
През април, когато природата се събужда за 
живот, а слънцето стопля душите ни, настъпва 
най-хубавият християнски празник - Великден. 

Това е празник на Възкресението, на победата 
на доброто над злото, на живота над смъртта.

Нека с отворени сърца посрещнем този светъл 
ден. Нека си пожелаем здраве, благополучие и изпъл-
нени с безкрайна радост Великденски празници.

Нека има мир и любов в душите и сърцата ни!

  Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово
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Православният свят е 
в очакване на Великден 
- кулминацията на Страст-
ната седмица. Седмицата 
на страданията (на старо-
български страст означава 
страдание) е и последната 
от земния живот на Исус 
Христос. Започва с тър-
жественото му влизане 
в Йерусалим и завършва 
с неговото Възкресение. 
Всеки ден от тази седмица, 
която е и последната от Ве-
ликденския пост, се нарича 
Велик. 

Велики понеделник  
– Вън търговците 

от храма
Исус Христос влиза в 

Йерусалимския храм и го 
намира пълен с търговци, 
които гони оттам, защото 
храмът е дом за молитва, а 
не за пазар. В Евангелието 
се говори за проповедта 
на Спасителя в храма и из-
реченото от него проклятие 
над безплодната смокиня 
- символ на човешката 
душа, която не познава 
молитвата, покаянието и не 
носи духовни плодове.

Велики вторник – 
Последните напътствия

Христос проповядва в 
храма и дава своите послед-
ни нравствени наставления. 
Разказва притчата за десет-
те мъдри девици, очакващи 
идването на Господа и прит-
чата за талантите. Той прави 
пророчества за съдбата на 
град Йерусалим.

Велика сряда – 
Тайната вечеря

Христос е посетен от по-
каяла се грешница, която в 
притеснението си счупва 
съда с драгоценното миро. 
На този ден се провежда и 
Тайната вечеря на Божия 
син с апостолите, по време 
на която Той им казва, че 
един от тях ще Го предаде. 
През нощта срещу чет-
въртък Христос се моли в 
Гетсиманската градина до 
идването на предателя и 
залавянето Му.

Велики четвъртък – 
Присъдата

Произнесена е смъртна-
та присъда над Исус Хрис-
тос и е потвърдена от Пилат 
Понтийски. В същата тази 
вечер, която според еврей-
ските вярвания е началото 
на следния ден (след залез), 
Той е разпнат. На този ден 
свещенослужителите изна-
сят кръста от олтара, което 
символизира носенето му 

от Христос към Голгота. По 
време на маслосвета всеки 
желаещ мирянин бива по-
мазан с елей за здраве.

На този ден се спазва 
строга забрана за работа, 
боядисват се великденски-
те яйца.

Разпети петък – 
Голгота

Това е денят на вели-
ките страдания на Исус. 
Христос приел смирено 
съдбата си да бъде унижа-
ван, обругаван, бичуван, 
бит с плесници, накичен с 
венец от тръни на главата, 
наранен и принуден да носи 
при изкачването към лобно-
то си място тежкия кръст, на 
който ще бъде разпънат на 
Голгота между двама раз-
бойници и където издъхва 
в мъки.

Черен, мрачен, потре-
саващ е денят, в който Бо-
жият Син умира, разпънат 
на кръст като най-позорен 
разбойник. На Велики петък 
бил погребан в каменен сар-
кофаг в пещера, пред която 
властите оставили стража 
и огромен камък на входа. 
На този ден в храмовете е 
Неговото опело. Ходи се на 
църква и се минава под ма-
сата три пъти за здраве.

Неслучайно именно 
в този ден от Страстната 
седмица постът е особено 
строг. Църквата повелява 
тогава да не се яде, нито 
нещо да се пие (дори 
вода). А народът казва, че 
на Велики петък и пиле не 
пее, и гнездо не вие. Всяко 
дихание страда заедно с 
Богочовека, съпричастно 
е на неговата смърт и по-
гребение. В петък никой не 
подхваща каквато и да е 
работа.

Велика събота – 
Запечатването на гроба

Това е ден на оплак-
ването и погребението 
на Исус Христос от майка 
му света Богородица и от 
жени, носещи миро. Гробът 
му е запечатан и пред него 
е поставена стража.

В събота сутринта след 
литургията на някои места 
има обичай свещеникът да 
раздава цветя на вярващи-
те като израз на радостно 
предчувствие за Възкресе-
нието.

На Велика събота обик-
новено се месят и пекат об-
редните великденски хля-
бове. Който не е боядисал 
яйца в четвъртък, го прави 
на този ден.

Светото Възкресение
На този ден е светлото 

Христово възкресение. В 
християнската религия се 
чества на третия ден, след 
като е разпънат на кръст и 
погребан. Празната гробни-
ца е видяна от жените миро-
носци, посетили гроба. Исус 
Христос се явява на Мария 
Магдалена и на апостолите.

Източник: Уикипедия

ЗА СТРАСТНАТА СЕДМИЦА
И СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ
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„Побратимяването съби-
ра на едно място търсенето 
на две общности по начин, 
който им позволява, водени 
от европейска перспектива, 
да разрешават проблемите 
си, като развиват помежду 
си все по-тесни приятелски 
връзки.”

Това е дефиницията за 
побратимяването, дадена 
преди много години от Дж. 
Барет, един от основателите 
на Съвета на Европейските 
общини и региони (СЕОР) 
след Втората световна вой-
на. По този начин той опре-
деля основните ценности, 
залегнали в идеята за по-
братимяване: приятелство, 
сътрудничество и взаимно 
опознаване на народите на 
Европа.

Идеите за европейското 
единство и идентичност са 
в основата на побратимя-
ването. Хилядите градове 
и общини, които гордо де-
монстрират своите връзки  
с други градове и общини 
от Европа са може би най-
красноречивият пример за 
европейско сътрудничество.

