
Кметство Исперихово организира дарителска кампа-
ния за набиране на средства за изграждане на паметник на 
опълченците - Ангел Диев Щерев и Търпо Гоцев Варадинов 
от с. Исперихово, участвали в Руско-турската освободи-

телна война. Нека не 
забравяме примера на 
предците си и да дадем 
своя урок по родолю-
бие. С даренията ще 
бъдем спокойни и гор-
ди, че сме българи, че 
ни има, че ще оставим 
следа след себе си. 
Надяваме се, че всички 

испериховци - родолюбци от 
всички поколения, ще ни под-
крепят да сме силни в нашето 
обединение за построяването 
на този паметник. Даренията са 
със строга отчетност и прозрач-
ност. За всяко дарение ще бъде 
издадено свидетелство.

Кампанията стартира на 20 
февруари, а към момента пър-
вите дарения вече са факт. С 
решение на Общински съвет -
гр. Брацигово е определено мяс-
то - пред кметството. 

Ако имате възможност,
помогнете!

КМЕТСТВО ИСПЕРИХОВО СЪБИРА СРЕДСТВА ЗА ПАМЕТНИК
НА ДВАМАТА СИ ОПЪЛЧЕНЦИ
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Заместник-областният управител Петър Белчев пред-
седателства заседанието на Комисията по заетостта към 
Областния съвет за развитие, което се проведе в Областна 
администрация - Пазарджик. На заседанието присъстваха 
директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 
Пловдив – Мария Георгиева, ръководителите на Бюрата по 
труда в област Пазарджик, Инспекция по труда, предста-
вители на общините, на организации на работодатели и на 
синдикатите. Главният секретар на Областна администра-
ция - Пазарджик, Светлан Карталов представи информация 
за потребностите на работодателите от работна сила в об-
ласт Пазарджик към 1 март 2018 г. Тя е изготвена възоснова 
на обобщените електронни анкети на 247 работодатели от 
областта и съдържа анализ на споделените от тях потреб-
ности от работна сила.

С най-висок приоритет при подбора на назначаваните 
кадри са позитивните лични качества и мотивация и отго-
ворността към работата, следвани от готовност за обучение 
на работното място. Първите 19 най-търсени от работодате-
лите професии (25% от общия им брой) през следващите 6 
месеца формират 59% от усреднената прогноза за търсене 
на работна сила и те са: машинен оператор, оператор в 
дървообработването, работник в дървообработването, сер-
витьор-барман,  готвач, оперативен счетоводител, строител 
– монтажник , продавач – консултант , озеленител, водач на 
МПС за обществен превоз , строител, камериер , помощник 
в строителството, заварчик, шивач , електротехник , адми-
нистратор в хотелиерството, работник в заведенията за 
хранене и развлечения и електромонтьор.

Близо 25% от отговорилите ра-
ботодатели посочват като необхо-
дими за притежаване от търсените 
от тях кадри ключовите компетент-
ности: инициативност и предпри-
емачество (способности за адап-
тиране към промени, за работа в 
екип, поемане на отговорност за 
собствените действия, определяне 
на постижими цели, мотивация за 
успех), общуване на роден език 
(способност да се изразяват и ана-
лизират мисли, чувства и факти в 

устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) 
и общуване в подходяща езикова форма в разнообразен со-
циален и културен контекст, образование и умение за учене 
(умения за организиране и контролиране процеса на учене; 
способност за усвояване и прилагане на нови знания).

Фани Николова от Дирекция „Регионална служба по 
заетостта“ - Пловдив, представи условията за разработ-
ване на Регионална програма за заетост и обучение 2018. 
Определената за област Пазарджик квота за 2018 г. възлиза 
на 377 367 лв. Тя е достатъчна за осигуряване на заетост в 
общественополезни дейности на общо 93 лица за 6 месеца 
на 8-часов работен ден. В случай на назначаване на 6-часов 
работен ден, броят на назначените лица може да се увеличи 
пропорционално.

Със Заповед на областния управител ще бъде назначена 
комисия, която да оцени и класира предложенията на об-
щините и да състави проект за Регионалната програма за 
заетост за 2018 г. Комисията по заетостта одобри и методика 
за оценка на проектните предложения, съдържаща коефици-
енти по приоритети на целевите групи по програмата – безра-
ботни лица с трайни увреждания, безработни младежи до 29 
г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито 
са заети, безработни без или с нетърсена на пазара на труда 
професионална квалификация, безработни без или с ниска 
степен на придобито образование (включително от ромски 
произход), продължително безработни лица и неактивни 
лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Мария ПИЩАЛОВА

ЩЕ ОСИГУРИ ЗАЕТОСТ НА 93 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦАЩЕ ОСИГУРИ ЗАЕТОСТ НА 93 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКВ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕРЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД - ГР. БРАЦИГОВО

О  Б  Я  В  А
 УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

 С Решение № БП-Ц-02/22.03.2018 г. на КЕВР и Заповед № 09/23.03.2018 г. на управителя на дружеството се 
въвеждат нови цени на ВиК-услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД - гр. Брацигово, както следва:

· Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Утвърдени цени Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция
0.833 0.868 0.882 0.908

· Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Утвърдени цени Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция
0.111 0.109 0.110 0.111

· Цена за пречистване на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Утвърдени цени Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция
0.303 0.306 0.299 0.315

Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.04.2018 г.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
К М Е Т С Т В О   с. Б Я Г А
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П Р И К А Н В А

населението на община Бра-
цигово, собственици и други 
обитатели на жилищни сгради, 
ръководители на стопански 
организации и фирми, да се 
включат активно в организаци-
ята за почистване на дворове и 
прилежащи към тях тротоари и 

междужилищни пространства, като отпадъците трябва да 
бъдат сортирани разделно /растителни, битови и рецик-
лируеми - хартия, стъкло и пластмаса/.

