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136 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
3 март е изключително
важен, не само защото е
празник на свободата, която
извоювахме след векове на
робство, белязали националния ни характер завинаги, не
само защото е еманация на
борбения български дух, който обединява и води в преломни моменти на трудности,
трагедии, но и на триумф.
3 март е велика дата,
защото тя носи в себе си
основното нещо, което е
правило народа ни велик и
което може да го направи
велик отново - чувството за
съпричастност, чувството за
принадлежност, чувството за
обединение.
Нашите предци са успявали много пъти да изтръгнат
България от ступора, заради
който тя е стояла на ръба на
не една бездна. Заплахата да
бъде унищожена, претопена,
унизена или духовно смазана е надвисвала много пъти
над поколенията българи
през вековете. Винаги обаче
те са намирали у себе си

сили да се обединят и да си
спомнят, че са част от нещо
по-голямо и по-важно от
личните амбиции, от егото, от
спасяването поединично, от
отделния живот.
Българският народ винаги е изумявал себе си и
света, когато се е надигал
като един. Българският дух
не е просто една химера, за
която четем в учебниците по
история и в романите. Ние
имаме късмета да принадлежим към народ и то не какъв
да е. Народ древен, смел и
мъдър. Народ, който много
пъти е патил и чиято съдба е
била такава, че да се сблъска
с много трудности и трагедии
през живота си. Народ, който
обаче, притиснат до стената,
събира сили и прави лъвски
скок напред, защото няма
какво да губи. Народ достоен, открит и добър. Народ,
родил Аспарух и Самуил,
Ботев и Левски, опълченците
на Шипка.
Кръвта на тези хора тече
в нашите вени. Духът им на-

БЕЗ ОГНЬОВЕ
НА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ

Регионалната инспекция
по опазване на околната
среда разпореди на кметовете да засилят контрола
за недопускане паленето на
гуми по време на Сирни Заговезни. Големият християнски празник бе на 2 март
- в неделя. Заради ежегодните сигнали за запалени
гуми на Сирни Заговезни и
влошеното качество на атмосферния въздух на цели
райони, особено по селата,
от екоинспекцията напомниха, че при горене гумите, отработените масла и
синтетичните материали се
превръщат в неорганичен
източник на вредни емисии
в атмосферата. Във въздуха
се отделят въглероден ок-

сид, циановодород, метан,
тежки метали, диоксин и
фурани, които са канцерогенни. Подобни действия
не само крият риск за
здравето на хората, но са
и нарушение на Закона за
управление на отпадъците.
Предвидените глоби за нерегламентирано изгаряне
на неопасни отпадъци са от
1400 до 5 000 лева, а за неупражнен контрол от страна
на кметовете - от 1400 до
4000 лева.
Предвид предписанията
на РИОСВ - Пазарджик, кметът на община Брацигово
издаде нарочна заповед,
но за щастие, не стигна до
нейното приложение.
Татяна СИМОНОВА

Поздрав в аванс

8 март
Излъчване. Безмълвност.
Красота.
Сияние. И необхватност.
Разгърнати ухания.
Мистичен ключов знак
от дълъг нотопис за любовта.
Излята същност.
Съвършенство и хармония…
Магия тайнствена. Акорд.
И… трепет на Вселена.
Адажио и скерцо.
Мелодия на утринна соната.
Ритмичност.
Докосване на сетива.
Със дъх творена.
Тя е живот в живота!…
Дар божи на Земята!

На този ден, велик и свят,
възкръсна българският дух отново
и като чист, кристален цвят,
победно звънна българското слово.
Земята на достойни синове,
на Аспарух, Борис и Калоян,
обсебвана от злото векове,
отново гордо и свободно заблестя!
Но тази свобода не беше дар,
за нея Ботев, Левски, Караджата
и още хиляди знайни и незнайни
отдадоха живота си в предплата.
правлява нашия дух. Не е ли
това достатъчно, за да живее
у нас, днес особено, но и не
само днес, гордостта, че принадлежим към нещо толкова
голямо и велико?
Санстефанският мирен
договор не просто увенчава
с успех края на войната, но
и поставя началото на тази

Трета България, на която
историята бе отредила да се
намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между
Европа и Азия, там, където
така сложно и съдбовно се
преплитат интересите на Великите сили.
136-ата годишнина от
Освобождението в община

МЕЖДУ ДВА БРОЯ

√

Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, таксата за битови отпадъци за 2014 г. вече
могат да бъдат платени в цялата страна.
При внасянето на данъка върху превозните средства
притежателите на автомобили ще имат допълнителен разход от 10 до 80 лева за документа, който ще удостоверява
евростандарта на колите. Той ще позволи на шофьорите да
ползват отстъпка.
В случай, че липсва информация, собствениците на МПС
ще могат да потърсят документ от фирмата - официален
вносител на съответния автомобил, и да го представят пред
данъчните служби.
Автомобилите с екостандарт евро 3 и 4 могат да ползват
50% отстъпка при плащане на данъка, а за евро 5 и 6 отстъпката е 60%.

√

На основание чл. 22, ал. 3 от ЗУО, Община Брацигово
публикува на своята интернет страница и подлага на обществено обсъждане проекта на „Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Брацигово”.
На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото
обявление Община Брацигово приема предложения и становища относно проекта на „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Брацигово” на следния
e-mail: obs@bratsigovo.bg. или на tatiana_k@abv.bg

√

С Националния ни празник започна и Великият пост
(Великденски пост) или Света Четиридесетница.
Постите са свързани със схващането за греховността на
хората и преходността на земния живот. Те представляват
въздържание от употреба на блажни храни - месо, яйца,
мляко и млечни произведения. Започват със Заговезни
и завършват с причестяване. По традиция при нас, православните християни, строгото съблюдаване на поста е найсилно през първата и последната седмица на по-дългите пости - Великденските и Коледните. Великите пости са време
за размисъл, за осмисляне на живота и преоценка на свършеното. Време да се покае човек за лошите си постъпки, да
потърси нов път към възвишеното и към себе си.