Побратимяването е също 
така доста гъвкав и удобен 
инструмент за създаване на 
сътрудничество – може да 
се прилага между малки и 
големи градове, между села 
и общини... Обект на побра-
тимяването могат да бъдат 
широк кръг от въпроси, в не-
говото създаване и развитие 
могат да бъдат въвлечени 
много и различни „действа-
щи лица” от две или повече 
побратимени общности.

Доброто партньорство 
между тях може да донесе 
много ползи за групи, общ-
ности или за цялата община. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ОБЩИНА ЕГИНА (РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ)  МЕЖДУ ОБЩИНА ЕГИНА (РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ)  

И ОБЩИНА БРАЦИГОВО (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)И ОБЩИНА БРАЦИГОВО (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)
Това изявление е основа за развитие на дългосрочни и приятел-

ски връзки между Община Егина и Община Брацигово.
Търсенето на възможности за създаване на приятелски контакти 

между институции, организации, дружества и граждани на двата 
града, обмяната на информация и опит, а също така стартирането 
на няколко европейски взаимни проекта са сред основните цели на 
това двустранно споразумение. 

Съгласявайки се с това, а също и с цел усилването на връзките 
между двата града, представителите на град Егина и на град Браци-
гово се споразумяха за следното: 

1. Да поддържат своите взаимни връзки, уважение и приятел-
ство между градовете и техните жители, а също и между гръцкия и 
българския народ. 

2. Да улесняват обмяната на професионален опит между работ-
ниците, а също и създаването и развитието на лични контакти между 
гражданите на двата града.

3. Да подкрепят създаването и развитието на сътрудничество и 
взаимопомощ между културни, образователни, научни, туристичес-
ки и професионални организации, които също така са свързани с 
институции, различни сфери на бизнеса, неправителствени орга-
низации и различни асоциации от двата града, давайки възможност 
на представители на артистични и художествени групи и състави, а 
също така и на отделни артисти и самодейци, да участват в културни 
мероприятия и прояви, състезания и европейски програми, които 
биха се провели в двата града или в други градове, в сътрудничество 
с Егина и Брацигово. 

4. Да спомагат за усилването на връзките между музеи, библио-
теки, театри и други културни, художествени, образователни и про-
фесионални организации... 

                                                                         
Брацигово, България

ПО СЪСЕДСКИ СИ СТИСНАХМЕ РЪЦЕПО СЪСЕДСКИ СИ СТИСНАХМЕ РЪЦЕ
Като обединяват граждани-
те от различни краища на 
Европа, побратимяването 
им дава възможност да спо-
делят проблеми, да обменят 
идеи и да разберат различ-
ните гледни точки по теми и 
въпроси от общ интерес.

Това е шанс за младите 
хора да опознаят своите 
връстници от различни 
страни и така да изградят 
доверие помежду си. 

Смисълът на побратимя-
ването е в дългосрочното 
сътрудничество между 
партньорите, а не в съвмест-
ната работа в рамките само 
на един конкретен проект. 
Затова то трябва да е в 
състояние да „надживее” 
промените в управлението 
на общината, както и от-
делни проблеми, с които се 
сблъскват някои от парт-
ньорите.

Побратимяването озна-
чава взаимна подкрепа, 
когато някой от тях има 
нужда.  За да се гарантира 
всичко това, е необходимо  
да се работи постоянно, да 
се ревизират условията на 
договора между партньо-
рите, за да отговарят те на 
променящата се ситуация и 
така то да остане актуално и 
динамично.

Не по-малко важно е 
това „двойно обвързване” 
да бъде успешно както за 
местните власти, така и за 
гражданите. 

Надяваме се, че парт-
ньорството на Община Бра-
цигово с Община Егина ще 
допринесе за добруването 
и на двата региона, неза-
висимо от географските и 
икономически различия.

Таня ЙОРГОВА

Първа копка за новия 
стадион в Брацигово напра-
виха в сряда, 9 април. Както 
е известно, Община Браци-
гово спечели проект за из-
граждане на ново спортно 
съоръжение на стойност 5 
милиона и 300 хиляди лева. 
Според разчетите на изпъл-
нителите на обекта до края 
на месец август на мястото 
на сегашния градски стади-
он, който е построен през 
1964 г., трябва да изникне 
чисто нов.

Проектът включва из-
граждане на терен със стан-

дартни размери, модерни 
съблекални, помощно игри-
ще и мултифункционална 
площадка за волейбол, ми-
нифутбол и баскетбол. Зара-
ди стартиращите в близките 
дни строително-ремонтни 
дейности всички домакин-
ски мачове на мъжете и 
децата от Брацигово ще 
бъдат преместени временно 
на стадиона в с. Исперихово. 
Там вече са монтирани бой-
лерите и душовете от събле-
калните на стария градски 
стадион в Брацигово.

„Априлци“

Участък „Полиция” в 
Брацигово, който е част 
от Районното управление 
„Полиция” в Пещера, от 
10.04.2014 г.  се оглавява от 
старши инспектор Мария 
Пенчева. 

39-годишната пазарджик-
лийка постъпва в редиците 
на МВР през 2005-а. Била е 
полицай в IV РПУ на СДВР, 
разузнавач в група „Крими-
нална полиция”, специалист 
в Дирекция „Ревизионна” 
в МВР, разузнавач в сектор 

„Противодействие на иконо-
мическата престъпност” при 
ОДМВР - Пазарджик. 

Ст. инспектор Мария Пен-
чева е награждавана много-
кратно за постигнатите от 
нея резултати в служебната 
дейност.              

   /Соб. инф./

СТАДИОН “ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ”СТАДИОН “ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ”  
ЩЕ СТАНЕ НАЙ-МОДЕРНОТО СПОРТНО ЩЕ СТАНЕ НАЙ-МОДЕРНОТО СПОРТНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ В ОБЛАСТТАСЪОРЪЖЕНИЕ В ОБЛАСТТА

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ДАМА ОГЛАВИ УЧАСТЪКА 
В БРАЦИГОВОВ БРАЦИГОВО

/Със съкращения/
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На 15.04.2014 г. в На-
чално училище „Васил Пет-
лешков” - гр. Брацигово, се 
представиха положителни 
практики с квалификацион-
на цел на тема: 

- Въглените на Петлеш-
ков още горят - II б клас с 
главен учител Елена Попова 
(темата е по предмета Око-
лен свят); 

- Пролетта дойде. Велик-
ден - I а клас със старши учи-
тел Таня Валинкова (темата е 
в Час на класа). 

