
Общински вестник ISSN 1310-4918

ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

(777) Брацигово, год. XXXL,

13 август 2015 г.

четвъртък

30 ст.

111111

НАД ОСЕМ ЧАСА ГАСИХА ПОЖАР КРАЙ БЯГАНАД ОСЕМ ЧАСА ГАСИХА ПОЖАР КРАЙ БЯГА
В началото на август 

продължилата суша и горе-
щото време станаха повод 
за пожари и на територията 
на община Брацигово. 90 
декара рози и грозде горя-
ха на 4 август в местностите 
до разклона за Бяга, Капи-
тан Димитриево и Браци-
гово. Досега няма данни 
за подозирания умишлен 
палеж, най-вероятно основ-
ната причина за пламъците 
е огън, запален за изгаряне 
на събрани сухи отпадъци 
от беритбата на розов цвят 
в района.

От отдел „ГЗ и ОМП” в 
Община Брацигово съоб-
щиха, че местни редовно 
горят отпадъци от селскос-
топанска продукция, въ-
преки изричните забрани 
за това.

Сигналът за разразилия 
се пожар бил подаден на 
номер 112 около 12.30 ч. на 
обяд от жител на село Бяга. 
Пожарната кола пристигна-
ла 10 минути след подаване 
на сигнала.

18 униформени и слу-

жители от Общинска ад-
министрация – Брацигово, 
начело със старши експерт 
„Бедствия и аварии” Миха-
ил Дзуков, гасили пламъ-
ците над 8 часа. Щети по 
засегнатите площи няма, 
пострадали – също, съобщи 
заместник-шефът на служба 

„Пожарна безопасност” в 
Пещера Красимир Писков.

Част от декарите на по-
разеното място били нео-
бработваеми, но са изгоре-
ли стари крайпътни орехови 
дървета, хвойни, дъбове и 
суха трева.

Този огнен екшън спо-

ред информация от Пожар-
ната в Пещера не е първият 
за региона. Скоро е имало 
подобен инцидент между 

селата Бяга и Исперихово. 
Причината е пак подобна.

Глобата за такава не-
брежност е от 500 до 3 000 
лева, но много трудно се 
установява причинителят 
на пожарите. Собственици-
те на земите  в околността 
се оправдават с рибарите, 
които се събират покрай 
моста на Стара река и си 
правят пикници. Непрекъс-
натите напомняния от пол-

ската охрана, пожарникари-
те и кметствата не помагат 
срещу безсъвестността на 
гражданите.

ОГЪНЯТ ИЗПЕПЕЛИ 90 ДЕКАРА,  ПОДОЗИРАТ УМИШЛЕН ПАЛЕЖ

Хотел „Звездоброй”,  
както го наричат местните 
курортисти, изживя своето 
време. Хотелът на Съюза на 
офицерите и сержантите от 
запаса и резерва  в летови-
ще „Васил Петлешков”  най-
накрая ще бъде разрушен. 
Според специалната  коми-
сия двуетажната постройка 
е изключително опасна. 
Отдавна е изчерпала функ-
циите си на сграда, камо ли  
в нея да се развива някаква 
дейност. На огледа експер-
тите видели, че тя е с явни 
конструктивни деформации. 
Заради неподдържане на 
покрива е изкривена част от 

стената, липсват керемиди и 
ламарини. От течовете е опа-
дала мазилката, гредоредът 
и дървеният под са изгнили 
и пропаднали напълно. Час-
ти от фасадата и вътрешните 
преградни стени вече са 
срутени.

Кметът на община Браци-
гово е изпратил заповед до 
стопаните на постройката да 
организират премахването й. 
Опитите на Организацията 
на запасните офицери да 
обжалва пред  Администра-
тивния съд не са успели. 

Всъщност до крайната 
мярка се стига  след една 
дълга сага. Още през 2009 

година кметът тогава разпо-
режда хотелската сграда да 
бъде заздравена и обезопа-
сена. Вместо да предприеме 
мерки, ръководството на за-
пасняците обжалва и печели 
делата, но естествените про-
цеси на разрухата си казват 
думата. Това е установено и 
от двете независими съдеб-
но-технически експертизи. 

Освен това полуразру-
шената постройка е първото 
нещо, което посетителите на 
Атолука виждат, влизайки в 
курортното селище, и това 
оставя у тях неприятно чув-
ство на естетическа неудо-
влетвореност.

БУТАТ СТАРИЯ ХОТЕЛ В АТОЛУКА
Занемарената сграда от години е опасна Занемарената сграда от години е опасна 
зза посетители и случайни минувачиа посетители и случайни минувачи

Пълна преработка на 
битовите отпадъци на те-
риторията на общините 
– това е заложено в новата 
оперативна програма на 
Министерството на окол-
ната среда и водите. Вече е 
обявена и процедурата за 
финансиране на инстала-
ции за разделно събиране 
на зелени и биоразградими 
отпадъци. Основната цел е 
да се създаде допълните-
лен капацитет за рецикли-
ране в общините, с което 
да се намалят количества-
та на депонираните битови 
отпадъци.

С цел опазване на окол-
ната среда от различни 
замърсители, експерти на 
РИОСВ – Пазарджик из-
вършиха  контролен оглед 
на районите около реките 
на територията на община 

Брацигово. Проверката бе 
извънредна и във връзка 
с Писмо на МОСВ №05-08-
3374/01.06.2015 г. относно 
предписания за предпри-
емане на последващи дей-
ствия по изпълнение на За-
повед №РД-114/12.02.2015 
г. на министъра на окол-
ната среда и водите. Бяха 
обходени районите около 
р. Стара река в землищата 
на селата Бяга и Испери-
хово, р. Луда в землището 
на с. Козарско и реките 
Розовска, Равногорска и 
Умишка в землището на 
Брацигово.