√

Министерството на земеделието и храните предлага пасища и ливади от държавния и общинския поземлен
фонд да се отдават без търг на животновъди. За тази цел
е изготвен и внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предвижда се отдаването на пасищата и
ливадите за ползване от животновъдите да се извършва по
пазарни цени.

Коалиция “Бъдеще за Брацигово” във връзка със
Седмицата за борба с глаукомата, организира безплатни очни прегледи за населението над 40 години.
Прегледите ще се извършват от д-р Милана
Тодовичина, всеки ден от 11 до 14 март от 16 до 18 ч.
в хотел “Стромон”.

Брацигово се отбеляза по
традиция с шествие до къщата на опълченеца Тодор
Чомов, където признателните наследници положиха
венец пред паметната плоча,
скромно
напомняща
за
безрезервния героизъм и
себеотрицание на един редови обущар, получил Георгиевски кръст за храброст
и позлатена чаша в знак на
признателност от руския цар
Александър.
След това гражданството
се отправи към Паметника на
руските войни. Шествието
премина през централните
градски улици.
На традиционното място,
където преди сто и повече
години е посрещнат Лейбгвардейският пехотен полк на
капитан Калитин, ритуално бе
издигнат националният флаг
под звуците на „Мила родино…”. Слово за значението
на светлата дата и героизма
на руските войни и българските опълченци произнесе
госпожа Екатерина Дамяно-

ва Шишкова – директор на
Градски исторически музей.
Пред
присъстващите
Представителен състав от
Военен клуб - Пловдив, изпя
букет от най-българските
песни, съчетани с рецитал
на патриотични стихове, а
момичетата от танцов състав
„Брациговче” при НЧ „В.
Петлешков - 1874” допълниха
самобитността на празника с
изпълнението на кръшни народни танци.
С едноминутно мълчание бе почетена паметта на
хилядите знайни и незнайни
войни, отдали живота си за
бъдещето на България.
Венци и цветя бяха поднесени от Общинската администрация, Общинския съвет,
Общинската организация на
ПП „ГЕРБ” в града, Общинския съвет на БСП в Брацигово, от СОУ „Народни будители”, ПГСА – Брацигово, НЧ
„В. Петлешков - 1874”, КСУДС
– Брацигово и Коалиция „Бъдеще за Брацигово”.
Иванка СТЕФАНОВА

193 СЕРТИФИКАТА ПОЛУЧИХА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Европейски съюз

ОПАК. Експерти в действие

Със 193 защитени сертификата завърши обучението
на служителите от Община
Брацигово по проект „Повишаване на квалификацията
на служителите в администрацията на Община Брацигово”. Проектът е по Договор
за безвъзмездна финансова
помощ
№A12-22-152
от
1.04.2013
година
с
Оперативна
програма
„Админист р ат и в е н
капацитет
2007 - 2013
г.”, съфинансирана
от Европейския
съюз чрез
Европейския социален фонд.
По Дейност 1 от проекта:
Провеждане на обучения
в Института по публична
администрация – ИПА, бяха
обучени 21 служители от администрацията.
12 общински служители
преминаха 150-часов курс по
разговорен английски език
и успешно защитиха сертификати по втората дейност
от проекта: Провеждане на
чуждоезиково обучение по
разговорен английски език.
По Дейност №3 – Провеждане на обучение за
междукултурна
комуникация, толерантност и антидискриминация, бяха взети 80
сертификата. Обучението бе
изнесено, в два модула:

Европейски социален фонд

Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на
поведение и условия на работа в интеркултурна среда”;
Модул 2 – „Човешките и
граждански права – работа
с представители на малцинствени и уязвими групи”.
В тази дейност се включиха 40 служители на Общи-

на Брацигово, които минаха
обучение в двата модула.
40 служители участваха и
в Дейност №4 - Обучение по
привличане на инвестиции
за устойчиво развитие и за
подобряване на ключовите
компетентности, което бе реализирано в три модула:
Модул 1 - „Привличане на
инвестиции. Екипна ефективност и организационна култура”, където се включиха 25
служители;
Модул 2 - „Лидерски
умения и ефективни управленски стилове” за 15 служители;
Модул 3 - „Справяне с
конфликти и управление на
времето и стреса” – 40 служители.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Проект “Повишаване квалификацията на служителите на администрацията
в община Брацигово по договор А12-22-152 от 1.04.2013 г.

Градът

ГРЕШКА ИЛИ БЕЗХАБЕРИЕ
„...Преминал майстор по земята,
издигал къщи и чешми.
И мост направил над реката,
невиждан в другите земи!..“
В идеалния софийски
център, там, където на броени метри помежду им могат
да се видят Баня баши джамия, еврейската синагога
и католическата катедрала,
православието
отстоява
достойнството си с един
от най-достолепните свои
храмове – „Света Неделя”.
Пред входа му е поставена
табела, върху която накратко
е описана хилядолетната му
история. Един цитат от нея
би трябвало да бъде забелязан от всеки, преминаващ от
там, брациговец:

което занаятът не се е давал,
а се е крадял.
За негов късмет, Иван
Боянин е имал шанса да
„краде”
от
най-вещите
– прочутите надлъж и нашир
брациговски майстори строители. Така както е направил
и самият уста Кольо Фичето.
И като стана дума за славата на „усталъка”, невъзможно е да не се направи
паралел между двете имена.
Едва ли има българин, който
да не знае за бащата на моста край град Бяла. А колцина са тези, дори в родното му
Брацигово, които могат да
споменат постиженията на
Иван Боянин? По мое мнение – не са болшинството.
А защо? Нима „Света
Неделя” не продължава

специален орден, мундир
с еполети, малка, богато
гравирана сабя и диплом, с
който се признавал за „архитект-практик”.

сведения за тях могат да
се открият и в прекрасния
музей на Брациговската архитектурна школа. Но колко
често се посещава този

Католическата катедрала „Св. Людвиг” в Пловдив –
възстановена и реконструирана след пожар през 1931 г.,
но построена първоначално от Иван Боянин през 1861 г.