След образуването на ре-
волюционния комитет в Бра-
цигово веднага се пристъпва 
към създаване на комитети в 
околните села, което решава 
присъединяването им в един 
въстанически пункт.

В хода на въстанието, от 
21 до 25 април, селяните от 
селата Капитан Димитриево, 
Радилово, Бяга, Козарско, 
Жребичко и Равногор се 
преселват в Брацигово с 
жените и децата си.

Още с обявяването на 
въстанието започва и него-
вата организация. Събрани 
са 1000 оки барут, 4390 оки 
куршуми, 789 коне, 3150 го-
веда, 3700 коли жито, 168050 
овце. 

Както съобщава исто-
рикът Христо Гюлеметов 
- Чибис в книгата си „Из ми-
налото на Брацигово”, след 
преброяването на бойците 
се оказва, че въстаничес-
кият пункт разполага с 1333 
бойци, с 867 пушки, 1419 кре-
мъклии пищови и т.н. 

Въпреки че първоначал-
ната тактика на Брацигов-
ския въстанически пункт не 
е отбраната (нещо уникално), 
Брацигово е обградено с 
крепостна стена, състояща 
се от два реда дебели греди, 
забити здраво в земята, с 
междинна един метър, здра-
во набита с пръст. В стената 
са оставени отвори (бойни-
ци) на височина човешки 
ръст. Вътре зидът е с навес от 
дебели дъски за прикриване  
движението на въстаниците 
от височините. Там, където 
стената е стигала до висо-
ките чардаклии къщи, те са 
превърнати в бойни кули с 
бойници.

Въстаниците с далеко-
бойните шишанета са от-
пред, зад тях - втората ре-
дица, въоръжени с ятагани, 
ръжени с коси, превърнати 
в алебарди, в третата редица 
- жените с боеприпаси, вода 
и лютив пипер.

Укрепленията са непре-
къснати и опасват цялото 
селище. На всяка позиция 
са назначени стотници и 
десетници с бойци. Позици-
ите са покрити, съединени 
помежду си и разделени на 
четири сектора:

а) западен - най-дълъг и 
най-важен, със стотник Кото 
Иванов от Радилово. Тук най-
често е бил и Петлешков;

б) южен - стотници Стоян 
Кьорколев, Иван Петлешков 
и Димитър Янков;

в) източен - стотници Ди-

митър Шопа, Васил Аврада-
лията и Сърбин Цапков;

г) северен - стотници 
Георги Костов и Стефан 
Гьошев, Христо Юруков и 
Атанас Ликоманов.

Въстаническата армия на 
Брациговския въстанически 
пункт наброява 1333 бой-
ци. И тук, по препоръка на 
българина на руска военна 
служба Иван Кишелски, за 
нейна основа се приема 
десетичната организация. 
Начело на бойните единици 
стоят десетници, стотници, 
хилядници. За хилядници 
са определени Васил Пет-
лешков, Никола Боянов и 
Димитър Янков. Стотници 
на Никола Боянов са Геор-
ги Костов, Стоян Гьошев и 
Христо Юруков. За стотници 
от околните селища са опре-
делени:

- от Равногор - Ангел 
Дабиджев;

- от Бяга - свещеник Илия 
Димитров;

- от Капитан Димитриево 
- Лазар Илиев;

- от Жребичко - Илия 
Дъников;

- от Козарско - Христо 
Лазаров;

- от Радилово - Георги 
Ангелиев.

При подготовката на въ-
станието революционният 
комитет отделя значително 
внимание на обучението на 
въстаниците. От десетниците 
и стотниците се иска да се 
грижат за строевата и стрел-
ковата си подготовка. На 
горските поляни, предимно 
нощем, се устройват занятия 
по стрелба, оръжезнание, 
близък бой, фортификация 
и т.н.

Революционният комитет 
издава следната заповед:

1. Всяка вечер десетни-
ците със своите момчета да 
излизат патрул, а в празнич-
ните дни да се упражняват в 
стрелба.

2. Да се складират жито, 
сол и други хранителни про-
дукти.

3. Да се направят още 
подземни каменни изби, в 
които да се крият вещи и 
хора.

4. Да се назначат кури-
ери.

Освен това са сформи-
рани и няколко чети в съ-
став по 100 души и няколко 
конници за изпълнение на 
поставените задачи: охрана, 
унищожаване на неприятел-
ски отряди, които се движат 
из района, нападение и под-

палване на турски селища. 
Сформирана е и конница от 
80-100 души с командир Со-
тир Андреев.

Въоръжението на въ-
станиците се състои от 867  
пушки, 20 револвера, 1419  
пищова и 933 ятагана.

За компенсиране недо-
стига на оръжие комитетът 
възлага на няколко майсто-
ри да изработят топове от 
черешови и брястови дърве-
та. На 27 април шест топчета 
са готови и става тяхното из-
пробване. Назначени са ме-
рачи (топчии), а за командир 
на брациговската артилерия 
е определен Георги Шаров. 
Стрелбата на черешовите 
топчета има повече психо-
логически, отколкото мате-
риален ефект. Независимо от 
това, тези първи „конструк-
тори”, командири и мерачи 
се явяват родоначалници на 
българската артилерия.

Дисциплината е осно-
вана на революционното 
съзнание. Духът е много ви-
сок. За това спомагат както 
справедливият характер 
на борбата срещу турците, 
така и редица други фактори 
- тържественото посвещава-

не в делото, полагането на 
клетва, носенето на въстани-
ческа униформа и др.