Във връзка с това мероприятие и на основание чл.12 
т. 2 от Наредба № 1, приета от ОбС – Брацигово всеки 
гражданин е длъжен да почисти тротоарните платна и 
бордюрите от затревяване около дома си, с което ще до-
принесе за създаване на благоприятна среда на гражда-
ните и туристите, посещаващи нашия град.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме, че в Държавен вестник, брой 27 от 27  
март 2018 г., е публикувано съобщение, с което Община 
Брацигово, на основание § 4к, ал. 6 от ППЗСПЗЗ и т 3.7 на 
Заповеди РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и РД-02-14-454 
от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и 
контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32, 
ал. 1 от ЗА, одобрявам плана на новообразуваните имоти 
в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на граждани 
възоснова на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за ПИ № 000650, 
№ 000646, № 000649, № 000647, № 000648, № 000645 и № 
000643 в м. Сини дол по КВС на землището на с. Бяга, 
ЕКТТЕ 07586, община Брацигово, област Пазарджик.

 Жалби срещу одобрения план на новообразуваните 
имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез 
областния управител на област с административен център 
Пазарджик пред Районен съд – Пещера в 14-дневен срок 
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“. 

Управителният съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – БРАЦИГОВО“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 25 от устава на сдру-
жението и във връзка с Решение на УС от 12.03.2018 г., свик-
ва  общо събрание на сдружението на 30.05.2018 г. от 18:00 
часа на адрес: гр. Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1,
в сградата на Младежки дом, етаж 2 (заседателна зала), при 
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на УС на сдружението за изтек-

лия мандат.
2. Промени в устава на сдружението.
3. Избор на нов УС и председател на УС.
4. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 

28 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия 
ден от 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на раз-
положение на членовете на адреса на сдружението.

Вася Ангелов:
председател на УС на Сдружение 

„ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – БРАЦИГОВО“

РИОСВ - Пазарджик разпореди общините даРИОСВ - Пазарджик разпореди общините да
почистят речните корита и пътищата от отпадъципочистят речните корита и пътищата от отпадъци

РИОСВ – Пазарджик изпрати указания на кметовете на 
контролираните общини до края на месец април да извършат 
проверки на речните корита, общинските пътища и прилежа-
щите територии в териториалния им обхват за нерегламенти-
рани замърсявания и при наличие на такива да организират 
почистването им. След изтичане на срока ще бъдат извърше-
ни проверки. При установяване на замърсявания ще се пред-
приемат съответните административно-наказателни мерки. 

Едновременно ще се осъществи контрол и за замърсява-
не с битови отпадъци на републиканската и общинската пътна 
мрежа и на пътните съоръжения. 

РИОСВ - Пазарджик очаква от кметовете, Областното 
пътно управление и регионалната структура на НК „Железо-
пътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за 
тяхното отстраняване.



Ние - хората2

Изпърха изведнъж от нищото, изтичах и я видях паднала 
под уличната лампа в мъгливата ноемврийска вечер - птичка 
някаква, сива и зашеметена. Явно е летяла ниско и от свет-
лината ли, или от друго, но се ударила в стълба - отстрани на 
човката по шийката й се стичаха капки алена кръв.

Взех я внимателно и нежно в ръце и със свито от жал 
сърце изтичах вкъщи - майка и татко неведнъж ме бяха виж-
дали да се прибирам със сълзи на очи и с пострадало живо-
тинче в ръце - изгубени кучета, изхвърлени котета, ударени 
птици, премачкан заек... Гледали сме ги с дни и седмици, 
преди да ги пуснем обратно или някои от тях да ги дадем на 
приятели като техни домашни животинки. Не всички оживя-
ваха и тогава ревях като гайда.

Тази птичка обаче още на сутринта пърхаше нетърпе-
ливо в импровизирания кафез, готова да разпери крила, 
след като през нощта беше пила доста вода... Затова я взех 
в ръце, излязох в близката гора и я пуснах - в детския ми 
свят птичката трябваше да бъде пусната на свобода в гора-
та. Нищо че може и сама да си отлети с няколко размаха на 
крилата, трябваше докрай да й помогна.

Нито за миг не си помислих дали и колко ще ми е благо-
дарна. Нито за миг не поисках да й изкова тежка клетка от 
метални заповеднически слова на контрол и ултимативно 
задължение да ми се покланя като на благодетел през всич-
ките дни на живота си. Нито за миг не пожелах да бъда ней-
ният господар-освободител и нейните пиленца, и пиленцата 
на нейните пиленца да пърхат с вечна раболепност около 
децата ми и около децата на децата ми.

Децата ми не знаят за тази птичка - сега ще научат от 
този текст, заедно с вас.

Ще вдигнат очи към небето и ще знаят, че някъде там 
летят пилета, потомци на тази птичка, благодарение на едно 
момче с добро сърце, което после е пораснало и е станало 
техен баща. И като техен баща им е говорил за свободата, 
и им е давал пример с живота си - винаги да се стремят да 
бъдат свободни. Да плащат цената на свободата - защото 
„свободата е като хляба, който се меси всеки ден“.

Да внимават да не влизат в клетки, да разпознават кон-
трол и зависимости, да не стават подвластни на манипула-
ции.

Защото самият той, баща им, е помогнал някога и е дал 
свободата на една птичка и нищо не е поискал в замяна.

Защото небето е дом на птици и на хора и всички ние 
принадлежим на небето.

И защото свободата е кислородът, чрез който живее 
духът ни.

Птичката винаги ми е била благодарна - сигурен съм! 
- защото тя самата е искала това. А не защото аз, нейният 
освободител, съм й внушавал такова задължение.