Би трябвало да се забележи, но дали това ще се
случи е съвсем друг въпрос.
Особено ако брациговецът
е представител на младата
генерация.
Обикновено
името на първомайстора
Иван Боянин е известно на
младия наш нашенец толкова, колкото и това на Франк
Лойд Райт.
Ако някой се съмнява в
тази аксиома, може да постъпи като мен – да попита
когото и да е от младежите,
скучаещи над чаша кафе из

да се извисява на пъпа на
столицата като частица от
монументалната й гордост?
За това как я възприемат
самите софиянци, достатъчно е да се спомене няколкогодишната яростна битка
между гражданството и
столичната управа за възстановяването на храма
след зловещия атентат през
1925 г.
И не е ли част от облика
на съвременния Пловдив
католическата
катедрала
„Свети Лудвиг”, въздигната

Колкото и самороден да
е бил талантът на Иван Боянин, колкото и голяма да е
била божата му дарба, то те
едва ли биха дали толкова
обилни плодове, ако средата, в която е израснал, не му
е осигурила благодатната си

музей от младите, за които
стана дума в началото?
По улиците, алеите, градинките и площадите липсват каквито и да е паметни
знаци, които да напомнят
на преминаващите, че и
Брацигово е дало нещо на
света. След доста дискусии

Църквата на Етрополския манастир от 1858 г. – и тя е
рожба на Иван Боянин

Църквата „Св. Неделя” преди атентата – така, както
е завършена от Иван Боянин през 1863 г.
местните заведения.
- Иван Боянин ли? Кой е
пък тоя? – е почти неизменният отговор.
Тъжно е, когато се чуе
така. И малко срамно, тъй
като става въпрос за гениална личност, разнасяла
славата на градеца ни из
цялата тогавашна империя.
Историята го нарича строител, но съвременниците
му твърдят обратното – че
на практика „майсторът” не
е умеел да подреди тухла
върху тухла. Защото друга е
била неговата стихия – архитектурата, макар че такова
понятие по онова време у
нас май не е съществувало.
Не са съществували и съответните учебни заведения,
в които роденият талант да
изучи законите на статиката,
материалознанието и целия
натрупан от човечеството
опит в този бранш. Единствената тогавашна школа
е била чиракуването при
утвърдените майстори, при

първоначално отново от
Иван Боянин?
А Етрополската обител
не привлича ли хиляди и хиляди туристи и поклонници
до ден-днешен?
Това обаче далеч не е
всичко. Дело на самоукия
архитект са още множество
красиви
възрожденски
къщи, църкви, магазини
– включително и спицерията на Васил Петлешков
в
Брацигово,
мостове,
часовникови кули и какво
ли не още по българските,
влашките, хърватските и
беломорските земи. Славата на майстора строител се
разнесла дотолкова, че за
него от Цариград бил проводен специален пратеник,
за да го отведе в османската
столица, където му бил възложен строежът на мост над
река Струма край с. Кресна.
А след блестящото решение
и на тази сложна конструкция първомайсторът бил
възнаграден от султана със

почва. Ведно с неговото име
в историята на Брацигово
със златни букви би трябвало да бъде отразена и още
цяла плеяда от имена - тези
на най-изкусните за времето
си строители. В състояние
ли е обаче някой да ги изрече, без да потърси помощта
на музея или на всезнаещия
интернет?
Едва ли. Причината е

в публичното пространство
в края на краищата върху
знаковия за онова време
камък бе монтирана мраморна плоча с надпис „Плачи
камък”. Защо плаче камъкът
обаче, всеки сам трябва да
се досеща.
Не стоят така нещата в
подобните на нас възрожденски градове. Достатъчно
е да посетите Батак, Копривщица, Панагюрище или

ОИЦ – Пазарджик, стартира
срещи с ученици
от XI и XII клас
„Еврофондовете – възможности за младите хора“
е темата на новата серия от
информационни срещи, която Областен информационен център – Пазарджик,
ще проведе в периода от
5 до 20 март 2014 година
в единайсетте общини от
област Пазарджик. Този
път аудиторията ще бъде
различна – поканени за
участие са ученици от 11-и
и 12-и клас на средни общообразователни училища
в Пазарджишко.
„Решихме да се насочим към младите хора, да
ги запознаем с нашата дейност и функции, за да могат
в бъдеще да се възползват
от информацията, която
предоставяме“,
обясни
управителят на ОИЦ – Пазарджик, Радослав Пешалов. „Освен това ще им
разкажем за оперативните
програми на ЕС в България, за функционирането и
възможностите, които предоставят еврофондовете
на страната ни, а фокусът
ще е върху младежката
безработица, която е при-

зната за един от основните
проблеми в страните от
ЕС“, допълни Пешалов.
В програмата на срещите е предвидено учениците
да се запознаят с работата и услугите на ОИЦ
– Пазарджик, да научат за
основните цели и дейности, предвидени в седемте
оперативни програми през
програмния период 2014
– 2020 г., в който България
ще продължи да ползва
безвъзмездни финансови
помощи от фондовете на
ЕС, а също и да разберат
какво представлява Инициативата за младежка
заетост на ЕС и как тя ще
се изпълнява в България
чрез оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“.
В
информационните
срещи ще се включат
и партньорите на ОИЦ
– Пазарджик, по програма
„Глоб@лни библиотеки”.
За община Брацигово
срещата се проведе на 5
март в хотелски комплекс
„Виктория”.

“СТОП НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”

На 26.02.2014 г. учениците от ПИГ на СОУ „Народни
будители”, обучаващи се
по проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, се включиха
в международната инициатива „Ден на розовата
фланелка” - Да кажем не на
насилието в училище.
За този ден те предварително подготвиха украса за
всяка класна стая - плакати,
цветя и балони. В началото
на първия учебен час прочетоха призив към съучениците си за спиране на агресията и тормоза в училище,
носеха розови блузки, а в
голямото междучасие из-

пълниха български танци
пред съучениците си.
Децата бяха силно развълнувани от доброто, което правеха и удовлетворени
от свършеното.
Те уредиха и изложба в
училището за 3 март - Националния празник на България. С истинска наслада
изработиха
мартеници,
подредиха кътове за Баба
Марта в училище, раздадоха свитъци с бяло-червените символи и пожелания за
здраве и късмет на всички
учители и служители, а
на хората с увреждания
занесоха добре подредена мартенска кошничка.
Благодарим ви, мили деца,
за добрите дела!
Цвети ГЛОБОВА