Няма данни за органи-
зирана медицинска служба, 
поради липса на лекари и 
фелдшери. Задължението 
всеки въстаник да има 50 
грама сладък мехлем, тифтак 
от ленено платно и 50 грама 
восък говори за това, че 
комитетът взема мерки за 
набавянето на нещо подоб-
но на лични превързочни 
пакети.

След военната организа-
ция на въстаническия пункт, 
пред комитета стоят нови 
задачи. Трябва да се уреди 
прехраната на населението, 
да се дотъкми въоръжението 
и да се укрепят позициите. За 
да се извършат спокойно тия 
вътрешни за лагера работи, е 
било нужно да се наблюдава 
близката и по-далечна окол-
ност на Брацигово. За тази 
цел се назначават патрули 
и стража по близките и по-
далечни височини около 
селището.

Десетниците, по решение 
на комитета, излизат всяка 
вечер с момчетата си да 
патрулират. Решава се също 

да се образуват складове 
за жито и други продукти. 
Да се направят подземни 
скривалища, в които да се 
крият вещи и хора. Назна-
чава се управител на жит-
ниците и се издава заповед 
всяка бакалница да отпуска 
срещу разписка потреби за 
въоръжаване. На жените е 
възложено да напълнят с 
вода всички каци и чебори. 
Определени са специални 
хора да разнасят из позици-
ите фишеци, хляб, вода и др.

Тъй като Брацигово е 
сборно въстаническо място, 
една от важните задачи е да 
се приберат в него жителите 
на всички тия села. И това е 
трябвало да стане бързо, за 
няколко дни.

От 21 до 26 април вклю-
чително се водят боеве с 
турците, за да се прибере на-
селението от околните села. 
Някои от тези боеве са доста 
упорити, но въстаниците из-
лизат победители и успяват 
да приберат в Брацигово на-
селението от шестте села. 

Първата мярка на коми-
тета е да разпрати патрули, 
които да наблюдават и 
по-далечната околност на 
Брацигово. Втората мярка 
е да образуват чети, които 
ще бранят населението. 
Представлява трудност 
обстоятелството, че се пре-
селват предимно деца, жени 
и старци, с покъщнина и 
добитък. Това е преодоляно 
и населението успява да се 
прибере в Брацигово. При-
бират се даже и игумените 
на манастирите „Свети Врач” 
и „Св. Богородица”.

Трябва да се реши още 
една задача: да се обезвре-
дят турските селища около 
Брацигово. Това е трябвало 
да стане по две съображе-
ния: първо - да се отнеме 
възможността на турците 
да се събират в тия села, и 
второ - да се изпълни една 
точка от общия план на въ-
оръжената съпротива.  

Характерно за тактиката 
на въстаниците от Браци-
говския пункт е съчетанието 
на отбранителните с на-
стъпателни действия. Из-
пращат се чети на няколко 
километра извън опорния 
пункт, като нанасят удари на 
противника, който идва от 
Пазарджик и Кричим. Нана-
сят му чувствителни загуби 
и го принуждават да бяга 
панически.

Революционният коми-
тет използва и тактиката за 

водене на преговори с про-
тивника с цел капитулация 
(след като вижда безсмис-
лената съпротива), с което се 
избягва участта на Перущи-
ца и Батак.

Трябва да се изтъкне, че 
комитетът и деятелите в това 
въстание се показват като 
много прозорливи. Те съ-
знават добре, че се залавят 
с много трудна и опасна ра-
бота и правят всичко, което 
зависи от тях, за да се под-
готвят емоционално и да се 
държат смело.

Друга характерна особе-
ност, която представя отбра-
ната на Брацигово, се състои 
в това, че онези, които я ор-
ганизират никак не очакват 
помощ отвън. Напротив, те 
получават от Бенковски пис-
мо да изпратят към Еледжик 
200 въстаници. Помощта не 
отива, но не по тяхна вина.

Изобщо в цялата уредба 
на отбраната личи дюл-
герската пресметливост на 
нейните организатори. Само 
така може да се водят вън 
от Брацигово боеве цели 
шест дни, да се устройва въ-
трешна защита четири дни, 
като се предприема вече по-
широко настъпление извън 
военния стан с опита на 30 
април да се удари село Розо-
во, както и да се противопос-
тави следващите шест дни 
против пълчищата, дошли 
от всички места, където е 
потушено въстанието. Никое 
друго въстанало място не е 
имало такава организирана 
отбрана и не се е държало 
толкова дълго против при-
стъпите на врага, колкото 
Брацигово.

„Трябва да се признае 
- пише историкът Йордан Ве-
недиков, - че в цялата въста-
нала област брациговци про-
явиха най-голяма енергия, 
най-много ум както в подго-
товката на въстанието, така 
и във военните действия… 
Най-после те излязоха и 
най-добри дипломати, като 
дадоха един почтен край на 
своето въстание.”

Общо от Брациговския 
въстанически пункт са убити 
и обесени 141 човека. Зато-
чени са 252-ма души.

Брацигово не преживя 
ужасния край на Батак, не 
преживя ръкопашната смърт 
на Перущица… То „падна по-
дир славни битви”.

Екатерина 
ДАМЯНОВА - ШИШКОВА
директор на Исторически 

музей - Брацигово

Снимки на моторния кораб 
„Антарес” („Васил Петлешков” 
- IMO 5148596). Сега, по повод 50-
годишнината от приемането на 
кораба в състава на търговския 
флот на България, представя-
ме на читателите на „Априлци” 
снимки на кораба, вече с името 
„Васил Петлешков”, което полу-
чава по силата на Указ №191 от 
22 януари 1970 г. на Президиума 
на Народното събрание.

Корабът е включен в бълга-
ро-съветската линия и нерядко 
пренася нестандартни и извънга-
баритни товари. 