Констатирано бе замър-
сяване в участъците на р. 
Стара река около с. Бяга, 
където има нерегламенти-
рано изхвърлени битови и 
строителни отпадъци. Това 
е поредна проверка на 

този участък,  който преди 
време бе основно почис-
тен, пак по предписание на 
еколозите. Отношението на 
жителите на Бяга е крайно 
безотговорно, защото дори 
в момента на проверката 
са засечени двама нару-
шители. След направената 
забележка от служителите 
и предупреждението от 
тях, мъжете са извозили 
отпадъците си в неиз-
вестна посока, по тяхно 
уверение - на сметището в 
Брацигово.

Многократните призиви 
на Кметство Бяга към на-
селението за отговорно 
отношение към опазването 
на околната среда не дават 
резултат и това ще доведе 
до последващи санкции, 
предупреждават експертите.         

Татяна СИМОНОВА

П Р О В Е Р К И
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НАМАЛЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 
Е ЗАЛОЖЕНО В НОВАТА ПРОГРАМА НА МОСВМОСВ

Министерството на реги-
оналното развитие и благо-
устройството оповести пои-
менни списъци на общините, 
които ще бъдат финансово 
подпомогнати при изработ-
ването на проекти за общи 
устройствени планове (ОУП) 
през 2015 година. Това става 
във връзка с &123, ал. 3 от 
Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение 
на Закона за устройство на 
територията. Общините имат 
сключени споразумения 
още през 2014 г. с Минис-
терство на инвестиционното 

проектиране, както и склю-
чени договори за изработ-
ване на ОУП или процедура 
за избор на изпълнител по 
Закона за обществените 
поръчки, с потенциал за 
развитие на туризма и за 
равномерно разпределение 
на средствата по райони за 
планиране.

Брацигово ще получи  
197 760 лева. По-голямата 
част от сумата ще бъде из-
платена през тази година,  
30% са предвидени за 2016-а, 
когато Устройственият план 
ще бъде окончателно из-
готвен.

РЕГИОНАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО 
ПОДПОМАГА БРАЦИГОВО ПОДПОМАГА БРАЦИГОВО 

ЗА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАНЗА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН
От помощта ще се възползват 

и общините Белово и Лесичово

БРАЦИГОВО
 ПРИЕМА ПИСАТЕЛИ 

И ХУДОЖНИЦИ 
Дружеството на пазар-

джишките художници и 
това на писателите изпра-
тиха свои представители  
на едноседмичен пленер 
в нашия град. Форумът се 
организира от 10 август, а 
домакин на творческите 
сдружения отново е  мест-
ният творец и бизнесмен 
Олег Копаранов.

В своето минипредпри-
ятие той има създадена база 
за творци, където талантите 
могат да се изявяват на 
воля сред природата.

Всеки от художниците 
ще подари по една своя 
творба на Община Брациго-
во, която е и спонсор на съ-
битието. На творческата по-
чивка в Брацигово са Сто-
ян Димитров, Илия  Тончев, 
Коко Анастасов, Маргарита 
Иванова и Теодора Нанова. 
Към групата  се присъедини 
и писателят Тодор Кара-
кашев с още трима свои 
колеги, сред които е и до-
айенът на пазарджишкото 
перо Продрум Димов.

ЖЕГАТА САБОТИРА 
ЖП ТРАНСПОРТА 
ЗА БРАЦИГОВО

Високите температури 
сложиха своя отпечатък 
върху и без  това оскъдния 
жп транспорт за Брацигово. 
От горещините двигателят 
на дизеловия мотрисен 
влак, обслужващ линията 
Пловдив – Пещера, пре-
горял малко преди село 
Бяга. Пътниците до крайната 
спирка пристигнали с два 
часа закъснение, а около 
спуснатите жп прелези се 
образували опашки от чака-
щи автомобили и изнервени  
в късния следобед  пътници.

От БДЖ предупрежда-
ват, че високите градуси са 
предпоставка за множество 
аварии по линиите. Металът 
се разширява, движението 
на влаковете се забавя, а и 
другите повреди усложня-
ват обстановката. От БДЖ 
се извиняват за причинени-
те неудобства.

ИДВАТ НОВИТЕ ПАРИ 
Първите монети от два 

лева пристигнаха от Монет-
ния двор на Финландия.

Дизайнът на новата мо-
нета от два лева е утвърден 
от Управителния съвет на 
БНБ на 19 ноември 2014 г. 
и пренася темата и изобра-
жението на Паисий Хилен-
дарски от банкнотата със 
същата стойност. Монетата е 
биметална, като вътрешната 
част е от златиста сплав от 
мед, никел и цинк. Външната 
е сребристобяла, съставена 
от мед и цинк. Теглото на 
една заготовка е 9 грама с 
дебелина при гурта 2,3 мм 
и диаметър 26,15 мм. Окон-
чателната дообработка до 
получаването на готовата 
монета ще бъде направена 
в Монетния двор на БНБ в 
София. Въпреки пускането 
на монетата, хартиената 
двулевка си остава законно 
платежно средство. Повре-
дените банкноти ще бъдат 
изтегляни от обращение, без 
обаче да се печатат нови.

Щъркелите жадно поемаха всяка опърлена от пожара гадинкаЩъркелите жадно поемаха всяка опърлена от пожара гадинка
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БУМ НА АРТ ИЗЯВИ ПРЕЗ ЛЯТОТОБУМ НА АРТ ИЗЯВИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

По традиция в края 
на юли родопското село 
Равногор е домакин на 
няколко празника – „На-
бора”, малък фолклорен 
фестивал на самодей-
ността, а от миналата 
година – и на гайдарско 
надсвирване. Съпроводе-

ни с многолюдни хорӚ и 
хубава народна музика, 
те привличат българи и 
чужденци.

Второто издание на 
фестивала „Гайдарско 
надсвирване – Равногор” 
откри легендарната на-
родна певица Валя Бал-

канска на 25.07.2015 г. Той 
продължи и на 26.07.2015 
г. на поляните край па-
раклиса „Свети Илия” на 
брациговското село Рав-
ногор. Началото бе дадено 
с водосвет за здраве, след 
това именитата певица 
и гайдарят Петър Янев 
поздравиха участниците 
и гостите на фестивала. 
Празника почетоха сек-
ретарят на Общината, об-
щински съветници, висши 
представители от църква-
та и видни държавници. 
Надсвирването и надпява-
нето продължиха до залез 
слънце под мотото „Родо-
па красива ще ехти”.