БЛАГОДАРНОСТИ
Стартира интернет сайт
на Исторически музей Брацигово. Уебстраницата
е с интересен дизайн, който
предстои да се дообогатява. Неговият създател
– архитект Младен Китов, се
е опитал да докосне потребителите до уникалността
на историческите ни паметници. Интернет адресът
му е http://museumbratsigovo.free.bg

Колективът на Градски
исторически музей - Брацигово, изказва своята огромна благодарност на арх.
Китов за изработването на
сайта. Пожелаваме му все
така родолюбиво да откликва на нуждите на нашата
културна институция.
Бъди жив и здрав и много творчески успехи!
ГИМ – Брацигово

Ф О Т ООКО
Макет на моста край с. Кресна
проста – в родния им град
за тях се мълчи. Истина е,
че всички те са споменати
в книгата „Брациговските
майстори строители”, но
тя е първо библиографска
рядкост, и второ – скучновато четиво за специалисти.
Липсват популярни статии
или монографии, написани
на достъпен език от местните историци или от музейните работници.
Истина е още, че доста

Клисура, за да се убедите,
че историята се помни само,
когато се напомня. Ежедневно, повсеместно и по всички
възможни начини.
Ако в Брацигово това
отношение към родовата
му памет е грешка, то тя би
могла да се поправи. Не за
ден и не за два, разбира се.
Лошото според мен е, че при
нас по-скоро намирисва на
безхаберие.
Димитър СТЕФАНОВ

Явно, само за да върви алъшверишът, пейките, построявани през
деня, нощем се потрошават. А който се
нуждае от почивка, все ще му намери
колая. Мила родна картинка!

6 март 2014 г.

Общината

ДО БРЮКСЕЛ И ОБРАТНО
Два дни, преминали
в много ходене, снимки и
емоции. И все положителни.
Град, пълен с различни хора
от различни краища на света.
Чуваш всякаква реч, но тя
звучи странно, защото не е
българска!
На 10 и 11 февруари група
от 22-ма човека от област
Пазарджик имахме възможността да посетим Брюксел
и по-точно – Европейския
парламент и Европейската
комисия. Посещението бе
по покана на евродепутата
Илияна Йотова.
И така, от летището
само хвърлихме куфарите в
хотела и право в Европарламента - на лекция. Как
работи Европейският парламент, как е структуриран,
как се разпределя броят
на евродепутатите, как се
разпределят евро парите?
И още много как... Макар и
уморени след ранния полет,

не спали повече от 14 часа,
групата ни получи поздрав-

дава Европейската комисия.
За съжаление, в този ден

ления от лекторката, защото
задавахме доста въпроси.
Излязохме от едната зала,
кой доволен, кой по-малко,
но все пак информирани и
право в другата, където засе-

нямаше заседание. Но пък
имахме удоволствието да се
докоснем до атмосферата в
тази зала. И тогава изплува
споменът за легендата, в която се разказва, че някога на

Земята хората говорели един
език. Започнали да строят
кула, за да стигнат боговете.
Боговете се уплашили и направили така, че всяко едно
племе да говори различен
език. И строежът спрял. Но в
тези зали строежът не спира.
Официалните езици са 24 на
брой, а едновременно се превежда на 18 и един от тях е
нашият роден. Чувството е
страхотно, когато минаваш
през централния вход и
виждаш на втора позиция
от 24 да пише на български
– Европейски парламент.
На следващия ден имахме възможност да разгледаме много от забележителностите на града – Гранд Плас,
Арката на Петдесетте, Музея
на ретро автомобилите, Висшата съдебна палата и други,
и да опитаме от белгийския
шоколад.
Отпътувахме от Брюксел
в приповдигнато настроение.
Галина ТРАЯНОВА

природозащитни сигнали.
Граждани алармираха, че на
Розовски вриз се извършва
сеч на буковата гора на 40
метра от вилите във вододайна зона. Проблемът, според тях, се задълбочава още
повече, че са маркирани
много на брой нови букови
дървета, които предстои да
бъдат отсечени, а бетонният
път, направен със средствата
и труда на доброволци, вече
се руши от тежките камиони,
които ги извозват.
Общинското
ръководство не остана безучастно
и разпореди проверка по
сигналите. Според заключението от огледа на общинските експерти, там ще
бъде извозена незначително количество дървесина.
Направено е запитване и
до компетентните ресорни
органи.
Според отговора, даден

от ТП „Държавно горско
стопанство - Пещера“, в
местността Розовски вриз е
предвидено да се извърши
селекционна сеч с интензивност 10% от запаса на насажденията в размер на 320
куб. м стояща маса. Насажденията от букова гора са
проверени и съгласувани за
сеч с Горска семеконтролна
станция – Пловдив. За сечта
има издадено позволително
съгласно Закона за горите.
Насаждението е бук на
средна възраст 100 години
и общ запас от 3 200 куб. м,
разположени върху 82 дка
площ. И не попада във вододайни зони.
Кметът на община Брацигово пое ангажимента да
възстанови пътя, тъй като
в района ще се извършват
ремонтни дейности по водопровод.
„Априлци“

СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ

В края на месец февруари местното информаци-

онно общество беше взривено от множество остри

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

З А П О В Е Д №РД-90/24.02.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:
График за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане
на териториите за обществено ползване в община Брацигово в сила от 04.03.2014 г., както следва:

С автомобил ДАФ РА4223АК

БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК
1. ул. “Георги Раковски” - 1 - 20
2. ул. “Антонивановци“ - 1 - 27
3. ул. “Георги Глухчев“ - 1 - 24
4. ул. “Атанас Ненов“ - 1 - 63
5. ул. “Васил Петлешков“ - 1 - 71
6. ул. “Христо Дамянов“ - 1 - 6
7. ул. “Братя Златкови“ - 1 - 13
8. ул. “Христо Гюлеметов“ - 1 - 36
9. ул. “Никола Боянов“ - 1 - 33
10. ул. “Любен Каравелов“ - 1 - 7
11. ул. “Владимир Кацаров”-1 - 22
12. ул. “Ангел Арнаудов“ - 1- 30
13. ул. “Кирил Гюлеметов“ - 1 - 25
ВТОРНИК
1. ул. “Божура Попова“ - 1 - 33
2. ул. “Крум Кондаков“ - 1 - 9
3. ул. “Братя Кацарови“ - 1 - 24
4. ул. “Славчо Карналов“ - 1 - 17
5. ул. “Професор Поляков“ - 1 - 10
6. бул. “Трети март“
- 1 - 94а
7. ул. “Атанас Кабов“ - 1 - 27
8. ул. “Слави Дишлянов” - 1 - 42
9. ул. “Атолука“ - 1 - 18
10. ул. “Георги Михайлов“ - 1 - 2
11. ул. “Атанас Тодовичин“ - 1 - 6
12. ул. “Майор Павлов“ - 1 - 22
13. ул. ”Димитър Коцов” - 1 - 8
14. ул. “Вълев бунар“ - 1 - 10
15. ул. ”Никола Мишев” - 1 - 27
16. ул. ”Никола Вапцаров” - 1 - 27
17. ул. ”Христо Смирненски”-1 - 21
СРЯДА
1. ул. “Ана Гиздова“ - 1- 25а

2. ул. “Иван Хрисчев“ - 1 - 29
3. ул. “Борис Кънчев“ - 1 - 21
4. ул. “Брациговска комуна“ - 1- 92
5. ул. “Борис Томчев“ - 1 - 10
6. ул. “Слави Дишлянов“ - 11 - 27
7. ул. “Георги Петков“ - 1 - 20
8. ул. “Георги Бенковски“ - 1 - 43
9. ул. “Георги Златков“ - 1 - 26
10. ул. ”Желязко Делев“ - 1- 10
11. ул. ”Васил Левски“ - 1 - 22
12. ул. “Грамадите“ - 1 - 11
13. ул. ”Крум Партъчев“ - 1 - 24
14. ул. “Ангел Попов“ - 1 - 14
15. ул. ”Христо Ботев” - 1 - 20
16. ул. ”Ангел Симонов” - 1 - 20
17. ул. ”Борис Чулков” - 1 - 20
18. ул. ”Данаил Юруков” - 1 - 11
19. ул. ”Антон Ашкерц” - 1 - 42
Сметопочистване на всички контейнери в гр. Брацигово, събиране
на камарки от изтесване и профилактика на МПС.

С автомобил Мерцедес РА 4226-АК

с. РОЗОВО
ЧЕТВЪРТЪК
1. ул. “Първа“ - 1 - 82
2. ул. “Втора“ - 1 - 49
3. ул. “Двадесет и втора“ - 1- 22
4. ул. “Двадесет и трета“ - 1 - 10
5. ул. “Трета“
- 1 - 38
6. ул. “Тринадесета”
-1-8
7. ул. “Четиринадесета “ - 1 - 30
8. ул. “Петнадесета“
- 1 - 27
9. ул. “Осемнадесета“
- 1 - 32
10. ул. “Деветнадесета“ - 1 - 13
11 ул. “Двадесет и първа“ - 1 - 22
12. ул. “Четвърта“ - 1 - 12

13. ул. “Пета“ - 1 - 40
14. ул. “Шеста“ - 1 - 13
15. ул. “Седма“ - 1 - 7
16. ул. “Осма“ - 1 - 26
17. ул. “Девета“ - 1 - 10
18. ул. “Десета“ - 1 - 7
19. ул. “Единадесета“ - 1 - 12
20. ул. “Дванадесета“ - 1 - 4
21. ул. “Шестнадесета“ - 1 - 16
22. ул. “Седемнадесета“ - 1 - 17
23. Бивш стопански двор - с. Розово
ПЕТЪК

БРАЦИГОВО
1. ул. “Петър Фикин“
2. ул. “Георги Пейкин“ -1 - 17
3. ул. “Груйо Андреев“ - 1 - 19
4. ул. ”Пейчо Карналов” - 1 - 9
5. ул. “Иван Боянов” - 1 - 5
6. ул. “Лев Желязков” - 1- 41
7. ОДЗ ”Божура Фурнаджиева”
8. ул. “Паница Семерджиев“ - 1-34
9. ул. “Атанас Кьослев“ - 1 - 27
10. ул. ”Иван Вазов” - 1 - 17
11. ул. ”Данаил Дименов” - 1 - 27
12. ул. ”Братя Попови” - 1 - 42
13. ул. ”Паскал Троянов” - 1 - 12
14. ул. ”Костур” - 1 - 20
15. ул. ”Преврен” - 1 - 33
16. ул. ”Поп Сокол” - 1 - 18
17. ул. ”Братя Гачеви” - 1 - 9
18. ул. ”Черешово топче” - 1 - 43
19. ул. ”Христо Гьошев” - 1 - 8
СРЯДА
С АВТОМОБИЛ СКАНИЯ РА 7445
1. ул. ”Хр. Гюлеметов” - 36 - 80
2. бул. ”Освободители” - 1 - 46

3. ул. ”Васил Партъчев” - 1 - 16
4. ул. ”Кокиче” - 1 - 31
5. ул. ”Явор” - 1 - 10
6. ул. ”Бор” - 1 - 24
7. ул. ”Пролет” - 1 - 29
8. ул. ”Иглика” - 1 - 18
9. ул. ”Генерал Генчев” - 1 - 52
10. ул. ”Оборище” - 1 - 44
11. ул. ”Панагюрище” - 1 - 18
12. ул. ”Перущица” - 1 - 16
13. ул. ”Батак” - 1 - 7
14. ул. ”Копривщица” - 1 - 20
15. Вили извън регулация,
Противопожарна охрана
16. ”Бял Бор” АД
ПРИ НУЖДА В ПЕТЪК
СЕ ЧИСТИ КУРОРТ
Васил Петлешков
Забележка: Графикът може да
бъде променян според необходимостта, при което населението и
съответните органи ще бъдат предупредени своевременно! Затова
предварително се извиняваме за
причиненото неудобство.
В с. Розово сметта ще се взема
от улиците в зависимост от атмосферните условия, по преценка на
кмета на с. Розово.
Обезвреждането на отпадъците на депото в местността Клисурата (пробутване, уплътняване,
запръстяване) ще се извършва
веднъж в месеца.
Кмет на община Брацигово:
В. ГЮЛЕМЕТОВ
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О Б Щ И Н А Б РА Ц И ГО В О