Така през м. юни 1976 г. мотор-
ният кораб „Васил Петлешков” 
доставя във Варна (в разглобен 
вид) моторния катер „Водолаз 
1”, произведен в СССР за нужди-
те на Дирекцията за поддържане 
акваторията на пристанищата и 
морските канали.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТБРАНАТА НА БРАЦИГОВСКИЯ ВЪСТАНИЧЕСКИ ПУНКТ
ЗА ВЕЛИКИЯ ДЕН ПО ВЕЛИКДЕН – 138 години от Април 1876

Моторният кораб „Васил Петлешков” 
във Варненския залив, поглед откъм 

носа на кораба

Моторният кораб „Васил Петлешков” 
във Варненския залив, поглед откъм 

кърмата на кораба

Въглените 
на Петлешков 
още горят

СНИМКИ НА МОТОРНИЯ КОРАБ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ”
(БИВШ „АНТАРЕС” - IMO 5148596)

Ф О Т О О К О
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО

О Б Я В А
Община Брацигово, на основание Заповед №РД-239 от 

11.04.2014 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 тери-
тории държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесни и не дървесни горски продукти организира про-
дажба на иглолистна дървесина чрез възлагане на добив, 
чрез търг с явно наддаване на следния обект при следните 
условия:

- отдел 176 „е“ – 452 куб. м стояща маса, иглолистна  дър-
весина, с начална продажна цена 24 860 лв. без ДДС, дърве-
сен състав б.б и смърч, с гаранция за участие в размер на 
3% или 746 (седемстотин четиридесет и шест) лв. и цена на 
тръжна документация 100 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 30.04.2014 г. в сграда-
та на Младежки дом – Брацигово.

Тръжната документация може да се закупи от касата на 
Общинска администрация - Брацигово, всеки работен ден 
до 17.00 ч. на 15.04.2014 г. включително, като преди закупу-
ването 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 15 до 
28.04.2014 г. в рамките на работния ден, след представяне на 
документ за закупена тръжна документация.

Гаранцията за участие се внася в брой в касата на Об-
щинска администрация – Брацигово, 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 юри-
дически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, 
които са регистрирани на територията на община Брацигово 
и имат на същата  територия дървопреработващи предпри-
ятия (цехове).

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 235 и 
чл. 241 от Закона за горите.

Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 ч. на 
29.04.2014 г. в деловодството на Община Брацигово.

Повторният търг ще се проведе на 16.05.2014 г. от 10.00 ч. 
в сградата на Младежки дом - Брацигово.

Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва 
според клаузите на проектодоговора.

Справки и информация на тел.: 03552/20-65; вътр. 115
Васил ГЮЛЕМЕТОВ - кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

Б РА Ц И Г О В О
32-рата редовна сесия на Общински съвет - Брацигово, 

ще се проведе на 24.04.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа. 
На нея ще се разглеждат проблеми по следните 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, 
ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО

1. Участие в процедурата за присъждане на Етикет за 
добро управление на местно ниво.

2. Приемане на отчет за извършените сделки по управ-
ление и разпореждане с общинско имущество на територи-
ята на общ. Брацигово през първото тримесечие на 2014 г.

3. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги в община Брацигово (2011-2015 г.) и 
приемане актуализация на Годишния план за развитие на 
социалните услуги на територията на община Брацигово 
за 2014 г.

4. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Брацигово.

5. Отчет за поддържането на общинските пътища през 
зимния сезон 2013-2014 г.

6. Годишен отчет за работата на Общинска администра-
ция за 2013 г.

7. Утвърждаване разходи за командировка на кмета на 
община Брацигово за първото тримесечие на 2014 г.

8. Прехвърляне на средства от бюджетната в извънбю-
джетната сметка на ОПАК, проект „Разработване на страте-
гически планови документи на община Брацигово и въвеж-
дане на правила за мониторинг и контрол на политики” в 
размер на 34 000 лв. и по проект „Развитие” от ОП „Развитие 
на човешките ресурси” 6000 лв.

9. Приемане на информация за състоянието на горските 
територии в община Брацигово.

10. Информация за състоянието на земеделието в об-
щината, опазване на земеделските имоти и произведената 
продукция.

11. Изготвяне на задание за изработване на горскосто-
пански план за горите, собственост на Община Брацигово.

12. Приемане Програма за закрила на детето за 2014 г.
13. Процедура за право на преминаване през общински 

имоти – УПИ VІ - Пазар (имот с идентификатор 06207.502.1525 
по КК) в кв. 39 по плана на гр. Брацигово по искане от Ма-
рия Василева Анастасова.

14. Предоставяне за рекултивация в полза на Община 
Кричим върху общински имоти с номера 087015, 087017, 
086005, 087021, 087019, 000363, 000251, 000160, 000402, 
000158, 086006 и 087016, находящи се в землището на с. 
Козарско, община Брацигово, за срок до приключване 
реализацията за дейностите по закриване на депо/сметище 
за отпадъци, попадащо върху гореизброените имоти, и тях-
ната цялостна рекултивация.

15. Промяна начина на трайно ползване на имот 
№049051 и предоставянето му на наследниците на Мильо 
Илиев Милиев, находящ се в м. Каименица, землището на 
с. Козарско.

16. Установяване приложимостта на графични матери-
али като удостоверителни документи за летовище Васил 
Петлешков (старо име Атолука), землището на с. Равногор, 
съгласно &6, ал. 2 от Закона за горите.

17. Установяване приложимостта на графични материа-
ли като удостоверителни документи за летовище Розовски 
вриз, землището на с. Розово, съгласно &6, ал. 2 от Закона 
за горите.

18. Поемане на дългосрочен дълг с кредитор ПУДООС за 
финансиране на проект „Реконструкция на съществуващи и 
изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, 
съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с. Исперихово 
– община Брацигово”. 

Илия КАЛИНОВ
председател на Общински съвет - Брацигово

Общински съвет - Брацигово, си запазва правото 
на промяна при разглеждане на докладните

Страшна е историята на повечето от днешните български 
села. В което и от тях да надникне човек, почти неизменно 
ще открие, че някога, преди векове, първите му заселници са 
били бежанци. Подгонени от острието на ятагана, от грабежи-
те, от безчинствата и от насилственото потурчване, предците 
ни са напускали родните си места, за да търсят спасение 
през девет земи, та в десета.