Гайдарското надсвир-
ване се съчета и с типич-
ния за Равногор празник, 
който има над 100-годиш-
на история – това е така 
нареченият „Набор” – 
празник на младежите, 
които навършват 18 годи-
ни. „Набора” е интересен 
местен обичай, практи-
куван тук повече от век. 

Посветен е на момчетата, 
на които им предстояло 
да влязат в казармата. 
Някога младежите заедно 
организирали своите „но-
вобрански изпращания” 
преди да постъпят в арми-
ята през есента. У нас от 
години е отменена задъл-
жителната военна служба, 
но в Равногор продължа-
ват „Младежките вечери”, 
на които от Кметството се 
изнасят специално веза-
но знаме и националният 
трикольор. Момчетата, об-
лечени в бели ризи, изви-
ват голямо хоро, на което 
по-късно се залавят техни 
съселяни, както и гости, 
дошли от близо и далеч.

Вторият ден на над-
свирването продължи 
в центъра на Равногор, 
където се съчета с III-я 
международен празник 
на самодейността. Един 
от инициаторите на съби-
тието е Нина Грънчарова – 
българка, която от години 
живее в Швеция заедно 

със съпруга си – етному-
зиколог и голям любител 
на българския фолклор. 
Гьорг е унгарец, свири 
на каба гайда и участва 
в различни български 
събори, а Нина определя 
себе си като доброволец 
в организацията. Тази 
година специални гости 
бяха любители на бъл-
гарската музика и култура 

към Българското културно 
дружество в Стокхолм.

Празникът завърши с 
галаконцерт на лауреа-
тите. Бяха представени и 
местни екологично чисти 
храни от Мандра - с. Рав-
ногор. 

Хоро на четири ката 
се извиваше до малките 
часове на нощта.

          Мария СПАСОВА

По традиция началото 
на месец август даде сре-
ща на хората от втората 
младост под вековните 
борове на брациговската 
местност Атолука.

Община Брацигово, 
Клубът на пенсионера 
„Дълголетие” и Граждан-
ско сдружение „Аван-
гард” осигуриха всичко 
необходимо за веселото 
изкарване на възрастните 
хора, дошли от различни 
краища на страната да се 
видят и споделят ежедне-
вието си.

В тазгодишния фест 
участваха над 20 групи 
и още толкова само-
стоятелни изпълнители 
от Смолян, Пазарджик, 
Войводино, Гулянци, Пле-
венско, Коматево, Асенов-

град и др. Всички пяха и се веселиха от сърце, а имаше 
и такива, които завързаха приятелства за цял живот. 
Мото на събора на пенсионерите тази година бе песента 
по текст на Недялко Йорданов – „Светът е чудесен”, из-
пята от нашата дългогодишна активистка Гена Павлова и 
хористките към Клуба на пенсионера.

Безспорно най-атрактивни си останаха гостите от 
Смолян – представители на Съюза на слепите в Бълга-
рия, а техни подгласници тази година бяха активистите 
от Северна България, пропътували стотици километри, 
за да се влеят в нашата инициатива.

За разлика от повечето планински курорти, Атолука 
все още може да се нарече приблизително диво кътче, 
почти незасегнато от модернизацията. На територията 
му се разполагат почивни станции, около 450 вили, ма-

газин, ресторант, параклис. В близкото минало е имало 
и библиотека, която вече не съществува. Местността е 
изключително красива, малко известна, богата на билки 
и горски плодове. Вилите на летовището са сгушени в 
планината, а иглолистните дървета ги обгръщат и създа-
ват много уют. Тук ще намерите невероятно спокойствие 
и ще се насладите на истинска и ползотворна почивка. 
Един наистина малък позитивен свят.

Като курортно селище Атолука води началото си от 
1906 г., когато на това място е организиран първият из-
лет на брациговски младежи. По идея на Христо Ил. Пар-
тъчев на 16 юли 1908 година се осъществява първото 
летуване на брациговци в местността Атолука. С течение 
на годините то се е развило до сегашния си вид. Мястото 
е обявено за исторически и природен резерват.

През 1909-а на Атолука е проведен Деветият наци-
онален туристически събор, като на всички членове са 
раздадени глинени вазички. На поляната вече са се кип-
рели първите 4 вили, построени през 1907 г. от братята 
Кацарови.

На 5 август 1969 г. Атолука е обявена за защитена 
местност и шестото поред курортно селище в България, 

а през 1985-а със заповед на Комитета за опазване на 
природната среда при МС територията на защитената 
местност се разширява, за да се запазят ценни за лесо-
въдната практика форми от бял бор и смърч.

Атолука (от тур. ат – кон, олук – корито, място за по-
ене: корито, от което конете пият вода) на някои карти е 
отбелязано с наименованието „Васил Петлешков“. 

Празници в 
Равногор

АТОЛУКА - един малък позитивен свят

ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА ОСНОВНАТА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ БЛАГОДАРИ НА РЪКОВОДСТВОТО С УВРЕЖДАНИЯ БЛАГОДАРИ НА РЪКОВОДСТВОТО 

И ЕКИПА НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ И ЕКИПА НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ 
„АВАНГАРД” ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА „АВАНГАРД” ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА 

И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО 
НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ.НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ, БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ, 
ЧЕ НИ ПОМАГАТЕ В ТРУДНИ МОМЕНТИ!ЧЕ НИ ПОМАГАТЕ В ТРУДНИ МОМЕНТИ!

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ! БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ! 
РЪКА, КОЯТО ДАВА НЕ ОБЕДНЯВА.РЪКА, КОЯТО ДАВА НЕ ОБЕДНЯВА.

Йорданка АРАБАДЖИЕВАЙорданка АРАБАДЖИЕВА
председател на ООХУ - Брациговопредседател на ООХУ - Брацигово

А р х и в и

Пресметалка

Използвани са буквите от думата - име на брациговската местност АТОЛУКА.

