мача Борислав Петров
изравни резултата – 3:3. Създаде се ситуация дори и за победен четвърти гол – в последните секунди Борис Благоев
се откъсна и остана сам срещу вратаря, но съдията, може би
уплашен от реакцията на арогантната публика, изненадващо
сложи край на играта.
Трудно е да се оцени с една дума невъздържаното поведение на местните фенове. Непрекъснатите дюдюкания,
освирквания и гръмогласните пожелания за близост с майките на съдийския състав безспорно повлияха на арбитража.
На домакините бяха спестени няколко жълти, та дори и един
чевен картон за ритане на играч без топка. Следователно
– областната дисциплинарна комисия ще има достатъчен
материал за обмисляне. Така или иначе обаче, резултатът е
факт и брациговци окупираха второто място – на 4 точки от
първенеца „Чико – Бунара“ от Бяга, който с 8:3 се оказа безпощаден като гост на ФК „Братаница“. Варварци останаха
трети със същия актив от точки, но с по-лош резултат в прекия сблъсък. Тоест – развръзката тепърва предстои.
Димитър СТЕФАНОВ
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