Не прави изключение и Жребичко. Наситена с драма-
тизъм е одисеята и на неговите основатели. Побягнали от  
Царевград Търнов след падането му през 1393-а, те достиг-
нали до дълбините на Родопите, след което се залутали и по 
обратния път. И така, докато едно новородено жребче не им 
дало знак за днешното им поселище. Според легендата там, 
където се изправило то, изпод копитцето му бликнал извор 
– същият този, който бълбука и до ден-днешен под скалите, 
надвесени като каменна лавина над Хорището.

Със заселването си бившите търновлии въздигнали и 
малката си черквица, чрез камбанката на която да възвестят 
на света, че Търновското царство нито е загинало, нито се е 
предало. И най-важното – че името българско и вярата Хрис-
това не са посечени от полумесеца.

През 1850-а на мястото на старото светилище потомците 
им въздигнали днешната църква – по-просторна, с яки ка-
менни зидове и с по-сладкогласа камбана. Първият свеще-
нослужител в нея бил истинският народен пастир отец Тодор 
Трифонов, водач на паството си в Априлската епопея и 
загинал трагично в погрома й. През 1923-а, след пожар, пре-
дизвикан от незагасена свещ във Великденската нощ, хра-
мът възкръсва за втори път. За да затихне като болник през 
годините на комунизма. Колкото и да е странно, няколкото 
десетилетия червен терор нанесли  на вярата много повече 
щети, отколкото вековете турско насилие. Съвсем доскоро и 
тази светиня на българщината, поддържана единствено от 
ръцете на няколко селски жени, изглеждаше пуста и като че 
ли вече никому ненужна.

Вярата обаче, голяма дори и колкото синапено зърно, е 
напълно достатъчна, за да ни покаже пътя към Бога.  Доказа 
го и в този случай.  Доказаха го и връстниците от набор 1950-
а, родени в Жребичко. На тяхна сбирка  Димитрия Каджебо-
ва внезапно предлага да предприемат нещо според силите 
си, но все пак достатъчно, за да се почувства, че храмът не 
е изоставен от задъханото ни и делово съвремие. Идеята се 
поема с ентусиазъм. Георги Дафов предоставя средства и 
материали. Включват се според възможностите си и всички 
останали. Георги Трифонов, Георги Антонов, Стойна Бакър-
джиева, Стоянка Танева, Елен Крушарова и още, и още се 
отзовават с труда си. Заразата се предава и на хора извън 
набора като Никола Камулджиев и Васил Антонов.

Ето така предстоящият Великден в Жребичко ще бъде 
много по-тържествен от всички други празници през послед-
ните години. А вярата, че когато сме сплотени, сме и доста-
тъчно силни, за да извършим чудеса – все по-непоклатима.

Димитър СТЕФАНОВ

ОБРАЗУВАМ:
16 (шестнадесет) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територи-

ята на община Брацигово, обл. Пазарджик, за провеждане 
на избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г.

Утвърждавам номерацията и адресите на секциите, съ-
гласно Приложение №1 и обхвата на секциите, съгласно 
Приложение №2, които са неразделна част от настоящата 
заповед.

Заповедта да се обяви на населението чрез поставяне 
на информационното табло в сградата на Община Брациго-
во и обявяване на сайта на Община Брацигово. 

Заповедта да се изпрати на Териториално звено „Граж-
данска регистрация и административно обслужване” – Па-
зарджик.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на сек-
ретаря на Община Брацигово Мария Мадарова.

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

✰ ✰ ✰
На вниманието на избирателите от селата Испери-

хово и Козарско!
Уважаеми граждани, 

има промяна при номерирането на избирателните 
секции в населените места Исперихово и Козарско. 

В с. Исперихово вече са определени избирателни сек-
ции с номера 11, 12 и 13, а в с. Козарско – избирателни 
секции с номера 14 и 15.

Проект: Повишаване на квалификацията на служи-
телите и подпомагане на устойчивото развитие в об-
щина Брацигово с помощта на надграждащи обучения, 
одобрен за финансиране по Приоритетна ос II „Управ-
ление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Ком-
петентна и ефективна държавна администрация”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, Договор 13-
22-78 от 04.12.2013 г.

Приключи работата на длъжностните лица по оценка 
на подадените оферти в обществената поръчка с предмет 
провеждане на обучения във връзка с изпълнение на 
Договор №13-22-78/04.12.2013 г. „Повишаване на квали-
фикацията на служителите и подпомагане на устойчивото 
развитие в Община Брацигово с помощта на надгражда-
щи обучения”.

Изпълнител на поръчката е фирма „СТИК“ ЕООД - гр. 
Варна.

Изпълнителят има за задача да организира и про-
вежда следните обучения за служителите от Общинска 
администрация - Брацигово:

• Надграждащо чуждоезиково обучение по разгово-
рен английски език.

• Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на 
административните практики и процедури към културни-
те и етнически различия на малцинствено представените 
граждани”.

• Надграждащо обучение за „Методи за повишаване 
на личната продуктивност и ефективност на екипите в об-
щинската администрация”.

• „Обучение по работа с програмните продукти на Micr-
osoft Office и подобряване на презентационните умения”.

Проектът ще надгражда дейностите, финансирани по 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с рег. №A12-22-152 от 01.04.2013 г. по ОПАК. 

Обученията трябва да приключат до 04.08.2014 г.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „Пови-
шаване на квалификацията на служителите и подпомагане на 
устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на над-
граждащи обучения”, който се осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд по Договор за БФП №13-22-78/04.12.2013 г., Приоритет-
на ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 
„Компетентна и ефективна държавна администрация”. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ВЯРАТА!ВЯРАТА!
ДОРИ И КОЛКОТО СИНАПЕНО ЗЪРНО…ДОРИ И КОЛКОТО СИНАПЕНО ЗЪРНО…

ЗАПОВЕД
№РД-146/25.03.2014 г.