Иначе какъв освободител щях да бъда?
Това си мисля дни след Трети март - за свободата и бла-

годарността на птиците и хората.
Александър УРУМОВ

На 25 март Православната църква отбеляза празника 
Благовещение - денят, в който Дева Мария разбира бла-
гата вест, че ще роди непорочно 
заченат син, съобщена й от Ар-
хангел Гавраил. Това е един от по-
стоянните празници в църковния 
календар, тъй като всяка година се 
чества на една и съща дата. Заедно 
с християнския празник, българите 
отбелязват и фолклорния празник 
Благовец.

Народните поверия гласят, че на 
Благовещение кукувицата се чува за 
първи път и това е знак, че пролетта е 
настъпила. Затова празникът в някои 
райони на България се нарича още 
Кукувден. Обредните песни, които се 
изпълняват на този ден, съобщават, че 
пролетната птичка вече е дошла, а с нея и пролетта. Според 
вярванията на старите българи, кукувицата се чува само до 
Еньовден или Петровден, тоест до началото на лятото, след 
което замлъква. Това е причината всички да се ослушват за 
нейното кукане, което предсказва колко години ще живее 
човек, вслушал се в гласа й. Според друго народно пове-
рие, чуеш ли гласа на кукувица, трябва да пипнеш парче 

хляб и пара, за да си сит и богат през цялата година, а нова-
та реколта да е благодатна. 

Друг обичай, който се спазва в навече-
рието на Благовец, е почистването на 
селските дворове и паленето на обредни 
пролетни огньове със събраните отпадъ-
ци. Покрай тях момите запяват обредни 
песни и тръгват да обикалят къщите в 
селото, за да известят, че кукувиците са 
пристигнали, а с тях и пролетта. 

Капризният месец март тази година 
съвсем обърка нагласите на хората, но 
това не попречи те да спазят обредния 
календар. В най-високата точка на об-
щина Брацигово – Равногор, жителите 
на селото пренебрегнаха лошото време и 
интензивния снеговалеж и на Бърчината, 
както те наричат центъра на селото, запа-
лиха голям огън, около който с тенекии и 

викове гониха злите сили и призоваваха пролетта да внесе 
поредната порция живец във всеки дом. И въпреки че куку-
вица сигурно ще чуят едва към Петровден, те се бяха подгот-
вили и с пара, и с питка - както му е ред, а около лумналите 
цепеници се изви и хоро, на което се хванаха местните жени 
и майки, покровителствани от Света Богородица.

Мария СПАСОВА

НЧ „Просвета - 1911“ организираха и проведоха 
един хубав празник. В седмицата преди  това 
по всичко личеше, че идва най-големият светъл 
християнски празник. Селото бе основно по-
чистено, тротоарните бордюри - варосани, което 
освежи пустите  улици. Цяла  неделя миряните 
посещаваха божествените великденски служби, 
както изискват църковните канони. В съботната 
вечер храмът бе препълнен  с млади и стари за 
Възкресението Христово.

На самия Великден  привечер на площада се проведе 

която изнесе поздравително хвалебствено слово, носещо 
светлина в душите и сърцата, истинска пасхална радост и 
благодарност. Тя пожела на всички весел празник.

Битовата група при читалището изнесе подходяща 
програма от автентични песни. Осигурената музика от 
кметството с ръководител Йордан Христев повиши  на-
строението и на площада до късно вечерта се виеше 
кръшно българско хоро.

Катя КОМИТОВА

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИÑÏÎÄÅËÅÍÈ ÌÈÑËÈ

ЗА СВОБОДАТА И БЛАГОДАРНОСТТА НА ЗА СВОБОДАТА И БЛАГОДАРНОСТТА НА 
ПТИЦИТЕ И ХОРАТАПТИЦИТЕ И ХОРАТА

Флора Кънева – едно име, което никак не стряска бра-
циговци, защото и собственото, и фамилията са типични за 
района. Но кой всъщност се крие зад него? 

По-възрастните ще се полутат малко и в безсилието си 
да се сетят, ще махнат с ръка и ще отминат. Младите ще по-
вдигнат ръце и също ще отминат.

А Флора Кънева ще им се усмихва с благата си усмив-
ка от по-добрия свят, защото никой не умира истински, 
докато има живи, които си спомнят за него. Наистина си 
спомнят …

Като признание към делото и заслугите на инж. Флора 
Кънева, родена в Равногор през далечна-
та 1928 г., софийската общност кръщават 
на нейно име улица, а на спирката на бул. 
„България“ в столицата изграждат чеш-
ма с паметна плоча в нейна чест. Чешма 
„Флора“.

Преди обаче да даде името си на 
една улица в София и преди една чешма, 
кръстена на нея, да разхлажда и утолява 
жадните столичани, инж. Флора Кънева 
проектира и ръководи изграждането на 
нови паркове и градини. Участва в из-
граждането на вятърно-лесозащитен пояс 

около Кремиковци, в реконструкцията на Борисовата гра-
дина, във вертикални планировки на жилищните комплек-
си в кварталите „Красно село“, „Западен парк“ „Красна 
поляна“, „Лозенец“ и др. Успешно работи по изграждането 
на модерни нововъведения - „Пеещите фонтани“ на езеро-
то “Ариана”, оформянето на първите пешеходни подлези, 
поставянето на нови архитектурни елементи по скулптурите 
в Борисовата градина. Венецът на нейната професионална 
работа са проектирането и оформлението на Южния парк 
и парковите площи на Народния дворец на културата. Със 
своето умение да работи с хората, със съветите и цялост-
ното си поведение на ръководител и професионалист, тя 
изпреварва с много нашето време, ратувайки за хармония 
в човешките отношения на всички нива - социални, поли-
тически, икономически, нравствени, морални. След пенсио-
нирането си отново отдава сили за работа за общественото 
благо като секретар на Южен парк и председател на читали-
ще „Петър Берон“ в кв. „Иван Вазов“.