С тях са заменени цифрите на числов израз. Опитайте се да го възстановите 

с цифри, така че равенствата да са равни.

КА – ЛО = ОУ

А + Т  =  ЛА
А + К  =  Т

АТОЛУКААТОЛУКА
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По обичай, първият неделен ден след събора на Розовски 
вриз тук се провежда събрание на притежателите на вили с 
ръководството на Сдружението за опазване, развитие и съ-
здаване благоприятни условия за отдих и почивка. В опре-
деления ден и час всички се събраха в столовата на бившия 
пионерски лагер. Събранието ръководеше Нейчо Харизанов. 
Въпреки поканата, кметът на селото Йорданка Петкова не по-
жела да присъства - постъпка, която всички възприеха като 
пълно безразличие към проблемите на курорта Розовски 
вриз и почиващите там.

Събранието бе уважено с присъствие и участие на общин-
ския кмет Васил Гюлеметов. Председателят на сдружението 
Кирил Сираков отчете едногодишната дейност, събраните и 
изразходвани средства. По всичко личи голямата загриже-
ност за развитието на курорта, опазване реда, чистотата 
и др. Активността бе голяма. Изказващите се наблегнаха 
на случилото се тази зима, когато имаше сняг над метър и 
двадесет и няколко семейства останали без път, ток и храна. 
Те потърсили помощ от Кметството, но такава не получили. 
Тогава се обърнали към кмета на Стамболийски, който също 
има вила в курорта. С негово съдействие своевременно из-
пратили необходимата техника, разчистили пътя и животът се 
нормализирал. 

Пътят за Розовски вриз е невъзможен, отстрани е обрасъл 
с храсталаци, които пречат и две коли да се разминат. В лошо 
състояние са уличните отсечки, свързващи отделните кварта-
ли. Нередовно се почистват кофите и контейнерите с боклу-
ци. Занемарена е вододайната зона, а за безразборната сеч в 
гората да не говорим – просто ад. Извозването на отсечените 
дървета с големите товарни коли на Горското стопанство раз-
би всички пътища. А средства за ремонта им не се заделят.

На събранието се постави и въпросът с подновяването на 

горския фонд чрез залесяване, защото повече от 20 години 
само се сече и се разчита на природното самовъзпроизвод-
ство. Обърна се внимание на трудовата дисциплина и съвест 
на пазачите, отговарящи за опазването на вилите, реда и 
спокойствието на почиващите. Постави се въпросът за платен 
пазач към Общината.

На тези и още много други запитвания със загриженост 
и задълбочено отговори общинският кмет г-н Гюлеметов. Той 
подчерта, че през следващата година ще бъдат заделени око-
ло 100 хиляди лева републиканска субсидия за рехабилитира-
не на пътищата Розово – Розовски вриз и Равногор – Атолука. 
Създадени са необходимите предпоставки за предприемане 
на конструктивни действия – всички документи за вододай-
ната зона са внесени в Пловдив и ВиК е заделило необходи-
мите средства. Ще се направи работещ график за извозване 
на боклуците, а за решаване на някои проблеми ще се търси 
и съдействието на Горското стопанство. Времената са трудни 
и затова общинският кмет ни увери, че ще се тръгне от най-
належащото към момента. Отчетените материали бяха приети 
и единодушно бе преизбрано старото ръководство, тъй като 
присъстващите смятат, че то в този си състав работи добре, 
екипът е инициативен, упорит и може да направи много по-
лезни неща за Розовски вриз и почиващите в него.

Нашият курорт има бъдеще. Той е перлата на община 
Брацигово – с екологично чиста природа, въздух, вода, про-
хлада, гора, диворастящи плодове и билки, а вечер, когато 
звезди обсипят небето и луната изгрее, като на длан се виж-
дат цялата Тракийска низина и Предбалканът с гирлянди от 
светлините на Стамболийски, Въча и останалите селища.

Нека го запазим, обогатим и развием по европейски стан-
дарти. Ще разчитаме и на бъдещото ръководство на общината 
и кметство Розово.                                        Катя КОМИТОВА

ДО
АНИК КОМЕРС ЕАД - гр. Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме ви, че е изработен проект за изме-

нение на ПУП-ПР за УПИ ХV-ЖСК и магазини в кв. 120, 
по действащия регулационен план на гр. Брацигово по 
искане от Община Брацигово.

Проектът се намира в Дирекция „СА” при Община 
Брацигово на ул. „Ат. Кабов” №6А, ет. 2, стая №5 
(тел. 03552/20 65, вътр. 106) и може да се разгледа 
от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред 
Дирекция „СА” при Община Брацигово в 14-дневен срок 
от датата на получаване на съобщението съгласно 
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението е публикувано в Интернет чрез 
сайта на Община Брацигово и залепено на публично 
място пред Община Брацигово на 17.06.2015 г.

Съобщението се изготвя по чл. 61 от АПК.

Ремонт на сградите и изграждането на нови центрове за 
спешна медицинска помощ на територията на региона бяха 
предложенията, които се обсъждаха по време на работна 
среща със заместник-министъра на здравеопазването, 
кметове и представители на общини от областта. Срещата 
се проведе в Пазарджик, а директорът на РЗИ д-р Фани 
Петрова и началникът на Центъра за спешна медицинска 
помощ - Пазарджик д-р Надка Пангарова дадоха конкретни 
предложения към Министерството на здравеопазването.

Новите възможности за финансиране по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 година предвиждат 
изпълнението на голям инвестиционен проект за филиалите 
на центровете за спешна медицинска помощ. Очаква се да 
бъдат изградени нови или да се ремонтират съществува-
щите сградни фондове, както и да се осигури оборудване 
съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна 
помощ. Представители на РЗИ и „Спешна помощ” - Пазар-
джик са провели разговори с общините, където има разкри-
ти филиали, за да могат да дадат конкретни предложения 
за промени. До месец предстои да бъдат взети решения и 
да стане ясно къде и как ще бъдат извършени ремонти или 
разкрити нови спешни центрове.