гр. Брацигово

На основание чл. 44, ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от ИК във връзка с про-
веждане на избори за Европейски парламент, насро-
чени за 25.05.2014 година,
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Преди време някой бе 
казал, че „Малкият принц” 
е книжка, която трябва да 
се прочете поне 3 пъти в 
живота.

Първият на около 10-го-

дишна възраст, когато все 
още си хлапе.

Вторият - между 20 и 30 
години, когато вече си по-
раснал, но все още се фор-
мираш като личност.

И третият – след 50-го-
дишна възраст, когато вече 
си помъдрял и животът те 
е сблъскал с какви ли не 
неща.

Най-важното обаче е, че 
с всеки нов прочит откри-
ваш различни неща... 

Нека за малко се потопим 
в света на Малкия принц и 
да си спомним за някои от 
онези простички и толкова 
дълбоки истини, които той 
има да ни каже. Специал-
но за вас подбрахме едни 
от любимите ни цитати от 
книгата на Антоан дьо Сент 
Екзюпери. Ако дори само 
един от тях ви докосне, за 
нас това ще значи много:

„Ако искам да видя пе-
перуди, трябва да изтърпя 
две-три гъсеници.“

„Ако обичаш едно цвете, 
което съществува само в 
един екземпляр сред мили-
они и милиони звезди, това 
ти стига, за да си щастлив, 
когато гледаш звездите. 

Мислиш си: „Моето цвете е 
там някъде”.

„Времето, което си изгу-
бил за твоята роза, я прави 
толкова важна.“

„Ето моята тайна. Много 

е проста: истински се вижда 
само със сърцето. Съществе-
ното е невидимо за очите.“

„Знам една планета с 
един червендалест госпо-
дин. Той никога не е поми-
рисвал цвете. Никога не е 
поглеждал звезда. Никога 
не е обичал никого. Никога 
не е правил друго, освен 
сметки. Цял ден повтаря 
като теб: „Аз съм сериозен 
човек! Аз съм сериозен чо-
век!” и се надува от гордост. 
Но това не е човек, а гъба!“

„Какво значи „да опито-
миш“?... ...ако ме опитомиш, 
ние ще изпитваме необ-
ходимост един от друг. За 
мен ти ще бъдеш единствен 
на света. За теб аз ще бъда 
единствена на света... В жи-
вота ми ще грейне слънце, 
погледни! Виждаш ли жит-
ните ниви ей там? Житните 
ниви не ми напомнят нищо. 
И това е тъжно! Но твоята 
коса е с цвят на злато. И ко-
гато ме опитомиш, ще бъде 
прекрасно! Житото, което е 
златисто, ще ми напомня за 
теб. И ще обичам шума на 
вятъра в житата.“

„Когато на теб пръв 
ти хрумне някоя идея, ти 

взимаш патент за нея и тя 
е твоя. Аз притежавам звез-
дите, защото никой преди 
мен не се е сетил да ги при-
тежава.“

„Къде са хората?... - Хо-
рата ли? Видях ги преди 
години. Но човек никога не 
знае къде да ги открие. Вя-
търът ги носи. Нямат корени 
и това им пречи много.“

„Много по-мъчно е да съ-
диш сам себе си, отколкото 
да съдиш другите. Ако мо-
жеш да съдиш себе си пра-
вилно, значи ти си истински 
мъдрец.“

„Никога не ни харесва 
там, където сме - каза стре-
лочникът.“

„Пустинята е хубава - 
каза Малкият принц, защото 
крие някъде кладенец...“

„Ти ставаш отговорен 
завинаги за това, което си 
опитомил.“

„Това е въпрос на дис-
циплина - каза ми по-късно 
Малкият принц. - Когато се 
приготвиш сутрин, трябва 
да се погрижиш и за пла-
нетата.“

„Тогава нищо не раз-
бирах! Би трябвало да го 
преценявам не по думите, а 
по делата. То ме изпълваше 
с благоухание и светлина. 
Изобщо не биваше да бягам! 
Зад дребните му хитрости 
трябваше да доловя не-
говата нежност. Цветята са 
толкова противоречиви! Но 
бях прекалено млад, за да 
зная как да го обичам!“

„Този човек - би бил пре-
зиран от всички други... Ала 
той единствен не ми изглеж-
да смешен. Може би защото 
се занимава с друго, а не със 
себе си.“

„Трябва да бъдеш много 
търпелив. Ще те гледам с 
крайчеца на окото и ти няма 
да казваш нищо. Езикът е 
извор на недоразумения.“

„Хората – каза Малкият 
принц – се пъхат в бързите 
влакове, но вече не знаят 
какво търсят. И затова за-
почват да се движат, но се 
въртят в кръг...“

Невена СТЕФАНОВА 
главен библиотекар 

И „МАЛКИЯТ ПРИНЦ” ОСТАРЯИ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ” ОСТАРЯ
НАВЪРШВАТ СЕ 70 ГОДИНИ ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА ЕДНОИМЕННАТА КНИГА За втора 

поредна годи-
на Брацигово 
стана център 
за среща на 
любителите на 
българския фол-
клор от региона. 
Организатор на 
събитието е НЧ 
„Васил Петлеш-
ков - 1874”. 

С празнична 
литургия, както 
му е редът, за-
почна един от 
н а й - го л е м и т е 

християнски празници, 
предшестващи Великден 
– Лазаровден. Късно след 
обяд започна и веселбата на 
градския площад, който се 
превърна в арена на танцо-
вите умения, където седем  
отбора се надиграваха по-
между си, мерейки сили в 
изпълнението на български 
народни хора. Жури няма-
ше, защото участниците 
се надиграваха, а не се 
състезаваха. Оценител бе 
ентусиазираното множест-
во, което след всяко хоро 
даваше своята оценка на 
отборите, избухвайки в не-
стихващи аплодисменти 
и весели подвиквания. 
Майсторите на българските 
народни хора представиха 
танци, характерни за раз-
личните фолклорни области. 
Публиката се наслади на 
кръшните шопски танци, 

на тракийските хороводни 
стъпки и на единствените 
родопски  хора, които запо-
чват и се играят наляво. 