А сред своите инж. Флора Кънева е рядко съчетание на 
човечност, скромност, отзивчивост. Притежава толкова ряд-
ко срещаните днес доброта и алтруизъм - винаги готова да 
окаже помощ, да изслуша и съчувства. Една изключителна 
жена, майка, домакиня, грижовна съпруга. Винаги красива 
и лъчезарна, с руси коси и синьозелени очи, от нея винаги  
е струяла увереност, вяра и толерантност. Семейството й 
винаги са се изумявали от способностите й и да ходи на ра-
бота, и да успее да напазарува, да сготви, да изчисти, да из-
пере - да свърши онази черна, неблагодарна женска работа, 
която мъжете често недооценяват и не забелязват. Нейният 
живот с Атанас Кънев е изпълнен с нежност и любов, с ду-
ховен комфорт, създаван благодарение на такта, умението и 
всеотдайността на жената с име на цветя. 

Инж. Флора Кънева остана един достоен човек, дал на 
семейството си и обществото много истина, красота и поч-
теност. Надяваме се, че прочитайки тези редове все някой 
ще се сети за … Аха! Онази Флора Кънева! На която е кръс-
тена улица в София и е построена чешма…

Тодор КЪНЕВ

Ф Л О Р А

ВЕЛИКДЕН В РОЗОВОВЕЛИКДЕН В РОЗОВО

С шествие на всички
участници започна седмото  
издание на  надиграване 
„Лазарска броеница 2018“ в 
Брацигово. Празникът стар-
тира с дефиле на участни-
ците, огласено от кабагайда. 
От емблематичното за града 
място – Синджирли бунар, 
танцьорите се отправиха към 
площад „Централен“ пред 
Общината, където до късен 
обед демонстрираха своите 
умения. Седемнадесет клуба 
от страната и областта танцу-
ваха в сърцето на бунтовния 
град, а накрая всички заедно 
извиха най-дългото хоро. 
Програмата на тазгодишното 
надиграване включваше де-
монстрация на две хора от по три минути. За финал всички 
състави показаха уменията си в Граовско хоро.

Жителите и гостите на града имаха възможност да се 
насладят на различни неравноделни български танци. Те 
можеха да видят Айдар аваси, Кукугушко хоро, Батут хоро, 
Камишица, Видинско хоро, Боалийско хоро, Македонска 
китка, Кюстендилска ръченица и още, и още най-различни 
български народни танци.

С това танцово събитие, което се организира  за сед-
ма поредна година, инициаторите - НЧ „Васил Петлешков 
– 1874“, подкрепиха флашмоб на световната кампания 
„ДРЪЖ СЕ, ЗЕМЬО, БЪЛГАРИТЕ ТАНЦУВАТ“.

Оcнoвнaтa цeл нa 
кaмпaниятa „ДРЪЖ СЕ, 
ЗЕМЬО, БЪЛГАРИТЕ 
ТАНЦУВАТ“ e дa ce пoпy-
ляpизиpaт бългapcкитe 
нapoдни тaнци в страната 
и чyжбинa, кaтo ce пpe-
дcтaвят c видeoклипoвe, 
изпpaтeни oт пpoфecиo-
нaлни тaнцьopи и любитe-
ли, oблeчeни в кocтюми и 
мoдepни дpeхи, вмecтo c 
нapoдни нocии.

Някoи oт участни-
ците в тази кампания 

дори танцуват хора на фона на
мoдepнa мyзикa (хип-хoп, poк и 
дp.), зa дa ce илюcтpиpa идeятa, чe 
бългapcкитe тaнци ca yникaлни и тe 
бихa мoгли дa влязaт в диcкoтeкитe 
и дa ce тaнцyвaт нa вcякaквa мyзи-
кa пo цял cвят. Защото българският 
танц е оригинално решение за 
справяне със страничните ефекти 
от модернизацията в съвременния 
свят – обездвижването и стреса 
- европейски и световен бич, който 
убива 500 000 души всяка година.

Всички състави доказаха, че 
българският танц на базата на 
неравноделните тактове, значи-
телно подсилва имунната система. 
Другите видове - аеробика, танци 

и спортни занимания, развиват единствено дадена група 
натоварени мускули и за постигането на ефект се изисква 
много време. За много от тях са нужни и скъпа екипировка, 
и специално оборудване, и специални спортни терени.

Българския танц може да се практикува и на работно-
то място, във всеки клуб или ресторант, или където и да е. 
Изисква много малко време поради големия ефект от нерав-
ноделните тактове, които  са ни завещани от траките.

 От тази година надиграването „Лазарска броеница“ има 
и свое оригинално лого, изработено от нашата активна тан-
цьорка Ели Глухчева.

Галина ТРАЯНОВА

ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА 2018ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА 2018

Благовещение
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РЕШЕНИЕ

№. 123/2.3.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, Х състав,
в открито заседание на 7 февруари 2018 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ
  ГЕОРГИ ВИДЕВ

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съ-
дия ГЕОРГИ ПЕТРОВ к.н.а.дело № 1001 по описа на съда за 
2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

I. За характера на производството, жалбите и станови-
щата на страните:

1. Производството е по реда на Глава Десета, Раздел 
Трети от АПК.

2. Образувано е по протест на прокурор при Окръж-
на прокуратура Пазарджик против Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 14 от 
25.09.2008 г. на Общински съвет - Брацигово.

Сочи се, че в случая е нарушено правилото на чл. 26, ал. 
2 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, доколкото 
проектите и мотивите към тях, както за приемане, така и за 
изменение на подзаконовия нормативен акт (с изключение 
на проекта за изменение и допълнение на чл. 56, ал. 3 от 
Наредбата, приет с Решение № 138 от 24.06.2016 г.), не са 
надлежно публикувани.

Неспазени в този случай се считат и изискванията на 
чл. 13 и сл. от Указ № 883 от 24.04.1974 г.  за прилагане на 
Закона за нормативните актове.