ОБЯВА
Община Брацигово, на основание Заповед №РД 73 от
19.02.2014 г. на кмета на община Брацигово за продажба
на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесни и не дървесни горски продукти
организира продажба на иглолистна дървесина чрез възлагане на добив, чрез търг с явно наддаване на обект при
следните условия:
Отдел 176 “е“ – 452 куб. м стояща маса, иглолистна
дървесина, с начална продажна цена 24 860 лв. без ДДС,
дървесен състав б.б. и смърч, с гаранция за участие в размер на 3% или 746 (седемстотин четиридесет и шест) лв. и
цена на тръжната документация - 100 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 14.03.2014 г. в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.
Тръжната документация може да се закупи от касата
на Общината, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. от
24.02. до 12.03.2014 г. за първоначалния търг и от 14.03. до
26.03.2014 г. за повторния търг, като преди закупуването й
кандидатите имат право да се запознаят с нея.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на
5% от достигнатата цена.
Оглед на обектите може да бъде направен от 25.02. до
12.03.2014 г. за първоначалния търг и от 17.03. до 26.03.2014
г. за повторния търг в рамките на работния ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Гаранцията за участие се внася в брой в касата на Общината или по банкова сметка BG 88 SOMB 91303332969601;
BIG SOMB BSF при “Общинска банка” АД - клон Пещера.
В търга могат да участват кандидати - физически и
юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, които са регистрирани на територията на община Брацигово и имат на същата територия дървопреработващи
предприятия. Кандидатите да отговарят на изискванията
на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите и тези, упоменати в
тръжната документация.
Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 часа
на 13.03.2014 г. за първоначалния търг и до 27.03.2014
година за повторния търг на фронт-офиса на Община
Брацигово.
Повторният търг ще се проведе на 28.03.2014 г. от 10.00
часа в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.
Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва според клаузите на проектодоговора.
За справки и информация: тел.: 03552/20-65; вътр. 110
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО:
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

О Б Щ И Н А Б РА Ц И ГО В О

ОБЯВА
Община Брацигово, на основание Заповед №РД 75 от
20.02.2014 г. на кмета на община Брацигово за продажба
на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесни и не дървесни горски продукти
организира продажба на иглолистна дървесина чрез възлагане на добив, чрез търг с явно наддаване на обект при
следните условия:
Отдел 166 “д“ - 587 куб. м стояща маса, иглолистна
дървесина, с начална продажна цена 36 394 лв. без ДДС,
дървесен състав б.б. и смърч, с гаранция за участие в размер на 3% или 1091 (хиляда деветдесет и един) лв. и цена
на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 17.03.2014 г. в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.
Тръжната документация може да се закупи от касата на
Общината, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. от 24.02. до
13.03.2014 г. за първоначалния търг и от 18.03. до 27.03.2014
година за повторния търг, като преди закупуването й кандидатите имат право да се запознаят с нея.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на
5% от достигнатата цена.
Оглед на обектите може да бъде направен от 25.02. до
12.03.2014 г. за първоначалния търг и от 17.03. до 26.03.2014
година за повторния търг в рамките на работния ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация.
Гаранцията за участие се внася в брой в касата на Общината или по банкова сметка BG 88 SOMB 91303332969601;
BIG SOMB BSF при “Общинска банка” АД - клон Пещера.
В търга могат да участват кандидати - физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон,
отговарящи на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона
за горите и тези, упоменати в тръжната документация.
Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 часа
на 14.03.2014 г. за първоначалния търг и до 28.03.2014
година за повторния търг на фронт-офиса на Община
Брацигово.
Повторният търг ще се проведе на 31.03.2014 г. от 10.00
часа в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово.
Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва според клаузите на проектодоговора.
За справки и информация: тел.: 03552/20-65; вътр. 110
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО:
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

Спорт

29 ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БФС

29 делегати от Пазарджишка област
взеха
участие в редовен конгрес
на БФС в София. Брацигово
бе представено от председателя на Футболния клуб
– инж. Тодор Кръстев.
Членски карти за конгреса в НДК получиха още 564
делегати от цялата страна,
които са били номинирани
от клубове с постоянно
членство в БФС. За първи
път обаче на конгрес на
футболната централа имаше само един кандидат за
президент, който де факто
се бореше със самия себе
си. Става въпрос за досегашния шеф на централата
Борислав Михайлов, който
единствен се бе регистрирал
като кандидат за президентския пост в БФС в срок до
31 януари. Освен нов президент, конгресът избира и нов
Изпълком и бяха направени
промени в нормативната

база на Футболния съюз. По
предложение на Изпълкома
делегатите гласуваха и за
приемането на нови членове - общо 108 клуба. Два от
тях са от нашата област Свобода (Пещера) и Марица
(Белово). Със своите 29 засега постоянни членове на
БФС Пазарджишка област
се нарежда на 4-о място в
страната след Благоевград,
Пловдив и Бургас.
В тотален лукс потънаха
за по-малко от 24 часа делегатите на конгреса на БФС
от провинцията. Вечерта
те бяха настанени в петзвездния хотел „Кемпински
Зографски”.
Програмата
включваше традиционната
гала вечеря в най-голямата
банкетна зала на Японеца.
Сутринта на 14 февруари
конгресмените имаха
подсигурена закуска на
блок-маса, след което се отправиха към зала 3 на НДК