През лятото много български граждани търсят въз-
можности за сезонна работа в други държави, най-често в 
сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на 
недобронамерени посредници, работодатели или дори по-
знати не са за подценяване. Пример за подобна ситуация е 
брането на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фак-
тори и обстоятелства през последните години доведоха до 
кризисни ситуации - стотици български граждани се оказаха 
без препитание и средства да се завърнат в страната.

Всички, на които се предлага сезонна работа в Кралство 
Швеция, трябва да знаят, че част от прекупвачите извърш-
ват нелегитимно изкупуване на горските плодове, като 
изкупните цени са обикновено трикратно по-ниски от ре-
алните. Така берачите стават жертва на измама. Има редица 
други рискове - липса на предварително осигурени условия 
за почивка, обикновено се налага живот на открито,без ми-
нималните удобства. Несигурността по отношение на доби-
ва и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите 
на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват 
плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да до-
ведат българските граждани до безизходица. Важно е да се 
отчита, че Кралство Швеция има категорични изисквания за 
здравна застраховка, за средства за първоначална издръж-
ка и за завръщане в България. Допълнително съществува 
законодателство, регулиращо ползването на земите и усло-
вията за пребиваване на сезонни работници.

В последните години все повече фирми в по-малките 
селища в България наемат хора, с обещание да ги команди-
роват в чужбина за сезонна или временна работа. Така не-
лоялните работодатели прескачат регулаторните механизми 
в страната, които защитават наетите сезонно работници, и 
успяват да убедят гражданите, търсещи работа, че за тях 
няма рискове. Сред зачестилите случаи на трафик с цел 
трудова експлоатация през последните две години най-
много хора са станали жертва на тази схема с обещания за 
добре платена работа в Германия, Белгия и Чехия. Предло-
женията на фирмите са на пръв поглед много добри - висока 
надница, особено спрямо българските условия, осигурена 
храна и настаняване, осемчасов работен ден и почивни дни. 
Условията на предложенията за работа обаче много често 
се разминават с действителността, когато хората стигнат на 
новото си работно място. Оказват се принудени да работят 
и живеят в мизерни условия, без никакво или минимално 
заплащане, далеч от обещаното. В повечето случаи работо-
дателите отнемат документите за самоличност под някакъв 
претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи, че ще 
ги обявят пред полицията за нелегално пребиваващи и не-
легално работещи. Друг начин на трудова експлоатация е на 
работниците да им се дава малка сума от изработеното от 
тях, като им се обещава издължаване през следващ период. 
Ситуацията се повтаря през следващата седмица или месец 
и така работодателят става „длъжник на работника“ с хиля-
ди евро и той не може да си тръгне, без да ги получи.

Търсещите работа в чужбина не трябва да се подвеждат 
по обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единстве-
но мобилен телефон, малко име и примамливо високо за-
плащане. Не трябва да бъдат подценявани и изключително 
привлекателни предложения за работа в чужбина, отправя-
ни от познати и дори приятели - подобни предложения може 
да са предпоставка човек да попадне в тежка ситуация из-
вън страната - без работа, без документи за самоличност, 
задлъжнял, в условия на живот, близки до робските, и без 
средства да се завърне в страната.

Преди да заминете:
• Проучете добре агенцията посредник или източника на 

информация, а по възможност и работодателя, при когото 
отивате. Първоначална информация ще намерите на сайта 
на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. Условия-
та за живот и труд в отделните държави са на адрес: http:
//eures.bg/conditions.asp?id=3.

• Предварително подпишете договор на български език 
(или език, който разбирате), както и на официалния език на 
страната на работодателя.

• Не давайте документите си за самоличност на никого и 
под никакъв предлог.

• Посъветвайте се с Националната комисия за борба с 
трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрото по труда 
относно възможностите за безопасно пътуване и работа в 
чужбина.

• Вземете с вас адреса и телефона на Българското пред-
ставителство в страната, за която ще пътувате. Ако попадне-
те в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете 
с тях, местните компетентни власти или със Ситуационния 
център на МВнР - тел. +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 и 
е-mail: crisis@mfa.bg.

На заключителна конфе-
ренция в Младежкия дом в 
град Брацигово, проведена 
на 29.07.2015 г., секретарят 
на Общината представи по-
стигнатите резултати и из-
пълнени дейности по Проект 
„Общинска администрация 
Брацигово – ефективна 
и компетентна“. Неговата 
основна цел е повишаване 
капацитета на администра-
цията на Община Брацигово 
за по-ефективно и ефикасно 
изпълнение на задължени-
ята. Постигането й се осъ-
ществи чрез осигуряване на 
възможност служителите в 
Общинската администрация 
да се обучат съобразно тех-
ните компетенции и нужди 
от обучение и мотивиране 
на служителите чрез про-
вежданите обучения за 
постигане на необходимите 
качество и ефективност на 
влагания труд. 

В рамките на проекта, 
който е с продължителност 
12 месеца и е на стойност 
103 951 лв., бяха извърше-
ни редица дейности, които 
доведоха до постигане на 
заложената основна цел. 

Първата реализирана 
дейност е управление на 
проекта и изготвяне на 
тръжни процедури. В нея 
се включва сформирането 
на екип, разработването и 
прилагането на механизми 

за вътрешна организация 
на работа и мониторинг и 
оценка на дейностите. 

Втората дейност от про-
екта е провеждане на обу-
чения, които се предлагат от 
Института по публична адми-
нистрация (ИПА). Обучени-
ята, които бяха включени в 
рамките на тази дейност са: 
Стилистика в нормативните 
актове и наредби; Срещи, 
дискусии и посещения (на 
английски език); Прилагане 
на Закона за достъп до об-
ществена информация, курс 
Сonfiguring, managing and 
maintaining windows server 

2008 servers (advanced cou-
rse) (дистанционна форма) 
и курс „Управление на ин-
формационната сигурност в 
администрацията“.