Иска се отмяна на протестираната Наредба и присъжда-
не на сторените разноски по производството.

3. Ответният Общински съвет Брацигово не взема ста-
новище по протеста.

II. За допустимостта:
4. Според правилото на чл. 187, ал. 1 от АПК, подза-

коновите нормативни актове могат да бъдат оспорени без 
ограничение във времето.

Това ще рече, че протестът е ДОПУСТИМ.

III. За фактите:
5. Процесната Наредба за реда за придобиване, управ-

ление и разпореждане с общинско имущество е приета с 
Решение № 141 по Протокол № 14 от заседание на Общин-
ски съвет Брацигово от 25.09.2008 г. (л. 51 по делото).

Първоначалният текст на Наредбата е изменян, както 
следва :

-  с Решение № 166 по Протокол № 17 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 27.11.2008 г. (л. 95 по делото);

-  с Решение № 241 по Протокол № 22 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 26.03.2009 г. (л. 143 по делото);

-  с Решение № 248 по Протокол № 23 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 23.04.2009 г. (л. 120 по делото);

-  с Решение № 435 по Протокол № 34 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 26.03.2010 г. (л. 167 по делото);

-  с Решение № 592 по Протокол № 47 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 31.03.2011 г. (л. 196 по делото);

-  с Решение № 631 по Протокол № 48 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 29.04.2011 г. (л. 120 по делото);

-  с Решение № 270 по Протокол № 18 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 31.01.203 г. (л. 251 по делото);

-  с Решение № 547 по Протокол № 34 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 29.05.2014 г.(л. 275 по делото);

-  с Решение № 659 по Протокол № 40 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 22.12.2014 г. (л. 299 по делото);

-  с Решение № 693 по Протокол № 42 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 27.02.2015 г. (л. 320 по делото);

-  с Решение № 138 по Протокол № 11 от заседание на Об-
щински съвет Брацигово от 24.06.2016 г. (л. 344 по делото);

Единствено в преписката по приемане на последно по-
соченото решение е приложена справка (л. 325 по делото), 
относно публикувано обявление на интернет страницата на  
Общинска администрация Брацигово, на проект за измене-
ние  и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.

6. С оглед указанията на съда, по делото е прието писмо 
вх. № 354 от 18.11.2018 г., в което председателят на Об-
щински съвет Брацигово е заявил, че Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество не е публикувана на интернет страницата на Об-
щина Брацигово и не е разгласявана чрез местни печатни 
издания. 

Посочено е също, че единственото обявление в изпъл-
нение на чл. 28 от ЗНА е за изменение и допълнение на чл. 
56, ал. 3 от Наредбата, прието с Решение № 138 от 24.06.2016 
г.

Всички тези факти са съответни на представените по 
делото доказателства и не са спорни между страните.

IV. За правото: 
7. Според правилото на чл. 26, ал. 2 от Закона за нор-

мативните актове (редакция към ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 
г., в сила от 01.01.2008 г.), преди внасянето на проект на 
нормативен акт за издаване или приемане от компетентния 
орган, съставителят на проекта го публикува на интернет 
страницата на съответната институция заедно с мотивите, 
съответно доклада, като на заинтересованите лица се пре-
доставя най-малко 14-дневен срок за предложения и стано-
вища по проекта.

Съответно, според чл. 28, ал. 2 от ЗНА (същата редак-
ция), мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. причините, 
които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. 
финансовите и други средства, необходими за прилагането 
на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, 
включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съ-

ответствие с правото на Европейския съюз.
8.  Съобразно чл. 13 от Указ № 883 за прилагане на За-

кона за нормативните актове, обсъждането е задължителен 
етап от процедурата по изготвяне на проект за нормативен 
акт, като в чл. 16 от Указа е предвидено, че възоснова на 
обсъждането съставителят внася необходимите изменения 
в законопроекта и го представя на органа, който отговаря 
за изготвянето му.

Като краен резултат, нормата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА (съ-
щата редакция) предвижда - проект на нормативен акт, към 
който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно 
изискванията по ал. 2, да не се обсъжда от компетентния 
орган.

Несъмнено е, че това изискване е императивно. Сиреч, 
неспазването му е съществено нарушение на процесуални-
те правила за приемане на съответния нормативен акт.

9. Както се посочи в конкретния казус, нито проектът 
и мотивите  за приемане на процесната наредба, нито пък 
проектите и мотивите за всяко едно от нейните последващи 
изменения и допълнения, са публикувани на интернет стра-
ницата на Общинска администрация или по какъвто и да е 
друг начин са били обявявани на общността.

Това ще рече, че Наредбата е приета при допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, които 
налагат нейната отмяна изцяло.

Разбира се, публикуването в интернет на проекта за из-
менение и допълнение на чл. 56, ал. 3 от Наредбата, прието 
с Решение № 138 от 24.06.2016 г., няма за последица санира-
нето на процесуалните нарушения, допуснати при първона-
чалното приемане на подзаконовия нормативен акт.

V. За разноските:

10. С оглед приетия за установен резултат, на прокурату-
рата се дължат сторените разноски по производството, ко-
ито се констатираха  в размер на 20,00 лв., за платена такса 
за обнародване на съобщение в Държавен вестник.

Ето защо съдът

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение 
№ 141 по Протокол № 14 от 25.09.2008 г. на Общински съвет 
гр. Брацигово.

ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна 
прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00 лв. /двадесет лв./, 
представляваща заплатена такса за обнародване на съоб-
щение в Държавен вестник.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет-
дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна 
жалба пред Върховния административен съд на Република 
България.

Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 
от АПК, след влизането му в сила.V

Община Брацигово също има План за противодействие 
на тероризма, който е разработен в отговор на устойчивото 
нарастване на нивата на терористична заплаха и в изпъл-
нение на Решение № 669 от 02.11.2017 яг.на МС за приема-
не на Национален план за противодействие на тероризма. 
Разработен е в отговор на устойчивото нарастване на 
нивата на терористична заплаха и осигурява постоянна и 
адекватна защита на гражданите и територията на община 
Брацигово срещу терористични заплахи.

• Единно разбиране на рисковете и координиране 
действията на компетентните държавни и общински орга-
ни при повишени нива на заплаха от терористична дейност 
и при овладяване на последствията от терористични акто-
ве.

• Превенция чрез установяване и отстраняване на 
причините и условията, способстващи извършването на 
тероризъм.

Планът създава организация за оповестяване, инфор-
миране, реагиране и управление на силите и средствата 
за предотвратяване и неутрализиране на терористични 
заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на 
последствията при осъществен терористичен акт.

Предмет на плана са и дейностите на компетентните 
институции при различните нива на заплаха и степени на 
готовност. Задачите и отговорностите на компетентните 
институции по противодействие на тероризма и овладява-
не на последствията от терористични актове произтичат от 
Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ), норматив-
ните документи, уреждащи тяхната дейност и взаимодей-
ствието помежду им.

Степените на готовност за реагиране при терористична 
заплаха са:

- „ЗЕЛЕНА СТЕПЕН“ – постоянна готовност;
- „ЖЪЛТА СТЕПЕН“ – предупреждение;
- „ОРАНЖЕВА СТЕПЕН“ – повишена готовност;
- „ЧЕРВЕНА СТЕПЕН“ – реагиране.
За осигуряване ефективното изпълнение на плана най-

малко един път на две години се провеждат национални 
учения за практическо отработване на отделни елементи от 
плана. Ръководителите на щабовете на области и общини 
организират събиране и обучение на щабовете най-малко 
един път на две години. Органите на изпълнителната власт 
и юридическите лица, на които са възложени функции по 
противодействие на тероризма, най-малко един път на две 
години планират и провеждат обучение и подготовка за 
действие при терористични актове.

„Априлци“

В деня на пролетното равноденствие, когато денят 
и нощта стават равни, се проведе  общинският кръг на 
ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари 
и извънредни ситуации“, чийто организатор е Регионална 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на население-
то“ – Пазарджик, в партньорство с Община Брацигово.

Домакин на състезанието беше както всяка година НЧ 
„Васил Петлешков -1874“.

В надпреварата взеха участие три отбора с по чети-
рима участници от пети до седми клас на СУ „Народни 
будители“, ОУ „Христо Ботев“ – Бяга и ОУ „Христо Ботев“ 
- Исперихово. Целта на ежегодните състезания е да се 
провери нивото на придобитите знания и умения при бед-
ствия, пожари и други извънредни ситуации, както и да се 
мотивират подрастващите за по-нататъшна подготовка за 

действия, свързани със защита 
на населението при природни 
бедствия, промишлени аварии 
и катастрофи. Теоретичната 
подготовка на състезателите 
бе проверена чрез тест, на 
чиито въпроси те трябваше да 
отговорят в рамките на 30 мин. 
Класирането както всяка година 
е отборно, като отборните точки 
се определят от сбора на инди-
видуалните точки, получени от 
всеки участник в отбора. По-
бедителите в общинския кръг 
продължават да мерят сили 
на регионалното състезание в 
Пазарджик, което тази година 

Ето и резултатите от крайното класиране:
I място за отбора на СУ „Народни будители“- Брацигово
- Ванеса Тулева – 18 т.
- Радослав Кацаров – 17 т.
- Гергана Георгиева – 15 т.
- Ивайла Гълъбова – 17 т.
II място за отбора на ОУ „Христо Ботев“ – Бяга
- Стефка Борисова – 15 т.
- Катрин Бончева – 18 т.
- Петя Младенова – 18 т.
- Златка Райнова – 8 т.
III място за отбора на ОУ „Христо Ботев“ – Исперихово
- Методи Шатаров – 9 т.
- Юлиян Зартов – 5 т.
- Петко Атанасов – 15 т.
- Ема Нуриева – 15 т.

Димитър ДИМИТРОВ

И з  р а б о т а т а  н а  О б щ и н с к и  с ъ в е т  -  Б р а ц и г о в о

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
ПРОВЕРИ УЧЕНИЦИТЕПРОВЕРИ УЧЕНИЦИТЕ О Б Я В А

за вакантни длъжности в
Съвместното командване на силите за приемане

на военна служба на лица,завършили граждански
средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Със заповед No ОХ – 206/09.03.2018 г. на министъра 
на отбраната на Република България са обявени 62 
(шестдесет и две) вакантни длъжности, които следва 
да се заемат след провеждане на конкурс за приема-
не на военна служба на лица, завършили граждански 
средни или висши училища в страната и в чужбина, във 
военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното 
командване на силите, както следва: 

1.за в. ф. 22980 - София, съгласно Приложение No 1;

2. за в. ф. 28860 - Горна Малина, съгласноПриложение No 2;

3. за в. ф. 32450 - Мокрен, съгласно Приложение № 3. 

Срок за подаване на документи до началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик

до 09.05.2018 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА 
ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във 
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и 
Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 2,
стая № 17, тел. 03552/2065, старши специалист Дими-
тър Димитров, ет. 2 стая № 12, тел. 03552/2065, или във
Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10,
тел. 034/445 463.
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Общество

СТАРЦИТЕ ОТ НАШАТА МАХАЛА

Уличката, на която живеех като дете – „Вълев бунар“, 
беше малка и тясна, а при това – пренаселена. На нея, за 
място под слънцето, ние – поне двайсетина деца, и старците 
– и те почти колкото нас, водехме ежедневни войни. В онези 
години нямаше телевизия, електронни игри или каквото и 
да е друго, което да ни задържа затворени в старите къщи. 
Улицата беше нашето царство. Там се играеше непрекъсна-
то на футбол, народна топка, дама, джамени, панти, челик, 
свинкя, плюкала, пътни знаци и на още поне дузина вариан-
ти на лудешките гоненици и криеници!