за регистрация. Тя започна
в 8.30 часа. Час и половина
по-късно стартира работата
на конгреса по същество.
След неговия край, привечер членовете на форума
поеха по родните си места.
В предишни години за
избрани от Боби Михайлов
делегати имаше и втора
гала вечер, но сега, предвид
факта, че съперник за шефския пост няма, тази екстра
отпадна.
Делегати на конгреса:
Николай Николов (Атлетик - Мокрище), Стефан
Гешев (Балкан - Варвара),
Емил Захариев (Ботев - Черногорово), Кирил Тодорин
(Вихър - Ветрен), Георги
Попов (Ботев - Момина клисура), Стоян Стамболийски
(Величково), Стоян Фингаров (Барикади - Стрелча),
Тодор Кръстев (Брацигово),
Гурко Митев (Дружба), Христо Тодоров (Тракиец - Глави-

ница), Ангел Фърцов (Левски - Паталеница), Никола
Попчев (Левски - Ракитово),
Владислав Данов (Марица Огняново), Мирослав Кочев
(Миньор - Елшица), Илия
Анчев (Оборище - Панагюрище), Иван Лебанов (Чепинец - Велинград), Щерьо
Щерев (Родопи - Козарско),
Иван Тодоров (Родопи - Дебръщица), Александър Ваклинов (Славия - Хаджиево),
Димо Милковски (Тракиец Исперихово), Георги Цанков
(Тракия - Лозен), Димитър
Христосков (Зенит - Ветрен
дол), Спас Гигов (Братаница), Георги Дъбов (Шипка Мало Конаре), Георги Цонев
(Шипка - Драгор), Христо
Христов (Тракия - Пазарджик), Стефан Маджаров
(Чико - Бяга), Борислав
Алексиев (Светкавица - Синитево), Георги Керкелов
(Батак).
„Пазарджик СПОРТ”

МВР ОТКАЗВА ОХРАНАТА
НА МАЧОВЕТЕ ОТ ОБЛАСТТА
Нов проблем с платената
полицейска охрана за футболните срещи. От ОД на
МВР отказаха да пазят мачовете от аматьорския футбол
заради прекомерната заетост на своите служители.
Тази информация изправи
буквално до стената ръководството на ОС на БФС три
дни преди старта на пролетния полусезон в „А“ ОФГ.

Това е прецедент в
аматьорския футбол. От полицията са обявили недвусмислено, че категорично
отказват да поемат охраната
на мачовете. Като обективна причина за това се изтъква фактът, че служители
на РПУ-тата в областта са
непрекъснато ангажирани с
командировки на границата
и по селища, където нивото

на битовата престъпност е
високо.
Шефът на ОС на БФС
Спас Иванов вече е информирал своите началници в
София за кризисната ситуация. Отборите от „А“ и „Б“
ОФГ са посъветвани да се
обърнат към лицензираните в областта охранителни
фирми.
От БФС допълниха, че

Нова форма за здравословен начин
на живот откриха брациговските деца
Атрактивен спорт решиха да практикуват децата и
младежите на Брацигово,
подтикнати от Пещерския
спортен клуб по бадминтон.
Заниманията се провеждат
в спортна зала „Олимп” през
делничните дни от седмицата.
Бадминтонът е известен
в България повече като
федербал, който се играе
навсякъде: в градината, в
парка, на плажа, на спортните площадки.
Историята му е започнала преди повече от 2000
години в Япония и Индия, откъдето е пренесен в Англия
от херцог Бофорд. Първите
демонстрации на спорта и
първият турнир са проведени в град Бадминтон, откъдето е получил и името си. Този
вид спорт се различава от
федербала по това, че се играе на игрище с размери 6.10
м, 6.70 м и мрежа с височина
1.55 м. Перцето тежи само 5

грама и са необходими сериозни физически усилия,
за да се изпрати от единия
до другия край на игрището
или да се забие остро надолу, както и бързи реакции, за
да се отрази и върне обратно
в игрището на противника.
Бадминтонът може да
се играе поединично или
по двойки – мъже, жени и
смесени. Всеки, който е играл федербал лесно може
да се научи и на бадминтон
в зала, училищен салон или
на открито.
Международната федерация по бадминтон е създадена през 1934 г. и нейният
първи председател е сър
Джордж Томас. В Световната
федерация в момента членуват 200 страни, а в редица
големи азиатски държави
бадминтонът е един от трите
най-популярни спорта: Китай, Индонезия, Малайзия,
Индия и др.
„Априлци”

Ф О Т ООКО

Pавноденствие

цените на услугите на частните фирми са идентични с
тези на полицията.
На този етап проблем с
безопасността на спортните
срещи няма само в Брациговска община, тъй като там
и до момента срещите се
охраняват от частни гардове
на фирма „ЛЮКРИМ ГАРД”
ООД - София.
„Пазарджик СПОРТ”

Сн. Николай Шопов

П Р О Г РА М А „ А “ О Ф Г - П А З А РД Ж И К , П Р О Л Е Т Е Н П О Л У С Е З О Н 2 0 1 4
След 84 дни зимна пауза отборите в Пазарджишката „А” ОФГ подновиха пролетния
дял на шампионата с мачовете от 16-и кръг.
16-и кръг
22 февруари, от 14 часа
Сарая – Барикади /Стрелча/
Свобода-2011 /Пещера/ – Братаница
/Братаница/
Чико /Бяга/ - Величково /Величково/
Марица /Огняново/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - Брацигово /Брацигово/
Светкавица /Синитево/ - Марица /Белово/
Тракиец-2005 /Главиница/ - почива
23 февруари, от 14 часа
Тракия /Пазарджик/ - Левски /Паталеница/
17-и кръг
1 март, от 15 часа
Сарая /Сарая/ - почива
Тракиец /Главиница/ - Тракия /Пазарджик/
Марица /Белово/ - Зенит /Ветрен дол/
Брацигово /Брацигово / - почива
Марица /Огняново/ - Чико /Бяга/
Величково /Величково/ - Свобода-2011
/Пещера/
Братаница /Братаница/ - Барикади /Стрелча/
2 март, от 15 часа
Левски /Паталеница/ - Светкавица /Синитево/
18-и кръг
8 март, от 15 часа
Сарая /Сарая/ - Братаница /Братаница/
Барикади /Стрелча/ - Величково /Величково/
Свобода-2011 /Пещера/ - Марица /Огняново/
Чико /Бяга/ - Брацигово /Брацигово/
Марица /Белово/ - почива
Светкавица /Синитево/ - Тракиец-2005
/Главиница/
Тракия /Пазарджик/ - почива
9 март, от 15 часа
Зенит /Ветрен дол/ - Левски /Паталеница/
19-и кръг
15 март, от 15 часа
Тракия /Пазарджик/ - Сарая /Сарая/
Светкавица /Синитево/ - почива