Третата дейност от про-
екта включва организиране 
на обучения, които не са 
включени в Каталога на 
ИПА. Те са 5 типа, като всяко 
едно помага за изгражда-
не на различни умения в 
обучаемите. Съответните 
модули, които бяха реали-
зирани са „Организационно 
развитие“, „Резултатно-
ориентирано управление“, 
„Управление на риска“, 

„Поведенчески решения 
при форсмажорни обсто-
ятелства“ и „Повишаване 
на личната ефективност и 
управление на стреса“. 

Последната дейност ка-
сае изпълнението по инфор-
мация и публичност. Успеш-
ното й реализиране запозна 
широката общественост с 
проекта, с постигнатите цели 
и популяризира финансовия 
принос на Общността за по-
вишаване квалификацията 
на общинските служители.

Чрез реализацията на 
проекта бяха проведени 
10 обучения, обучени 168 
служители, кметове и кмет-
ски наместници от община 
Брацигово. Даде се възмож-
ност за популяризиране на 
финансовата подкрепа от 
Оперативна програма „Ад-
министративен капацитет” 
чрез Европейския социален 
фонд и се повиши капаците-
тът за работа на общинските 
служители и качеството на 
услугите.

Този документ е създаден по 
проект № М 13-22-129/19.08.2014 
г. „Общинска администрация 
Брацигово – ефективна и компе-
тентна“. 

Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Администрати-
вен капацитет”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. 

  Катя ДЕЛЕВА

С ГРИЖА ЗА РОЗОВСКИ ВРИЗ

Подобряват условията в 
Спешните центрове в областта

С И Н Я  Л А М П АС И Н Я  Л А М П А

Препоръка за избягване на 
рисковете при сезонната 
работа извън страната

Община Брацигово повиши компетенциите на своите 
служители в рамките на проект, финансиран по Оператив-
на програма „Административен капацитет“ 2007-2013

ОД на МВР 
предупреждава
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С п о рт

Отборът на „Чико” (Бяга) 
е един от новаците в Юго-
западната „В” група. Тимът 
доби право за участие в 
третия ешелон след успех 
над ФК „София” в баража 
за влизане в Югозападната 
„В” група с 4:0. На стадион 
„Христо Ботев” в Ихтиман 
бяжани прегазиха своя съ-
перник и заслужиха място в 
третия ешелон. Попаденията 
за успеха станаха дело на 
Николай Манчев, Димитър 
Дечев (2) и Деян Бекяров.

Лидер на тима и с главна 
заслуга за класирането в 
„В” група е Николай Манчев, 
който е бивш играч на ЦСКА 
и „Ботев”. Старши треньор 
на „Чико” е Спас Спасов. 
Безспорно най-сериозните 

имена в селекцията на „Чико” 
за новия сезон са Явор Вън-
дев и Георги Какалов. Към 
отбора се присъединяват 
и доскорошните играчи на 
„Балкан” (Варвара) Спас 
Милушев, Станислав Чочков 
и Заро Гулачки. Освен това с 
клуба парафираха още Митко 
Димитров и Александър Ди-
митров. Юношата на ЦСКА 

Димитър Дечев ще остане в 
Бяга и през новия сезон.

Футболният клуб в Бяга 
съществува от 1922 г. В на-
чалото отборът се е наричал 
„Раковски” до 1944 година. 
След това - от 1944 до 1949, 
клубът носи името „Чико”. 
Названието идва от псевдо-
нима на Стоил Дюдюков, 
който е и първият пред-

седател. От 1949 до 1957 г. 
клубът се казва „Урожай”, 
след което отново си връща 
името „Чико” до 1980 година. 
От 1980-а футболният тим на 
Бяга се казва „Бесапара” - 
по името на тракийския град 
на бесите. През 2008 г. клубът 
отново е преименуван на 
„Чико”. Стадионът в Бяга 
обаче си запазва тракийско-
то название „Бесапара”. По-
строен е през 1956 година. 

Контроли преди 
началото на сезона: 

19 юли - „Чико” (Бяга) 
- „Димитровград” - 2:2. 

23 юли - „Витоша” (Бис-
трица) - „Чико” (Бяга) - 5:0.

26 юли - „Ботев” (Ихти-
ман) - „Чико” (Бяга) - 1:5.

30 юли - „Чико” (Бяга) 
- „ДИТ” (София) - 6:4.

2 август - „Чико” (Бяга) 
- Септември София 0:3.

ПРЕДИ СЕЗОНА В ЮГОЗАПАДНАТА “В” ГРУПА: 

Комисия на Българския 
футболен съюз ще огледа 
спортните бази на всички 
футболни клубове в об-
ластта преди началото на 
новия сезон. Това стана 
ясно на срещата на ръко-
водството на местното БФС 
с представители на отбори-
те. Целта на проверките е 
да се установи състоянието 
на терените, тъй като и през 
миналия сезон е имало 
оплаквания от гостуващи 
тимове за лошите условия, 
в които им се е наложило 
да играят. Оглед на базите 
на футболните клубове от 
страна на БФС е необхо-
дим, за да се констатира, че 
те са в добро състояние за 
началото на новия сезон и 
на гостуващите тимове ще 
бъдат осигурени нормални 
условия на игра.

Терените се нуждаят от 
поливане и грижи, заяви 
председателят на Област-
ния съвет на БФС Спас 
Иванов пред представите-
лите на футболните клубо-
ве от областта. Той посочи, 
че и през миналия сезон 
в някои клубове е имало 
недоволство от условията, 
в които се наложило да 
играят при гостувания. 
Футболните клубове ще 
бъдат уведомени преди 
проверките, за да може на 
тях да присъства и техен 
представител. 

По възможност те ще 
бъдат направени през тази 
седмица,  за да имат време 
клубовете да реагират за 
направата на необходимите 
подобрения по базите си, 
констатирани при огледа, 
заяви още Спас Иванов.