Боже, колко много романтика са погубили съвременните 
компютри и телефони!

Тази непрекъсната врява и блъсканиците влудяваха 
бабите, които, насядали по импровизирани край портичките 
им пейки, искаха да си плетат, да си бъбрят за манджи и да 
споделят актуалните клюки. Обикновено привечер, към тях 
се присъединяваха и мъжете им, но и те не бяха по-различ-
ни. До един - стари, та прастари!

Вижте ги на снимката – извадили си масичка, пийват си 
ракийката и, доста по-гръмогласно от жените, спорят по раз-
ни техни си проблеми, свързани с политиката, магаретата и 
козите.

И дядковците не можеха да ни търпят, че то я някоя топка 
ще събори чашите, я челикът ще удари някого по главата.

Лично за мен, 6-7-годишното хлапе тогава, светът беше 
ясно създаден - веднъж и завинаги. Според тогавашното 
ми мислене, той се състоеше от деца, родители и старци. И 
щеше да си стои такъв завинаги – с все същите деца, роди-
тели и старци. Ето защо някак си не можех да възприема за 
вярно хвалбите на тези вечно охкащи бабички и клатушка-
щи се старци, че преди години и те са били млади, стройни 
и пъргави.

Днес вече всичко си е на мястото – светът отново се 
състои от деца, родители и старци, само дето вече не са съ-
щите. По-лошото е, че изчезнаха и пейките, и масичките, и 
хората около тях. А най-лошото пък е, че изчезнаха и децата, 
с охлузени от падания колене и запотени от тичане лица… 
Уличката днес е напълно пуста!

А връщането ми към нея стана съвсем неволно. Случи 
се, когато започнах да се ровя в списъка с наградените по 
време на Първата световна война брациговци. И по-точно 
- когато се натъкнах на първото име в него:

- Я! – възкликнах учудено в първия момент. – Че това е 
бил дядо Доню! Виж го ти какъв герой бил! А аз го познавах 

само като образа от снимката – първият вдясно. И съм го 
запомнил като най-лошия измежду всички. Според детската 
ми преценка, естествено. Всъщност, сега си признавам, че 
е имало защо той да бъде лош. По онова време дядо Доню 
беше един от онези, които бяха нещо като днешните такси-
метрови превозвачи. Но не с 
автомобили, не! През моето 
детство в Брацигово автомо-
били се мяркаха от дъжд на 
вятър и ние дълго тичахме 
след тях да гълтаме праха им 
и да крещим възторжено: „Так-
се! Таксе!“ Това беше думата 
за лека кола. Или поне ние не 
знаехме друга. 

А дядо Донювото такси 
беше всъщност една конска 
бричка. Думата е точна – то-
гава тя нямаше друг аналог. 
За тези, които не могат да си 
я представят, ще обясня на-
кратко, че се касае за една 
къса конска каручка, с монти-
рана върху „шасито“ кабинка, 
скована изцяло от шперплат 
и с полуобъл покрив. В нея се 
побираха най-много шест път-
ници, настанени плътно един 
до друг върху две надлъжно закрепени дървени пейки.

В града имаше няколко такива и това беше единственият 
пътнически превоз за и от жп-гарата. Тя беше отдалечена на 
около 2 км от центъра на града, колкото впрочем е и сега, но 
старото Брацигово свършваше още преди Плачи камен. А 
шосето надолу беше съвсем пусто, чакълливо и много праш-
но. Преодоляването му, особено пък ако носиш и куфар в ръ-
цете, беше доста трудно и бричките бяха желаното спасение 
за всички пътуващи. А те бяха много, защото освен влака, 
друг вид междуселищен транспорт просто нямаше.

По тази причина, по няколко пъти на ден, дядо Доню 
впрягаше кончето и тръгваше към гарата. А там вече бяхме 
и ние – най-палавите от момчетата. Старите влакове не бяха 
гледка за изпускане. Ах, тези парни локомотиви! Те бяха 
като истински огнедишащи зверове. Самото им задаване си 
беше страхотно зрелище и ние му се наслаждавахме всеки 
ден. От нетърпение, най-напред залягахме на релсите и при-
тискахме ушите си към тях. Искахме да усетим пристигането 
на влака преди да се е видял. Так-так, так-так – потръпваше 
металът и ние започвахме да скачаме и да крещим като ин-
дианчета: „Иде! Иде!“ А, и да не пропусна – пред чакалнята 
имаше и една камбанка с две чукчета, която предизвестя-
ваше потеглянето на влака от предходната гара. „Тан-тан! 
Тан-тан!“

Тръгнал е, иде!
Нетърпението ни стигаше до предела си.
След десетина минути иззад дървообработващия завод 

изведнъж се издигаше облак от дим, а машинистът надува-
ше свирката. „У-ху-у-у!“

На самата гара, вече спрелият локомотив пухтеше само-
доволно и приличаше на някакво гигантско куче, оплезило 

езика си след яко препускане. И когато престоят му свър-
шеше, свирката отново изпищяваше, а парната машина 
започваше да пухти бавно и тежко. Тогава мотовилките, 
прихващащи колелата, с причудливи движения задвижваха 

плавно цялата 
к о м п о з и ц и я 
напред. Неза-
бравима цере-
мония!

Но наслада-
та свършваше 
дотам, а след 
нея започваше 
нашата „битка“ 
с дядо Доню. 
Той вече беше 
настанил път-
ниците си в 
бричката, а 
куфарите им - в 
един железен 
п о л у к р ъ г ъ л 
кош, монтиран 
на гърба.