Тракиец-2005 /Главиница/ - Зенит /Ветрен дол/
Левски /Паталеница/ - почива
Марица /Белово/ - Чико /Бяга/
Брацигово /Брацигово/ - Свобода-2011
/Пещера/
Марица /Огняново/ - Барикади /Стрелча/
Величково /Величково/ - Братаница
/Братаница/
20-и кръг
22 март, от 15 часа
Сарая /Сарая/ - Величково /Величково/
Братаница /Братаница/ - Марица /Огняново/
Тракиец-2005 /Главиница/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - почива
Светкавица /Синитево/ - Тракия /Пазарджик/
23 март, от 15 часа
Чико /Бяга/ - Левски /Паталеница/
Барикади /Стрелча/ - Брацигово /Брацигово/
21-ви кръг
29 март, от 15 часа
Светкавица /Синитево/ - Сарая /Сарая/
Тракия /Пазарджик/- Зенит /Ветрен дол/
Тракиец-2005 /Главиница/ - Чико /Бяга/
Марица /Белово/ - Барикади /Стрелча/
Брацигово /Брацигово/ - Братаница
/Братаница/
Марица /Огняново/ - Величково /Величково/
30 март, от 15 часа
Левски /Паталеница/ - Свобода-2011 /Пещера/
22-ри кръг
5 април, от 16 часа
Сарая /Сарая/ - Марица /Огняново/
Величково /Величково/ - Брацигово
/Брацигово/
Братаница /Братаница/ - Марица /Белово/
Свобода-2011 /Пещера/ - Тракиец-2005
/Главиница/
Чико /Бяга/ - почива
Тракия /Пазарджик/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - Светкавица /Синитево/
6 април, от 16 часа
Барикади /Стрелча/ - Левски /Паталеница/

23-и кръг
12 април, от 16 часа
Зенит /Ветрен дол/ - Сарая /Сарая/
Светкавица /Синитево/ - почива
Тракия /Пазарджик/ - Чико /Бяга/
Свобода-2011 /Пещера/ - почива
Тракиец-2005 /Главиница/ - Барикади
/Стрелча/
Марица /Белово/ - Величково /Величково/
Брацигово /Брацигово/ - Марица /Огняново/
13 април, от 16 часа
Левски /Паталеница/ - Братаница /Братаница/
24-и кръг
19 април, от 16 часа
Сарая /Сарая/ - Брацигово /Брацигово/
Марица /Огняново/ - Марица /Белово/
Величково /Величково/ - Левски /Паталеница/
Братаница /Братаница/ - Тракиец-2005
/Главиница/
Барикади /Стрелча/ - почива
Свобода-2011 /Пещера/ - Тракия /Пазарджик/
Чико /Бяга/ - Светкавица /Синитево/
Зенит /Ветрен дол/ - почива
25-и кръг
26 април, от 16 часа
Сарая /Сарая/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - Чико /Бяга/
Светкавица /Синитево/ - Свобода-2011
/Пещера/
Тракия /Пазарджик/ - Барикади /Стрелча/
Братаница /Братаница/ - почива
Тракиец-2005 /Главиница/ - Величково
/Величково/
Марица /Белово/ - Брацигово /Брацигово/
27 април, от 16 часа
Левски /Паталеница/ - Марица /Огняново/
26-и кръг
1 май, от 17 часа
Сарая /Сарая/ - Марица /Белово/
Брацигово /Брацигово/ - Левски /Паталеница/
Марица /Огняново/ - Тракиец-2005 /Главиница/
Величково /Величково/ - почива
Братаница /Братаница/ - Тракия /Пазарджик/
Барикади /Стрелча/ - Светкавица /Синитево/
Свобода-2011 /Пещера/ - Зенит /Ветрен дол/
Чико /Бяга/ - почива27-и кръг

4 май, от 17 часа
Чико /Бяга/ - Сарая /Сарая/
Свобода-2011 /Пещера/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - Барикади /Стрелча/
Светкавица
/Синитево/
Братаница
/Братаница/
Тракия /Пазарджик/ - Величково /Величково/
Марица /Огняново/ - почива
Тракиец-2005 /Главиница/ - Брацигово
/Брацигово/
Левски /Паталеница/ - Марица /Белово/
28-и кръг
10 май, от 17 часа
Марица /Белово/ - Тракиец-2005 /Главиница/
Брацигово /Брацигово / - почива
Марица /Огняново/ - Тракия /Пазарджик/
Величково
/Величково/
Светкавица
/Синитево/
Братаница /Братаница/ - Зенит /Ветрен дол/
Барикади /Стрелча/ - почива
Свобода-2011 /Пещера/ - Чико /Бяга/
11 май, от 17 часа
Сарая /Сарая/ - Левски /Паталеница/
17 май, от 17 часа
Свобода-2011 /Пещера/ - Сарая /Сарая/
Чико /Бяга/ - Барикади /Стрелча/
Братаница /Братаница/ - почива
Зенит /Ветрен дол/ - Величково /Величково/
Светкавица /Синитево/ - Марица /Огняново/
Тракия /Пазарджик/ - Брацигово /Брацигово/
Марица /Белово/ - почива
Тракиец-2005 /Главиница/ - Левски
/Паталеница/
30-и кръг
31 май, от 17 часа
Сарая /Сарая/ - Тракиец-2005 /Главиница/
Левски /Паталеница/ - почива
Марица /Белово/ - Тракия /Пазарджик/
Брацигово /Брацигово/ - Светкавица
/Синитево/
Марица /Огняново/ - Зенит /Ветрен дол/
Величково /Величково/ - почива
Братаница /Братаница/ - Чико /Бяга/
Барикади /Стрелча/ - Свобода-2011 /Пещера/
Заб. Левски /Паталеница/ играе в неделя
своите мачове с изключение на последните два
кръга и междинния кръг на 1 май.
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