ОС НА БФС ПРОВЕРЯВАОС НА БФС ПРОВЕРЯВА
СТАДИОНИТЕ В ОБЛАСТТАСТАДИОНИТЕ В ОБЛАСТТА

“ЧИКО” (БЯГА)“ЧИКО” (БЯГА)

9.08.2015 г. Чико (Бяга) Витоша(Бистрица)
16.08.2015 г. Чико (Бяга) София 2010
23.08.2015 г. Рилски спортист Чико (Бяга)
30.08.2015 г. Чико (Бяга) Беласица
6.09.2015 г. Вихрен (Сандански) Чико (Бяга)
13.09.2015 г.  Чико (Бяга) ЦСКА
20.09.2015 г. Германея Чико (Бяга)
27.09.2015 г. Чико (Бяга) Сливнишки герой
4.10.2015 г. Локомотив (София) Чико (Бяга)
11.10.2015 г. Чико (Бяга) Балкан (Варвара)
18.10.2015 г. Пирин (Гоце Делчев) Чико (Бяга)
21.10.2015 г. Чико (Бяга) Миньор
1.11.2015 г. Струмска слава Чико (Бяга)
8.11.2015 г. Чико (Бяга) Септември (Сф)
15.11.2015 г. Чепинец Чико (Бяга)

ПРОГРАМАТА НА “ЧИКО” 
ЗА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН:

БФС проверява базите на футболните клубове в областта

ПРОГРАМА СЕЗОН ЕСЕН 2015 НА „А” ОФГ
  I кръг

22 август 2015 г., събота, 18:30 ч.
Марица (Огняново) - Левски (Паталеница)                     
Величково (Величково) - Марица (Белово)                     
Локомотив 2011 (Септември) - Вихър (Ветрен)                 
Спартак (Калугерово) - Свобода 2011 (Пещера)                
Родопи 1921 (Козарско) - Тракиец 2005 (Главиница)           
Зенит (Ветрендол) - Братаница (Братаница)                  
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Брацигово (Брацигово)                  
Сарая (Сарая) - Светкавица (Синитево)                       

II кръг

29 август 2015 г., събота, 18:30 ч.
В Синитево:
Левски (Паталеница) - Светкавица (Синитево)                 
В Синитево заради довършителни работи по терена в Паталени-
ца.
Ответният мач от XVII кръг се играе в Паталеница.
Брацигово (Брацигово) - Сарая (Сарая)                       
Братаница (Братаница) - Тракия (Пазарджик)                  
Тракиец 2005 (Главиница) - Зенит (Ветрендол)               
Свобода 2011 (Пещера) - Родопи 1921 (Козарско)              
Вихър (Ветрен) - Спартак (Калугерово)                       
Марица (Белово) - Локомотив 2011 (Септември)                
Марица (Огняново) - Величково (Величково)                  

III кръг

5 септември 2015 г., събота, 17:00 ч.
Величково (Величково) - Левски (Паталеница)                 
Локомотив 2011 (Септември) - Марица (Огняново)              
Спартак (Калугерово) - Марица (Белово)                      
Родопи 1921 (Козарско) - Вихър (Ветрен)                     
Зенит (Ветрендол) - Свобода 2011 (Пещера)                  
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Тракиец 2005 (Главиница)               
Сарая (Сарая) - Братаница (Братаница)                       
Светкавица (Синитево) - Брацигово (Брацигово)               

IV кръг

12 септември 2015, събота, 17:00 ч.
Левски (Паталеница) - Брацигово (Брацигово)                 
Братаница (Братаница) - Светкавица (Синитево)               
Тракиец 2005 (Главиница) - Сарая (Сарая)                    
Свобода 2011 (Пещера) - Тракия (Пазарджик)                  
Вихър (Ветрен) - Зенит (Ветрендол)                         
Марица (Белово) - Родопи 1921 (Козарско)                    
Марица (Огняново) - Спартак (Калугерово)                    
Величково (Величково) - Локомотив 2011 (Септември)          

V кръг

19 септември 2015 г., събота, 17:00 ч.
Локомотив 2011 (Септември) - Левски (Паталеница)            
Спартак (Калугерово) - Величково (Величково)                
Родопи 1921 (Козарско) - Марица (Огняново)                  
Зенит (Ветрендол) - Марица (Белово)                        
В Мирянци:

Тракия (Пазарджик) - Вихър (Ветрен)                         
Сарая (Сарая) - Свобода 2011 (Пещера)                      
Светкавица (Синитево) - Тракиец 2005 (Главиница)            
Брацигово (Брацигово) - Братаница (Братаница)               

VI кръг

26 септември 2015 г., събота, 17:00 ч.
Левски (Паталеница) - Братаница (Братаница)                 
Тракиец 2005 (Главиница) - Брацигово (Брацигово)            
Свобода 2011 (Пещера) - Светкавица (Синитево)               
Вихър (Ветрен) - Сарая (Сарая)                              
Марица (Белово) - Тракия (Пазарджик)                        
Марица (Огняново) - Зенит (Ветрендол)                      
Величково (Величково) - Родопи 1921 (Козарско)              
Локомотив 2011 (Септември) - Спартак (Калугерово)           

VII кръг

3 октомври 2015 г., събота, 16:00 ч.
Спартак (Калугерово) - Левски (Паталеница)                  
Родопи 1921 (Козарско) - Локомотив 2011 (Септември)         
Зенит (Ветрендол) - Величково (Величково)                  
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Марица (Огняново)                      
Сарая (Сарая) - Марица (Белово)                             
Светкавица (Синитево) - Вихър (Ветрен)                      
Брацигово (Брацигово) - Свобода 2011 (Пещера)               
Братаница (Братаница) - Тракиец 2005 (Главиница)            

VIII кръг

10 октомври 2015 г., събота, 16:00 ч.
Левски (Паталеница) - Тракиец 2005 (Главиница)              
Свобода 2011 (Пещера) - Братаница (Братаница)              
Вихър (Ветрен) - Брацигово (Брацигово)                      
Марица (Белово) - Светкавица (Синитево)                     
Марица (Огняново) - Сарая (Сарая)                           
Величково (Величково) - Тракия (Пазарджик)                  
Локомотив 2011 (Септември) - Зенит (Ветрендол)             
Спартак (Калугерово) - Родопи 1921 (Козарско)               