Участие във второто по-
ред надиграване в града на 
Петлешков взеха любител-

ски танцови клубове от Бе-
лозем, Ръжево Конаре, Бяга, 
Радилово, Говедаре и др.

Надиграването и тази го-
дина нямаше състезателен 
характер. Така всички бяха 
поставени в магията на тан-
ца, но имаше регламент, кой-
то предостави възможност 
на участниците да покажат 
таланта си в усвояването на 
два народни танца по избор, 
а накрая всички формации 
изиграха родопското кръш-
но Еленино хоро.

След  приключване на 
официалната част хора се 
виха до късно. С гръцко 
хоро под звуците на Сиртаки  

нашите таланти поздравиха 
гостуващите представители 
на община Егина от Репуб-
лика Гърция, с които община 
Брацигово сключи договор 
за побратимяване.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА СЕ ВИ ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА СЕ ВИ 
НА ПЛОЩАДА В БРАЦИГОВОНА ПЛОЩАДА В БРАЦИГОВО

с п о р т                  с п о р т                  с п о р тс п о р т                  с п о р т                  с п о р т

СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МАЙ
,
2014

26 и 27.04.2014 г.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА  

10,30 часа - зала „Олимп” , ПГСА - Брацигово

10.05.2014 г.
МАЙСТОРСКО КОРМУВАНЕ

8,30 часа - Автополигон Брацигово 

ВЕЛОСЪСТЕЗАНИЕ  

15,00 часа - пл. „Централен”

БАДМИНТОН 

17,00 часа - пл. „Централен”

ФУТБОЛЕН ТУРНИР „Олимпийски надежди” 

11,00 часа - Стадион - с. Бяга

ОБЩИНСКИ  ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ 

13,00 часа – Стадион - с. Бяга

11.05.2014 г.
МОТОСЪСТЕЗАНИЕ  

11,30 часа - бул. „Трети март” 

(отсечка от Градски стадион, до Бензиностанция)

  17.05.2014 г.
   ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ

  10,30 часа - зала „Олимп”, ПГСА - Брацигово

След многогодишно отсъствие 
на организиран детски футбол, 
ФК „Чико”, с. Бяга – деца, се въз-
роди отново по идея на  спортните 
спонсори - братята Йордан и Георги 
Михайлови.

Специалистите на местно ниво 
– селекционерите Стефан Маджа-
ров  и Димитър Попов, подбраха 
и съставиха детския отбор с под-
растващи от селата Бяга, Козарско 
и Исперихово и разкриха пред тях 
футболната магия. 

Интересът явно е огромен, за-
щото в момента са картотекирани 28 
деца, а желаещите да спортуват са 
много повече.

И така започна първенството за 
деца до 15 години. Оказа се обаче, 
че само отборите на ФК „Чико” 
– Бяга, и „Свобода” – Пещера, спаз-
ват наредбите на Футболния съюз за 
участие на подрастващи. В борбата 
за призовите места всички други 
тимове с помощта на ръководители 
и треньори, по някакъв срамен за 
спорта начин, се уреждат да играят 
с половин отбор младежи на по 19 
и 20 години, което е недопустимо и 
затова съставът на Пещера се въз-
мути и през пролетния полусезон 
напусна първенството. 

ФК „Чико” - деца, продължава и 
ще участва, въпреки загубите, които 
търпи, защото по този начин даваме 
шанс на децата си да спортуват, 
да се занимават с нещо полезно и 
целенасочено и същевременно им 
осигуряваме здравословен начин 
на живот, изкарвайки ги от компю-
търните зали.

Футболните срещи на малките се 
следят с голям интерес както от тех-
ните връстници и фенове, така и от 
родителите. Разликата в годините и 
ръста на противниците от другите от-
бори ги стряска и те основателно се 
тревожат за спортсменството, което 
вече е на изчезване.

Предстоят ни футболни срещи 
за първенството Пролет - 2014 г. в 
градовете Септември, Пазарджик и 
Велинград.

Ръководството на ФК „Чико” 
изказва своята голяма благодар-
ност на Общинска администрация 
– Брацигово, в лицето на г-н кмета 
Васил Гюлеметов, за съдействието 
по транспорта на детския отбор в 
първенствата сега и за в бъдеще и 
на ОбС – Брацигово, за съпричаст-
ността по проблемите на футбола в 
общината.

Димитър ПОПОВ

Непобеденият от старта на пролетта юно-
шески тим на ПГГС „Христо Ботев“ отстъпи с 
2:4 при домакинството си на Брацигово.

През първата част двата тима си разме-
ниха по един гол. Първо Венцислав Андонов 
даде преднина на гостите в 30-ата минута, а в 
43-ата Михаил Йорданов от дузпа възстано-
ви равенството. След почивката, в рамките 
на 10 минути велинградчани се пропукаха 
фатално на три пъти. В 53-ата мин. Георги 
Иванов изведе Брацигово за 2:1. В 54-ата и 
62-рата минута Николай Ангелов вкара нови 
две попадения за гостите. В 63-ата Асен Или-
ев върна един гол за крайното 2:4.

През двата почивни дни ФК „Брацигово” 
изиграха 3 срещи.

На стадион „Христо Гюлеметов” детски-
ят отбор, ръководен от Паница Хаджийски, 
завърши един оспорван мач с гостите от 
Стрелча с резултат 0:0 .

Юношеският отбор в директния спор 
за първото място в групата завърши 3:3 с 
гостите от Пазарджик. С два гола се отли-
чи Николай Ангелов и един добави Георги 
Иванов.

Мъжкият отбор гостуваше на негосто-
приемния стадион във Величково и в един 
спортсменски мач без грубости загуби с 
минималното 1:0. ФК „Брацигово” имаше 
няколко положения, но ударите на Иван Бек-
риев и Дончо Асенов не намериха целта. 

ФК „Брацигово” 

В Ъ З М У Т И Т Е Л Н О БРАЦИГОВО НАНЕСЕ ПЪРВА 
ЗАГУБА НА „ГОРСКИТЕ“