И точно този 
кош беше на-
шата оспорвана 

територия. Щом бричката поемеше напред, ние се затич-
вахме и увисвахме точно като куфарите. Допълнителният, 
при това и незаплатен, товар обаче никак не се харесваше 
на нашия съсед - кончето му и без нас беше прекалено пре-
товарено. За да ни прогони, дядо Доню слизаше ядосан до 
позеленяване и ни погваше с камшика. Но - без никакъв 
резултат. Щом бричката тръгнеше повторно, ние отново за-
емахме местата си. Запомнил съм, че по едно време дядото 
най-накрая изнамери някакво частично решение - изобрети 
си един много дълъг камшик. Него той пускаше в ход без да 
спира и без да слиза – шибаше ни през покрива. Уцелените 
падаха на земята, а догонването на препускащата бричка 
ставаше невъзможно. Един или двама понякога изваждаха 
късмет и оцеляваха.

Ето това беше причината дядо Доню да ми се струва 
лош. И затова дори и вечер не смеех да го приближа. Откъде 
да го знам дали няма да извади камшика и да си навакса 
пропуснатото през деня.

А при тези разговори край масичката е възможно той 
да е разказвал и за бойните си подвизи. Ако е било така, 
значи заради едно безплатно возене съм пропуснал да чуя 
от първо лице какви ли не истории за подвизи, до които сега 
се мъча да се добера. Но кой знае – на онази възраст едва ли 
съм щял да му повярвам. Та той беше просто един обикно-
вен дядо. Как е могъл да ме убеди, че се е втурвал в яростна 
атака с втикнат на пушката си щик, след като месеци наред 
не можеше да ни  настигне с камшика!

Сега разбира се съжалявам. Но пък и откъде да съм зна-
ел с какво ще се захвана след половин век?

Димитър ДЪНЕКОВ

Брат и сестра близнаци са сред големите таланти на 
п л о в д и в с к и я 
тенис. Вече 6 
години Илиян и 
Йоанна Радулови 
усъвършенстват 
уменията си в 
тенис клуб „Тра-
кия“ под вещото 
ръководство на 
своя треньор и 
вуйчо Христо 
Боянов. Двамата 
бяха част от на-
ционалния отбор 
до 14 години на 
Източноевропей-
ското първен-
ство в Анталия, 
на което Илиян 
се класира 5-и, а Йоанна - 9-а. Близнаците навършват 13 годи-
ни това лято и тепърва ще тръгнат по международни турнири, 
след като спечелиха редица отличия на домашна сцена. 
Всъщност вече имат успехи и навън - миналата година Илиян 
стана втори на силния турнир „Форо Италико“ в Италия, а 
малко не достигна на Йоанна да се класира в същата надпре-
вара, която представлява своеобразен Мастърс турнир при 
децата. И двамата са трети на родния Мастърс до 12 години. 
През 2017 г. Илиян спечели няколко турнира при най-малките 
на сингъл и на двойки, а Йоанна е многократна финалистка.

По тениса ги запалил дядо им – учителят Сергей Бо-
янов, който за съжаление вече не е сред нас. Тенисът е 
семейна традиция, така че не са имали право на избор, 
смее се Христо, който е завършил спортното училище в 
Пловдив и е играл в „Локомотив“ и „Академик“, преди да 
бъде създаден ТК „Тракия“.

Илиян и Йоанна вече имат и първите си 
успехи в по-горната възрастова група, в коя-
то започнаха да се състезават от началото на 
този сезон - стигнаха финалите на държавното

до 14 години в Хасково. В момента Илиян е
трети в ранглистата в тази възраст, Йоанна е
до од ас о о о е а е

пета. Предпочитаната от тях настилка е клей.
р р р

И двамата се възхищават на Роджър Фе-
р д

дерер, а мечтата на Илиян е да играе с него.
р

Йоанна си има любимка и при жените - Сери-
дерер, а мечтата на Илиян е да играе с него.

на Уилямс. Според вуйчо Христо, тя е отлична
р р

ученичка, а самочувствието й дошло след
р у р ,

поканата в националния отбор до 14 години.
у , у д д

Докато Илиян още от малък е мислел само
р

и единствено за тенис и се раздава повече
на тренировките. Шестокласници са в „Княз

р

Александър I“, а Йоанна помага на брат си с
на тренировките. Шестокласници са в „Княз

учението. Тя харесва историята и „Човек и
р р

природа“, докато той не може да се похва-
у р р

ли с любим предмет. На корта се подкрепят,
р р д , д д

почти не са 
се разделяли, 
не могат един 
без друг. Съ-
ветите обаче 
ги оставят 
на треньора. 
Колкото по-
големи стават, 
все повече 
о с ъ з н а в а т , 
че братската 
подкрепа е 
изключител-
но важна в 
тениса.

Има много трудни моменти и само едно „Давай!“ може да 
изиграе ключова роля в даден мач, споделя Христо Боянов. 
Нито тениса пречи на ученето, нито обратното - има време за 
всичко, категорични са младите таланти. Имат си и хобита. 
Йоанна обожава да язди коне и дори го прави често преди 
турнир, за да се настрои за битките. Брат й пък е страстен 
поклонник на тениса на маса.

Иначе в ТК „Тракия“ се готвят десетина деца, а другите 
треньори са Серафим Грозев и Димо Толев. И двамата са 
бивши състезатели, познати имена в българския тенис. 
Серафим Грозев вървеше заедно с Григор Димитров в 
юношеските години и не му отстъпваше по талант, но в един 
момент реши да стане треньор, казва още Христо Боянов. 
Илиян и Йоанна се развиват много добре, вече са фактори 
в тяхната възраст. „Миналата година играеха квалификации, 
сега са поставени в схемите - не крие задоволството си 
треньорът - Тази година ще наблегнем на повече между-
народни турнири, макар че е трудно финансово. Добре, че 
таткото помага!“ - завършва той.
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