IX кръг

17 октомври 2015 г., събота, 16:00 ч.
Родопи 1921 (Козарско) - Левски (Паталеница)                
Зенит (Ветрендол) - Спартак (Калугерово)                   
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Локомотив 2011 (Септември)             
Сарая (Сарая) - Величково (Величково)                       
Светкавица (Синитево) - Марица (Огняново)                   
Брацигово (Брацигово) - Марица (Белово)                     
Братаница (Братаница) - Вихър (Ветрен)                      
Тракиец 2005 (Главиница) - Свобода 2011 (Пещера)            

X кръг

24 октомври 2015 г., събота, 16:00 ч.
Левски (Паталеница) - Свобода 2011 (Пещера)                 
Вихър (Ветрен) - Тракиец 2005 (Главиница)                   
Марица (Белово) - Братаница (Братаница)                     
Марица (Огняново) - Брацигово (Брацигово)                   
Величково (Величково) - Светкавица (Синитево)               
Локомотив 2011 (Септември) - Сарая (Сарая)                  

Спартак (Калугерово) - Тракия (Пазарджик)                   
Родопи 1921 (Козарско) - Зенит (Ветрендол)                 

XI кръг

31 октомври 2015 г., събота, 14:00 ч.
Зенит (Ветрендол) - Левски (Паталеница)                    
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Родопи 1921 (Козарско)                 
Сарая (Сарая) - Спартак (Калугерово)                        
Светкавица (Синитево) - Локомотив 2011 (Септември)          
Брацигово (Брацигово) - Величково (Величково)               
Братаница (Братаница) - Марица (Огняново)                   
Тракиец 2005 (Главиница) - Марица (Белово)                  
Свобода 2011 (Пещера) - Вихър (Ветрен)                      

XII кръг

7 ноември 2015 г., събота, 14:00 ч.
Левски (Паталеница) - Вихър (Ветрен)                        
Марица (Белово) - Свобода 2011 (Пещера)                     
Марица (Огняново) - Тракиец 2005 (Главиница)                
Величково (Величково) - Братаница (Братаница)               
Локомотив 2011 (Септември) - Брацигово (Брацигово)          
Спартак (Калугерово) - Светкавица (Синитево)                
Родопи 1921 (Козарско) - Сарая (Сарая)                      
Зенит (Ветрендол) - Тракия (Пазарджик)                     

XIII кръг

14 ноември 2015 г., събота, 14:00 ч.
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Левски (Паталеница)                    
Сарая (Сарая) - Зенит (Ветрендол)                          
Светкавица (Синитево) - Родопи 1921 (Козарско)              
Брацигово (Брацигово) - Спартак (Калугерово)                
Братаница (Братаница) - Локомотив 2011 (Септември)          
Тракиец 2005 (Главиница) - Величково (Величково)            
Свобода 2011 (Пещера) - Марица (Огняново)                   
Вихър (Ветрен) - Марица (Белово)                            

XIV кръг

21 ноември 2015 г., събота, 14:00 ч.
Левски (Паталеница) - Марица (Белово)                       
Марица (Огняново) - Вихър (Ветрен)                          
Величково (Величково) - Свобода 2011 (Пещера)               
Локомотив 2011 (Септември) - Тракиец 2005 (Главиница)       
Спартак (Калугерово) - Братаница (Братаница)                
Родопи 1921 (Козарско) - Брацигово (Брацигово)              
Зенит (Ветрендол) - Светкавица (Синитево)                  
В Мирянци:
Тракия (Пазарджик) - Сарая (Сарая)          

XV кръг
28 ноември 2015 г., събота, 14:00 ч.
Сарая (Сарая) - Левски (Паталеница)                         
Светкавица (Синитево) - Тракия (Пазарджик)                  
Брацигово (Брацигово) - Зенит (Ветрендол)                  
Братаница (Братаница) - Родопи 1921 (Козарско)             
Тракиец 2005 (Главиница) - Спартак (Калугерово)             
Свобода 2011 (Пещера) - Локомотив 2011 (Септември)          
Вихър (Ветрен) - Величково (Величково)                      
Марица (Белово) - Марица (Огняново)                         

Втора проверка от 
предсезонната си подго-
товка изиграха  ФК „Бра-
цигово”. Съперник в нея  
бе историческият основен 
съперник на брациговци 
- ФК „Свобода 2011” (Пе-
щера). Приятелската среща 

се игра  в късния следобед 
с начален час 19:00 на ста-
диона в Пещера. В първата 
контрола „Свобода 2011” 
победи ФК „Родопи” (Ко-
зарско) с 4:0. Пет нови по-
пълнения от София има в 
пещерския тим.

ФК ФК „„БРАЦИГОВО” ИГРАБРАЦИГОВО” ИГРА  
СЪС „СВОБОДА” (ПЕЩЕРА)СЪС „СВОБОДА” (ПЕЩЕРА)

Приятелската среща бе в петък, 7 август, от 19:00 ч. в Пещера

Отборът на „Чико” (Бяга) 
вече официално е заявил 
градския стадион в Пазар-
джик за домакинството си 
на „червените“ на 13 сеп-
тември 2015 (неделя), също-
то се очаква и от „Балкан” 
(Варвара).

Нито спортното съоръ-
жение в Бяга, нито новото 
в Брацигово, което скоро 
ще бъде официално от-
крито, нямат необходимия 
капацитет седящи места, за 
да поемат мач с очаквана 
няколкохилядна аудитория. 
Според изискванията на 
БФС на отбора гост трябва 

да се предоставят седящи 
места за минимум 10% от об-
щия капацитет на стадиона, 
а отделно от това трябва 
да се подсигури и буферна 
зона между двете агитки. 
Именно поради тази при-
чина бяжани са подали за 
мача с ЦСКА като база ста-
диона на Пазарджик.

ЦСКА ще приеме съста-
ва на „Чико” (Бяга) още в 
шестия кръг.

Съставът на „Чико” е за-
явил за останалите си дома-
кински мачове стадиона в 
село Бяга, а като резервен е 
посочен този в Брацигово.

“ЧИКО” (БЯГА) ПОСРЕЩА 
ЦСКА В ПАЗАРДЖИК


